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Ağasar sevdalısı saygıdeğer hemşehrilerim;

Toplumları millet yapan ve milletleri ayakta tutan en önemli unsurların başında kimliğini, kültürünü tanımak, ya-
şamak ve yaşatmak ve de geçmişi ile barışık olmak gelmektedir.  Millet olabilmenin esasını teşkil eden kültürün en
önemli unsurları içerisinde tabii ki örf, âdet, gelenek ve görenekler de vazgeçilmez gerçeklerdir. Bu unsurlar, bir mil-
letin millî, manevî değerlerine, ahlak ve inanç yapısına, tarihî kimliğine uygun olan ama çeşitlilik gösteren zengin-
likleridir. Bu zenginlikleri yaşamak, yaşatmak, geliştirerek yeni nesillere ulaştırmak temel felsefemiz olmakla beraber
esas gayemiz; Ağasar dergimiz aracılığıyla bu zenginliklerimizi sizlere yansıtıp gelecek nesillere kalıcı bir eser ola-
rak bırakmaktır.

Uyulması zaruri görülen, ideal normlardan oluşan ve kanunların da temelini teşkil eden “örflerimiz”; alışılagel-
miş ve halk tarafından yaygın olarak kullanılan, bulunulan bölge, coğrafî şart ve iklime göre değişen “âdetlerimiz”;
kuşaktan kuşağa aktarılan, daha köklü, kalıcı ve insanların günlük hayatlarının temelini teşkil edip şekillendiren “ge-
leneklerimiz”; kişilerin birbirlerinden etkilenerek ve görerek yaptıkları ancak âdet haline gelmemiş davranışlardan olu-
şan “göreneklerimiz” Ağasar dergimizde hayat bulmuş ve siz değerli okuyucularımızın değerlendirmesine/beğenisine
sunulmuştur. 

Mensubu bulunduğumuz milletin, -İslamiyetle yoğurup inanç süzgecinden geçirerek asırlardır yaşadığı/yaşatmaya
çalıştığı- kültür hizmetleri -zor şartlarda da olsa- kesintiye uğramadan sürdürülmüştür. 

Millî kültürümüzün bir parçası olan Ağasar’ın yerel kültür hazinesine katkı sunmak gayesiyle faaliyet sürdüren Şal-
pazarı Dernekler Federasyonumuzun (ŞALFED) bir yıl içerisinde yaptığı özverili çalışmalarının/faaliyetlerinin adeta
özet bir raporu şeklinde olan Ağasar Kültür Araştırma dergimizin 11. sayısını yayına hazırlayıp siz okuyucularımıza
arz etmenin haklı mutluluğunu yaşamaktayız. 

Ağasar’ımızın zengin kültür hazinesinden bolca örneklere rastlayacağınız Ağasar Kültür Araştırma dergimizin bu
sayısında; 

- Federasyonumuz ve bağlı derneklerimizin kültürel mirasa katkılarına yönelik faaliyetlerini,
-Bölgemizin kültürel mirasına, eğitimine, sosyal hayatına, sanatına ve siyasetine hizmet ve katkı sunmuş değerle-

rimizi ve onların akademik araştırmalarını ve örnek çalışmalarını,
-Araştırmacı yazarlarımızın günlük yaşam kalitesine katkı sunacak fikrî, ilmî ve akademik yazılarını,
-Bölgemizin hayat tarzından, kültürel mirasından, tarihî, turistik ve doğal güzelliklerinden kesitleri,
-Öz ve geleneksel değerlerimizin (giyim-kuşam, yemek, el sanatları, sosyal hayat vb) yansıtıldığı özgün kareleri, 
-Otçumuzu, Kaynağımızı, şenliğimizi, düğünümüzü, derneğimizi, sevincimizi, hüznümüzü, ağıtımızı; horonu-

muzu, türkümüzü; yaşlımızı, gencimizi, kadınımızı, erkeğimizi ve bugünün fitne-fesat ortamına karşı birlik ve bera-
berliğin samimi nümunelerini sergileyen halkımızı, 

- Federasyonumuzun (ŞALFED) STK anlayışındaki misyonu ile bağlı bulunduğu kültür havzasından kopmayan de-
ğerleri ortaya çıkarmasını ve bu değerlerin bölgeye kattığı vizyonla Şalpazarı’nın kabuğunu nasıl kırdığını, bölgemiz
ve ülkemize hizmet için nasıl yarıştığını,

Hülâsa; kendinizi, geçmişinizi, geleceğinizi ve bizi biz yapan sevdamız Ağasar’ı bulacaksınız ve yaşacaksınız…
Ağasar Kültür Araştırma dergimiz, STK faaliyetlerine ne denli ehemmiyet verdiğimizi gösteren ender çalışmala-

rımızdan birisi olup hizmet yarışında özgün yerimizi gösteren aynamızdır. 
Derdi, sevdası Ağasar olanlar ile nice örnek hizmetlere imza atmak ümidiyle saygılar sunarım.

Semih Durmuş
Şalpazarı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı   

Millî kültürümüzün bir parçası olan Ağasar’ın yerel kültür hazine-
sine katkı sunmak gayesiyle faaliyet sürdüren Şalpazarı Dernekler
Federasyonumuzun ( ŞALFED ) bir yıl içerisinde yaptığı özverili çalış-
malarının/faaliyetlerinin adeta özet bir raporu şeklinde olan Ağasar
Kültür Araştırma dergimizin 11. sayısını yayına hazırlayıp siz oku-
yucularımıza arz etmenin haklı mutluluğunu yaşamaktayız. 



< Ağasar >Haziran 20162

A Ğ A S A R
Kültür Araştırma Dergisi

İMTİYAZ SAHİBİ

Şalpazarı Dernekler Federasyonu Adına
Semih DURMUŞ

semihdurmus@windowslive.com
gsm: 0532 595 98 25

***
GENEL YAYIN  YÖNETMENİ ve YAZI İŞLERİ MD. 

Hakkı BAYRAKTAR
bayraktarhakikat@gmail.com 

gsm. 0532 467 43 79

***
GENEL KOORDİNATÖR

Erol YANIK
eyanik6161@gmail.com

gsm: 0533 514 83 50

***
EDİTÖR

Erol Yanık, Semih Durmuş,Turan Uzun
***

GÖRSEL YÖNETMEN : Cemile Köse
***

HUKUK DANIŞMANI : Av. Ercüment ÇÖMEZ 

***
ISSN : 1308-4143

***
Kirazlıtepe Mh.

Bakkal Arkası sk. No: 4
Üsküdar - İstanbul

tlf. & faks:
( 0216 ) 422 89 00

***
www.salfed.com

Yıl: 9 Sayı: 11 ( Haziran 2016 )

Manzara (Şalpazarı) - Manzara (Ağasar) / 4-5
KÜLTÜREL MİRASIMIZ AĞASAR (Şule Akkaya) / 6
Manzara (Ağasar) / 9
SÜTPINAR KUR’AN KURSU / 10
Spor
AĞASARLI DÜNYA ŞAMPİYONU: SABRİYE ŞENGÜL / 16
Şalpazarıspor Bşk. Cevat Özdemir ile Röportaj (Erol Yanık) / 18
Kesitler / 21
Siyaset / Ağasar (Röportajlar)
n AK Parti Şalpazarı İlçe Bşk. Murat Topkara ile / 24
Manzara (Sisdağı - Hanyanı ve Eynesil obası) / 27
n CHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ünal Özen ile / 28
n MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Pirağa Yaşar ile / 30
n SP Şalpazarı İlçe Başkanı Hüseyin Karadağ ile / 32
n DP Şalpazarı İlçe Başkanı Mehmet Özdemir ile / 33
Kesitler / 35

İNİŞDİBİ HÜSEYİN HÜSEYİNOĞLU TESİSLERİ / 36
Manzara (İnişdibi-Fidanbaşı) / 39
“ENİŞDİBİ” TURİZME HAZIR HALE GELİYOR

Mustafa Karabayır ile Röportaj (Turan Uzun) / 40
Unutulmayanlar
KORKU DEĞİL MUŞTUNUN ÖĞRETMENİ
AHMET YILMAZ (Mehmet Yılmaz) / 42
Bizden Biri
MUSTAFA SARI / 44
Kesitler / 45
Sohbet / Dünden Güne

“ABÂLUĞUÑ KAHVESİ” / Sabri Kayar ile (Erol Yanık) / 46
“BONCUKÇU MURAT ŞEKERCİ” ile (E. Yanık) / 47
ESKİDEN BÖYLE MİYDİ! 
Mahmut Çolak ile (Turan Uzun) / 48
BİR İMAMLIK MACERASI VE RUS İŞGALİ HATIRALARI
Fazlı Şen ile (T. Uzun) / 50
ŞALPAZARI BELEDİYESİ Başımızın Tacı Bayanlarımıza 
KÜLTÜR MERKEZİ / 51
“TEVEK GÖYNEĞİME GÜLENLER
ŞİMDİ BENDEN KETEN GÖMLEK SORUYORLAR...” 
Mehmet Yaşar ile (T. Uzun) / 52
Kesitler / 53

İ Ç İ N D E K İ L E R

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İbrahim Karagül,
Hakkı Bayraktar, Erol Yanık,  Hasan Köse, 

Abdullah Gülay, Hüseyin Demirtaş, Hasan Keskin, 
Baki Kalay, Bahri Erata.

***
Tasarım  / Mizanpaj / Tashih-Redaksiyon

ALEMDAR

***
Grafik Uygulama: Ubeyd

***
Aktüel Foto : Turan Uzun

***
Reklam -Halkla İlişkiler

Mustafa Erdin, Ali Erata, Halil Toprak 
***

Baskı
............ / İSTANBUL

Tlf.: ................

181610

36



< Ağasar >Haziran 2016 3

112

DOĞU KARADENİZ YAYLALARI 
(Harun Özdemir) / 56
ŞalFed / Etkinlikler
BAŞKAN KURUKIZ’IN 
İSTANBUL İTİŞARE BULUŞMASI / 58
ŞALFED İSTİŞARE TOPLANTISI-I / 60
ŞALFED İSTİŞARE TOPLANTISI-II / 62
Şenliklerimiz - 2015
GÖLLÜALAN ŞENLİĞİ / 64
Manzara(Göllüalan) -Manzara(Ağasar) /66-67
KADIRGA OTÇUSU BİR BAŞKADIR! / 68
Manzara (Kadırga) / 71
HANYANI GECE ŞENLİĞİ / 72
Manzara (Sisdağı - Kaynak) / 73
SİSDAĞI’NDA KAYNAK COŞKUSU! / 74
ALACA YAYLASI ŞENLİĞİ / 78
Manzara (Alaca yaylası) / 80
AĞASAR’DA YAYLACILIK 
NEREYE GİDİYOR? 
(Erol Yanık ile Röportaj / Bülent Şirin ) / 81
Derneklerimiz
n GEYİKLİ BELDESİ KÜLTÜR VE

SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ / 84
n FİDANBAŞI KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE  

KALKINDIRMA DERNEĞİ / 86
Kesitler / 89
n AĞASAR VADİSİ 

SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ / 90
n AĞASARLILAR KÜLTÜR VE 

DAYANIŞMA DERNEĞİ -  BEYLİKDÜZÜ / 91
n ŞALPAZARI EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE 

TURİZM DERNEĞİ / 92
DERNEKLERİMİZİN 
KADIN KOLLARI BAŞKANLARIYLA
RÖPORTAJLAR (Turan Uzun) / 94
n Beylikdüzü Ağasarlılar Kültür ve

Dayanışma Der. (Fatma Kandil ile) / 94
n Ağasar Şalpazarlılar Sancaktepe Kültür ve  

Yardımlaşma Der. (Yeşim Ayaz ile) / 96

n Ağasar Vadisi Der. (Hatice Sayal ile) / 98
n Ağasarlılar Yardımlaşma ve 

Dayanışma Der. (Fatma Çabuk ile) / 99
n Aktaş Yaylası Kültür ve Dayanışma 

Derneği  (Fatma Gören ile) / 100
n Çamlıca Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği (Asiye Durmuş ile) / 101
n Doğancı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma  

Derneği (Ayşe Kandil ile) / 102
n Dorukkiriş Köylüleri Kalkındırma Yard. ve    

Güzelleştirme Der. (İfakat Gülal ile) / 103
n Geyikli Beldesi Kültür ve Sos. Yard. Der.  

(Şükran Demirbaş ile) / 104
n Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve

Kalkındırma Der. (Fatma Balta ile) / 106
n Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Der. (Aynur Erata ile) / 107
n Sayvançatak Yardımlaşma ve Dayanışma  

Derneği (Havva Uçar ile) / 108
n Şalpazarlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve 

Dayanışma Der. (Fatma Diner ile) / 110
Kesitler / 111
Enerji ve Tabii Kynk. Bakanlığı Müsteşar Yrd.
NECATİ YAMAÇ ile
Özel Röportaj (Turan Uzun) / 112
Sağlık
Uzm Dr. FATMA METİN ile 
Röportaj (T. Uzun) / 114
Ali’nin Yeri Piknik Alanı / 117

“TERÖR İKTİDARI YILDIRMAYI VE
HALKI KORKUTMAYI AMAÇLAR.”
(Em. Albay Nevzat Yamaç) / 118
Kesitler / 120
ŞALPAZARI İLÇESİ 
MAHALLE MUHTARLARI / 121

Şehitlerimiz Var! / 124

8
‘ŞALPAZARI’ ve

‘AĞASAR’ 
KELİMELERİ 

Abdullah Gülay

22
YEDİ DÜVEL DE

GELSE, DİMDİK

AYAKTAYIZ BİZ!

İbrahim Karagül

54
FİTNE TOHUMU

Mustafa Atalar

116
HUKUK VE 

KAMU DÜZENİ 

Hasan Köse

122
TEFRİKA / FİTNE VE

AHVALİMİZ
Ya da Ne Olacak 

Hâl-i Pürmelâlimiz?

Hakkı Bayraktar 

8162

94 114 118



< Ağasar >Haziran 20164

Ş
a

lp
a
za

rı
ilç

e
si

ve
çe

vr
e
si

n
d
e

n
g
e
n
e

lb
ir

m
a

n
za

ra

Foto:TuranUzun



< Ağasar >Haziran 2016 5

S
is

d
a

ğ
ı

zi
rv

e
si

n
d
e

n
A

ğ
a

sa
r’
a

ku
şb

a
kı

şı
b

ir
ke

si
t

Foto:TuranUzun



< Ağasar >Haziran 20166

Ülkemizde Çepni kültürünün en
önemli duraklarından biri olan Şalpazarı
(nâm-ı diğer Ağasar); Trabzon’a bağlı
küçük ve şirin bir ilçedir. Nüfusunu ta-
mamen Çepnilerin oluşturduğu bu kü-
çük ilçe, -göç nedeniyle- ülkemizin çe-
şitli yerlerine dağılmış geniş bir nüfusa
sahiptir. Bu yörenin halkı, gittikleri yer-
lerde de kültürlerini yaşamış ve yaşat-
mışlardır. Nitekim Avrupa birliği de, bu
kültüre duyarsız kalmamış ve yerel giy-
silerimizi kültür mirası olarak değerlen-
dirmiş ve destekleme kararı almıştır.

ÇEPNİLER KİMDİR?

Çepni boyu, Oğuzların 24 boyundan
biridir. Kaşgarlı Mahmut’a göre (Di-
vân-ı Lügati’t-Türk’te); yirmi iki Oğuz
bölüğünden yirmi birincisi Çepnilerdir. 

Bu boyun genel özelliği; asi, atılgan,
cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çep-
ni kelimesi; düşmanla savaşan, mert, yi-
ğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır.
Çepniler, Doğu Karadeniz’in Türkleş-
mesinde ve Müslümanlaşmasında önem-
li bir rol oynamışlardır.

Çepniler göç ederken, gelenek ve
kültürlerini de yanlarında getirmişlerdir.
On yedinci yüzyılda Kâtip Çelebi, Ci-
hannüma adlı coğrafya kitabında Çep-
nilerden söz ederken, dillerinin Farsça
olduğunu yazmıştır. 

Göç dolayısıyla dağılmış toplan nü-
fusu 30 bine yakın olan (bölgedeki yer-
leşik nüfus -maalesef- 10 bin kadardır) 

Şalpazarı; öz Türkçeyi kullanmadaki
becerisi, el sanatları, yöresel yemekleri,
yaylacılık kültürü ve misafirperverliği
ile dikkat çekiyor. 

10. ve 11. yüzyıllarda Anadolu’ya ge-
lip Şalpazarı başta olmak üzere çevre il-
çelere yerleşen (buralardan da birçok ile
dağılan) Çepnilerin, kültürlerini günü-
müze kadar yaşatmaları, geleneklerine
bağlılıklarının bir ifadesidir. Prof. Dr.
Faruk Sümer, bir araştırmasında şu tes-
piti ortaya koymaktadır: “Türkiye tari-
hinin yerli kaynaklarında adı ilk önce
ortaya atılan Oğuz Boyu, muhtemelen
Çepniler’dir.”

AĞASAR KÜLTÜRÜ

Maddi kültür; el emeği göz nuru ile
oluşmuş öğelerdir. Evler, tarihi kalıntı-
lar, yemekler, giysiler, her türlü araç-ge-
reçler vb. Manevi kültür ise; inançlar,
gelenekler (örf ve adetler) ve düşünce
tarzlarıdır. Bu açıdan bakıldığında Ağa-
sar, hem maddi hem de manevi kültür
açısından epey zengindir.

Yöresel Kıyafet / 
Yüzyılların Modası
Ağasar’da yüzyıllardır devam eden

yöresel kadın kıyafetleri, -çeşitliliğini
kaybetse de, gösterişliliği artan bir şe-

kilde- günlük hayatta kullanılmaya de-
vam etmektedir. Bu kıyafetler fistan,
yelek, kuşak, peştamal, şalvar, bağlar ve
başörtüden oluşur. Yöresel gelin kıyafeti
ise; geline kırmızı bir fistan giydirilir,
üstüne gümüşler takılır ve ipek peşta-
mal sarılır. Başına kavuk takılır ve üs-
tüne duvağa benzer beyaz bir eşarp atılır
ve en üstüne de çıngıl denen gümüş bir
takı takılır. Erkek kıyafeti ise günümüz-
de terk edilmiş olup zıpka, aba, yelek,
göynek ve kabalak denen başlıktan olu-
şurdu. 

Şalpazarı’nın yani Ağasar’ın giyim
tarzına bakıldığında, Orta Asya coğraf-
yasında da halen izleri gözlemlenen ba-
zı giysilerin halen kullanıldığı görül-
mektedir.

Yöresel Yemekler
Keşkek: Büyük sıralı kazanlarda et

ve arpa, -pişirilip belli bir kıvama ge-
lince- ağaç odunu ile uzun süre dövüle-
rek yapılır. “Somut Olmayan UNESCO
Kültürel Miras” listesine girmiştir.

Sırgan (ısırgan) otu çorbası: Genel-
likle doğadan yeşil olarak toplanan ısır-
gan otu pişirilerek iyice ezilir ve mısır
unu da katılır. Kurutulmuş ısırgandan da
(daha çok kışın) yapılır. Bu yemeğin,

KÜLTÜREL MİRASIMIZ AĞASAR

Şule Akkaya (*)

KÜLTÜREL MİRAS

Yaylalarımız, bugün daha büyük bir değer ve anlam ifade etmektedir.
O bakımdan yaylalarımızdaki çarpık yerleşmenin, plansız yapılaşma-
nın âdil bir uygulamayla önüne geçilmeli; kültürel ve doğal yapının
daha fazla bozulmasına izin verilmemelidir. Yerel halk da bu konuda
bilinçlendirilmeli ve bir an önce turizm pazarına girilmelidir.

Keşkek

Yöresel Ağasar kıyafetli kızlarımız F
ot

o:
Şu

le
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kanseri önlemekte faydalı olduğu tesbit
edilmiştir.

Yağlı pişi: Açılan ve saçta pişirilen
yufka, yağ ve balla ıslatılarak yenir. Ge-
nellikle asker uğurlamaları, özel davetler
ve düğün yemeklerinde ikram edilir.

Galdirîk ve ezertere kavurması: Yö-
rede yetişen galdirîk ve ezeltere bitkisi-
nin saplarından -kavurma şeklinde- ya-
pılır.

Yağlaş(yağlı aş): Fırınlanmış mısır
unu, tereyağı ve kaşar peynir üçlüsünün
muhteşem karışımından yapılır.

YAYLA TURİZMİ
Yaylacılık, Türkiye’de çok yaygın

olan dönemlik bir yerleşmedir. Doğu
Karadeniz kıyı dağları, ülkemizde gele-
neksel yaylacılık faaliyetinin sürdürül-
düğü alanların başında gelir. Ancak son
yıllarda yaşanan değişim/dönüşüm sü-
reci, geleneksel yaylacılığı da yakından
etkilemiştir. Bunun sonucunda, yayla-
larda da tatil yapma ve turistik faaliyet-
lerin gelişmeye başladığı gözlemlen-
miştir. 

Çalışmamıza konu olan Ağasar böl-
gesi de, turistik işlevleri gelişmiş yayla
turizmine tipik bir örnektir. Bölgede
daha çok yayla turizmi, piknik, kampçı-
lık ve yürüyüş gibi rekreasyonel etkin-
likler sürdürülmektedir. Böyle ol-
makla birlikte, planlamadan büyük öl-
çüde yoksun bir turistik gelişmenin,
doğal ve kültürel doku bozulmalarına
neden olduğu açıkça görülmektedir. Ay-
rıca yerel nüfusun, turizm aktivitelerine
entegre edilememesi de önemli bir olum-
suzluk olarak değerlendirilmiştir.

Yayla turizmi, sürdürülebilir turizm
anlayışı ile en uyumlu bir turizm türü-
dür. Yayla turizminin, doğal ve kültürel
mirasımızın korunmasında ve dünyaya
tanıtılmasında önemli bir işlevi vardır.

Kadırga Yaylası ve
Açık Çimen Camii
Rivayet odur ki; Fatih Sultan Meh-

met, 1461 yılında Rumlarla savaşıp
Trabzon’u fethettikten sonra, arkadaşı
olan Kadir Ağa’nın bu harbin bir cep-
hesi olan ve sonradan (onun adından
mülhem) Kadırga ismini alan yaylada
şehit olduğunu öğrenir. Bunun üzerine
erkânı ve askerleri ile birlikte gece yola
çıkar ve sabahın erken saatlerinde (şehit
olan zata nisbetle anılan) Kadirka-
ya’daki arkadaşının mezarını ziyaret
eder. Cuma günü olması nedeniyle, F.
Sultan Mehmet, erkânı ve askerleri, be-
lirledikleri bir çimende cuma namazla-
rını da eda ederler. Cuma için belirlenen
alan askerlerin topladığı taşlarla çevril-
miş ve o gün açık cami haline getiril-
miştir. O gün bugündür bu açık alanda
cuma namazı kılınmaktadır.

Her yayla mevsiminde hem bu açık
hava camisinde cuma namazı kılmak
hem de şenliklere katılmak için, Türki-
ye’nin dört bir yanından ve yurt dışın-
dan yılda  ortalama 30-40 bin kişi gel-
mektedir. Üstü açık olmasına rağmen
-geçtiğimiz yıllarda emekli imam hatip
merhum Muhammet Bayraktar’ın ön-
cülüğünde- yaptırılan çifte minaresiyle
de dikkat ve ilgi çekmektedir.

Sisdağı Yaylası

Sisdağı; Trabzon şehir merkezinden
85km. Beşikdüzü sahilinden 38km. me-
safede, bölgenin sahile yakın en yüksek
dağıdır. Sisdağı’nın en yüksek yeri, Ha-
lil Evliya Tepesi’dir ve denizden yük-
sekliği 2182m.dir. Bu yükseklikten
manzarayı, Güneşin doğuşu ve batışını
iz- lemek gerçekten çok özel bir tutku ve
ayrıcalıktır.

Kireçhane, Üvezlialan çamlığı, Han-
yanı düzlükleri, Kalpakkaya, Sandık Gö-
lü ve şelalesi; çam ağaçları ile kıvrılan
şose ve patika yollarıyla doğal bir yürü-
yüş ve koşu parkurudur. Çamların ko-
kusu, gökyüzünün doyumsuz seyri, so-
ğuk suyu, et kavurmasının lezzeti Sisda-
ğı’na özgüdür. Topuk çimleriyle döşeli 

Camışdüzü’nde yalınayak yürünmeli;
efsanesiyle ünlü Kanlıkaya’dan Ağasar
kuşbakışı seyredilmelidir. Buralar; kı-
şın her türlü kış sporları, yazın çim ka-
yağı için çok elverişli doğal bir parkur
ve sit alanıdır.

Sisdağı’nın üzeri ve etekleri çoğun-
lukla sislidir. Sisdağı, adını bu sisli gö-
rünümünden almıştır. Bazen tepeleri
güneş iken eteklerine sis göllenmekte,
bu manzara üstten bir denizi andırmak-
tadır. Bir yazarımızın söyleyişiyle “Ye
kavurmayı, iç soğuk suyu; yalın ayak
yürü topuk çimler üzerinde; doldur ci-
ğerlerine temiz ve serin havayı; seyret
manzarayı! İşte burası Sisdağı; gönül ve
sevgi otağı; Çepni diyarı...Bir başkadır
Ağasar, bir efsanedir Sisdağı!..”

Kadırga, Sisdağı, Alaca yaylaların-
da, hatta birçok obada Ağasarlılar, her
yıl temmuz ayının belli günlerinde gele-
neksel şenlikler yapmaktadır. Bu şenlik-
ler, iki yüz yıla yaklaşık bir zamandan
beri -geleneksel olarak- aksatılmadan
devam etmektedir.

***     
Yaylalarımız, bugün daha büyük bir

değer ve anlam ifade etmektedir. O ba-
kımdan yaylalarımızdaki çarpık yerleş-
menin, plansız yapılaşmanın âdil bir uy-
gulamayla önüne geçilmeli; kültürel ve
doğal yapının daha fazla bozulmasına
izin verilmemelidir. Yerel halk da bu ko-
nuda bilinçlendirilmeli ve bir an önce tu-
rizm pazarına girilmelidir.

Doğal ve kültürel mirasımız olan
yaylaların ve diğer tarihi kalıntıların ko-
runması; turizme açılma ve dünyaya ta-
nınma bakımından elzemdir.

(*): Şule Akkaya; Trabzon-Şalpazarı-Geyikli
mahallesinden. Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesi Kültürel Miras ve Turizm bölümünden me-
zun oldu. Türkiye’deki kültürel değerleri ve tu-
rizm avantajlarını inceliyor. Bu bağlamda yay-
la turizmine yatkın olan -doğup büyüdüğü-
kendi bölgesini de inceleyerek bu yazıyı hazır-
ladı.

KÜLTÜREL MİRAS

Foto: Turan UzunKadırga Açık Çimen Camii

Sisdağı yaylasından bir kesit



< Ağasar >Haziran 20168

Osmanlı Salnâmelerindeki kayıt-
lara göre, Şalpazarı’nda 150 yıla yakın
bir süredir çarşamba günleri köylerden
gelen halk tarafından alışveriş için genel
pazar kurulduğu anlaşılmaktadır. Yö-
rede eskiden keten ve kenevir dokuma-
cılığının yaygın olduğu bilinmektedir.
Bu bölgede köylüler tarafından dokun-
makta olan şallar, eskiden şehir merke-
zinde satışa çıkartıldığından bu yere, şal
alınıp satılan yer anlamında ‘Şalyeri’,
halk deyişi ile ‘Şarin’, bazı halk ağzında
‘Şayin’ daha sonra da “Şalpazarı” adı
verilmiştir.

‘Şalyeri’nde aynı zamanda çimşir
(şimşir) kaşıkların satıldığını da biliyo-
ruz. Yörede çimşir kaşıklarıyla ünlenen
yerin adı, Çeğel’dir. Aşağıya aldığımız
manide hem Çeğel’i, hem de Şalpaza-
rı’na ‘Şalyeri’ dendiğini göreceğiz:

‘Şalyeri’nde satılu / Çeğel’iñ gaşuk-
ları // Aldı yârı elimden / Köyüñ bula-
şukları.
n ‘Şal’, Farsça bir kelime olup; saf yün-
den dokunan, bele bağlanan, boyuna do-
lanan, başa sarılan veya omuza alınan
ince ve kıymetli kumaştır. Eskiden, Hin-
distan ve Acemistan / İran taraflarında
imal ediliyordu. 
n ‘Şalpazarı’nın ‘şar’ kelimesinden gel-
miş olması da mümkündür. ‘Şâr’, yine
Farsça bir kelime olup ‘şehir’, belde, ka-
saba’ anlamına gelmektedir.(Bkz.: Osman-
lıca-Türkçe Ans. Lugat / Türkçe Lügat). Haf-
tanın belli bir gününde bütün köylerin
alış-veriş yaptığı ‘şehir pazarı’ olduğu
için o anlamda ‘Şarpazarı’, zamanla da
‘Şalpazarı’ denmiştir. Yaşlılar tarafın-
dan hâlâ Şalpazarı’na ‘Şaryeri’, Beşik-
düzü’ne de, ‘Şarlı / Şarlı Altı / Şallu /
Şallu Altı’ denmektedir. Haftanın çar-
şamba günleri Şalpazarı ilçe merkezinde
kurulan geleneksel pazar, bugün de
devam etmektedir.

Coğrafî yer olarak Ağasar, Beşikdü-
zü’nden denize döküldüğü yerde ‘Akhi-
sar Deresi’ adını alan, ‘Ağasar Deresi’
boyunca Vakfıkebir-Eynesil arasından
güneye doğru uzanan bölgeye verilen
isimdir. Bu bölge, aynı zamanda Çepni-
ler’in, Trabzon havalisinde yazılı kay-
naklardan anlaşıldığına göre en yoğun 

olarak yaşadıkları yer olarak da ünlüdür. 
***

n Bir rivayete göre; Çepni Türkleri’nin
ağasına, çok sevdiği hanımı; ‘Ağa bana
sarıl! Ağa beni sar! Ağa sar!..’ diyerek
sevgisini açığa vurmaktan çekinmezmiş.
Dillere destan olan bu sevgi sözcüğü,
daha sonra ‘Ağasar’ şeklinde bölgenin
adı olmuştur. 
n Diğer bir rivayete göre; birçok aile
bölgeye topluca göç ederken Takazlı
(Beşikdüzü) mevkiinde konaklamak is-
tediklerinde sayılarının ne kadar olduğu
sorulur. Onlar da, ağalarına; ‘Ağa say!’
derler. Daha sonra bu ifade, ‘Ağasar’
şekline dönüşür ve yörenin adı olur.
n Başka bir rivayete göre; yöreye yer-
leşmek amacıyla gelen kırk aile, yörenin
sahip olduğu coğrafyanın beğenilmeyen
özellikler taşıdığını görünce geri dön-
mek zorunda kalmışlar. Geri dönüşle-
rinde bir grup köylü onlara, neden geri
döndüklerini sorunca onlar da, elleriyle
büyük bir kayayı göstererek; “Aha say”
(tarıma elverişli değil, verimsiz, kaya-
lık); “burada yaşanmaz!” demişler.
‘Aha say’ ifadesinin zamanla ‘Ağasar’
halini aldığı söylenir.
n Bir söylenti de şöyledir: Bölgenin ağa-
sının ayağı aksaktır. Halk zaman zaman;
‘Ağa aksak, ağa aksar’ şeklinde ifade-
ler kullanır. Bu ifadeler zamanla ‘Ağa-
sar’a dönüşür ve halkın yaşadığı belde-
nin adı olarak kalır.
n Yine ağa üzerine anlatılan başka bir
rivayete göre; yörede halka zulmeden,
halkı canından bezdiren bir ağa yaşa-
maktadır. Bu duruma son vermek iste-
yen halk ayaklanır ve ağayı asar. Ağaya
başkaldıran ve ağayı asan yöre insanına
“Ağa asan” ismi verilir. ‘Ağa asan’ is-
mi, Türkçe’nin fonetik özelliklerine uya-
rak zamanla ‘Ağasar’ halini almıştır.
n Başka bir rivayete göre ise; yöreye
pek rağbet edilmezmiş. Bunun sebebi
sorulunca da şu cevap alınırmış: “Ura-
nıñ havası âsalu. Ne zaman ne olacağa
bilinmez. Bi günde ayam yedi tefire
döner. (Hava aynı gün yedi şekle girer)
İşlerimiz ağsar(aksar)”. Bu sebeple ‘ağa-
sar’ isminin ‘kararsız hava durumu’ an-
lamına gelen “âsalı hava” ifadesinde
olduğu gibi “âsalı” kelimesinden geldiği 

söylenir. ‘Âsalı’ kelimesi, zamanla ‘Ağa-
sar’ halini almıştır.

n ‘Ağasar’ isminin, Farsça bir sıfat tam-
laması olması da muhtemeldir. Çepni-
ler’in uzun zaman İran’da kaldıklarını,
orada siyasî ve askerî faaliyetlerde
önemli roller aldıklarını biliyoruz. Fars-
ça ‘âb’ ya da ‘âv’, ‘su’ anlamına; ‘sar’
kelimesi de, ‘soğuk’ anlamına gelmek-
tedir. Bu iki kelimeyle bir sıfat tamla-
ması oluşturulduğunda ‘âva-sar / âbasar’
bulunmuş olur. ‘Âvasar / âbasar’, ‘so-
ğuk su’ anlamına gelir. Nitekim Ağasar
Deresi, yılın her mevsimi soğuk akmak-
tadır. ‘Âvasar’ ismi zamanla ‘Ağasar’
halini almıştır.

***
Bütün bu rivayetlerden sonra bizim

kanaatimize göre ‘Ağasar’ kelimesi,
‘Akhisar’ kelimesinin değişikliğe uğra-
mış halidir. ‘Ağasar Deresi’ olarak bil-
diğimiz derenin adı, Salnamelerdeki
‘Şarlı Nahiyesi Hakkında Ma’lumat’
başlığı altında ‘Akhisar Deresi’ olarak
belirtilmiştir. Daha sonraları ve bugün
bu dere, halk arasında ‘Ağasar Deresi’
namıyla şöhret bulmuştur. Dolayısıyla
Ağasar sözcüğü Akhisar sözcüğünden
dönüşmüştür. 

Bir zamanlar, Beşikdüzü’ndeki kara-
yolları köprüsü üzerinde Ağasar Dere-
si’ni işaret eden tabelanın üzerinde ‘Ak-
hisar Deresi’ yazısının görülmesi üze-
rine yöre halkının gerekli yerlere baş-
vurması sonucu, bu isim tekrar ‘Ağasar
Deresi” şekline dönüştürülmüştür. An-
cak Ağasar Deresi adının Akhisar’dan
geldiği doğrudur. 

Ağasar Deresi tamlamasındaki Ağa-
sar sözcüğü, Beşikdüzü Limanı Adacık
altındaki kara taş ve beyaz  kireçten ya-
pılmış olan hisardan gelmektedir. Bu hi-
sarın bugün ancak temel kalıntıları mev-
cut olup eski halini bilenler vardır. Eski
adıyla Yobol (Çeşmeönü) altındaki bu
hisar, bölgedeki önemli bir belirleyici
unsur olmuştur.

‘ŞALPAZARI’ ve ‘AĞASAR’ KELİMELERİ
ARAŞTIRMA / İNCELEME

Bu bölgede köylüler tarafından dokunmakta olan şallar, eskiden şehir mer-
kezinde satışa çıkartıldığından bu yere, şal alınıp satılan yer anlamında ‘Şal-
yeri’, daha sonra da “Şalpazarı” adı verilmiştir. / Bizim kanaatimize göre
‘Ağasar’ kelimesi, ‘Akhisar’ kelimesinin değişikliğe uğramış halidir. ‘Ağasar
Deresi’ olarak bildiğimiz derenin adı, Salnamelerde ‘Akhisar Deresi’ olarak
belirtilmiştir. Daha sonraları ve bugün bu dere, halk arasında ‘Ağasar Deresi’
namıyla şöhret bulmuştur. Dolayısıyla Ağasar sözcüğü Akhisar sözcüğünden
dönüşmüştür. 
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Erol Yanık - Trabzon İli Şalpa-
zarı İlçesi Sütpınar Kur’an Kursu
Yöneticisi ve Kur’an Kursu Yap-
tırma ve Yaşatma Derneği Başkanı
Muhammet Ergin Hocam, sizi önce
bir tanıyalım… 
Muhammet Ergin - 1968, Şalpazarı
Kuzuluk mahallesi doğumluyum. İlk-
okuldan sonra hafızlığımı Vakfıkebir
Hacı Ziya Habipoğlu Kur’an Kursun
‘da Ahmet Olgun Hocada 11 ayda ta-
mamladım. 1986’da Vakfıkebir İmam
Hatip Lisesi’ni, 1995 yılında İşletme
Fakültesini bitirdim. 1987’de Akçaa-
bat’ta imam-hatip olarak göreve baş-
ladım. 1989 yılında Kur’an Kursu öğ-
reticisi olarak Adapazarı Akyazı Ça-
talköprü Kur’an Kursu’na naklen ta-
yin oldum. Aynı Kur’an Kursu’nda
11 yıl görev yaptım. 2000 -2004 yıl-
ları arasında Almanya Hannover böl-
gesinde din görevlisi olarak görev
yaptım. Yurtdışı görevi dönüşümde
Akya- zı ilçesinden, Akçaabat Dere-
cik Uğur- lu Kur’an Kursu’na geldim.
Bir yıl kadar burada görev yaptım. Yıl
sonunda Akçaabat’ta müftülük me-
murluğuna başladım. Burada bir yıl
me- mur olarak görev yaptım.
06.06.2006 yılında Sütpınar Kur’an
Kursu’na öğretici olarak atanarak, bu
kursta göreve başladım. Altı yıl
Kur’an Kursu öğreticisi ve yöneticisi
olarak görev yaptım. 2012 yılında

Sütpınar Yeni 

Cami imam-hatipliğine geçiş yaptım.
2015 yılı Temmuz ayında tekrar Süt-
pınar Kur’an Kursu öğretici görevime
döndüm ve devam ediyorum.

Erol Yanık - Göreviniz hayırlı
olsun. Çok farklı yerlerde görev
yapmışsınız; bu tecrübe demektir.
Sütpınar’- daki hizmetlerinizin özeti
nedir? Ne gibi sıkıntılar yaşadınız?

Muhammet Ergin - 2006 Sütpınar’ın
sıkıntılı dönemi idi. Kız-erkek karma;
yatılı-gündüzlü hepsinden ancak bir
sınıf oluşturabiliyordum. İmam Hatip
Lisesi mezunu gençleri yetiştirip mes-
leğe gönderdim. O sıkıntılı dönemde,
Sütpınar Kur’an Kursu’nda iki tane kız
hafız öğrenci, Emine Yolcu ve Hava

Yolcu’yu yetiştirdim. Şalpazarı 

Din görevlisi arkadaşlarımızın cema-
atlerinden sağladıkları destekle, bu iki
hafız kız öğrencimizi umre ile ödül-
lendirdik. 2008 yılı kız öğrenciler ara-
sı Kur’an-ı Kerimi güzel okuma ya-
rışmasında, Sayvançatak mahallesin-
den öğrencim Fatma Tarhan il, bölge
ve Ankara seçmelerinden sonra Kon-
ya’da yapılan finalde Türkiye birin-
cisi oldu. 

Erol Yanık - Bu öğrenci, benim ma-
hallemden. Şu anda Tonya’da Kur’-
an Kursu öğreticisi. Hocam, bu kur-
sun tadilat projesi nasıl başladı?

Muhammet Ergin - Kur’an Kursu-
muzun fiziki ve öğrenci olarak dönü-
şümünün yapılamamasının ezikliği

E Ğ İ T İ M

AĞASAR’DA ÖRNEK BİR EĞİTİM HİZMETİ

SÜTPINAR KUR’AN KURSU
www.sutpinarkurankursu.com

“Kur’an Kursumuz, merhum Ali Rıza Öztürk ho-
camızın gayretleriyle, halkı teşvikiyle, hayır seven-
leri yönlendirmesi ve işe katmasıyla inşa edilmiştir.
Bu takva üzere çalışmalarda yöre halkının çok fe-
dakâr katkıları var. Herkes bir meyve ağacını kursa
vermiş ve bu fedakarlık böylece manevi meyveye
dönüşmüş. Erkekler, kurs inşaatında ücretsiz çalış-
mış. Kadınlar altınlarını bağışlamış; haneler birer
hayvanını satarak inşaata bağışlamış.”
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Sütpınar Kur’an Kursu talebeleri, yöneticileri ve hocalarıyla birlikte

Röportaj:
Erol Yanık
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herkeste vardı.  Bir başlangıç bekli-
yordu. Farklı ortamlardaki sohbet-
lerde çözüm aranıyordu. Fitili ateşle-
yen, Trabzon’daki din görevlisi arka-
daşlar oldu. Aralarında toplantı yapa-
rak üç kişilik temsil heyeti oluştur-
muşlar. Yakup Taşkın, Osman Kü-
çük, Fikret Uçar. Biz sürekli haber-
leşiyorduk. Sonra üç temsilci arkadaş,
Şalpazarı müftümüzü ve kaymakamı-
mızı ziyaret ettiler; personel toplantı-
mıza da katılarak konuyu paylaştılar. 

Her duyan, konuya dört elle sa-
rıldı. Bina deprem analizi, proje vs
derken Sütpınar Kur’an Kursu’nun ta-
mirat ve tadilat projelendirme işine
başladık. 01 Mayıs 2014 yılı itibariyle
kazmayı vurarak tadilata başladık.
Altı ayda çalışmaları bitirerek 25
Ekim 2014 tarihinde kursumuzun ye-
niden açılışını yaptık. 36 Öğrenci ile
eğitim-öğretime devam ediyoruz; el-
hamdülillah.

HALKIN FEDAKARLIKLARI

Erol Yanık - Burası çok eski bir
Kur’an Kursu; yanlış hatırlamı-
yorsam 20-25 yıllık mazisi var. Bu
Kur’an kursumuzun kuruluş hikâ-
yesinden bahseder misiniz?
Muhammet Ergin - Memnuniyetle.
Kur’an Kursumuz, 1984 yılında Sam-
sun’da ikamet edip rahmetli olan, ora-
da kırtasiye dükkânı olan Ali Rıza
Öztürk hocamızın gayretleriyle, hal-
kı teşvikiyle, oradaki buradaki hayır
sevenleri yönlendirmesi ve işe katma-
sıyla inşa edilmiştir. Bu takva üzere
çalışmalarda yöre halkının çok feda-
kâr katkıları var. Kesimde resmi ko-
laylık ve evlerin kapılarında fazlaca
olduğu için herkes bir meyve ağacını
kursa vermiş ve bu fedakarlık böylece
manevi meyveye dönüşmüş. Erkek-
ler, kendi inşaatları gibi kurs inşaa-
tında ücretsiz çalışmış. Kadınlar
altınlarını bağışlamış; haneler birer
hayvanını satarak inşaata bağışlamış.
O zamanın şartlarında bu bina yok-
sulluk ve imkânsızlıklar içerisinde ya-
pılmış. Araçlar yollarda takılarak
geliyor, kam- yonlar çok zorluk çeki-
yor, şoför bulunamıyor…Halk, imece
usulü dediğimiz şekliyle, sırtında yük
taşıyarak, tuğla taşıyarak bugünkü
makinaların yerine o zaman insanlar
çalışarak 1985 yılında bu Kur’an
kursu inşaatını tamamlayarak, açılı-
şını yapmışlar. Diyanet’te o zamanlar

Din Eğitimi Dairesi Başkanı olan,
Gökçeköylü 

Şükrü Öztürk hocamızın da o za-
mandan bu zamana kadar, Sütpınar
Kur’an Kursu’na her türlü desteği ol-
muştur ve devam etmektedir.

RAĞBET VE 1450 ÖĞRENCİ

Erol Yanık - Hocam bu anlattıkları-
nız çok manidar ve önemli. O yıl-
larda Kur’an Kursumuzdaki eği-
tim-öğretim nasıl yapılmış?

Muhammet Ergin - O yıllarda kursun
yapımına destek veren yöre halkı, ço-
cuklarını da Kur’an eğitimine, hafız-
lığa yönlendirmişler. Halkımızda böy-
le bir teveccüh var. Bugün de var, o
zaman da vardı. Bu sebeple Şalpaza-
rı’nın her köyünden, azami sayıda öğ-
rencilerimiz Kur’an kursuna gelerek
Kur’an eğitimi almışlar; bir kısmı ha-
fız olmuş. Kız-erkek icazet törenleri
yapılmış; icazetler yeni heyecanları
getirmiş; kursu ismi duyulmuş; civar
ilçe ve illerden de öğrenci gelmeye
başlamış. Kur’an kursumuzda bugüne
kadar1450 öğrenci okumuş ve yetiş-
miş.

Erol Yanık - Hocam, o zor yıllarda
bu denli başarılı eğitim yapan hoca-
larımızdan da bahseder misiniz?

Muhammet Ergin - 1986-1990 yılları
arası kursun yöneticiliğini, Halil oğlu
Ahmet Kıran yapmıştır.1990-1999
Seyfettin Demirci,1999 -2006 Mus-
tafa Bilgin,2006-2012 Muhammet
Ergin, 2012 Medine Şahin, 2013 Ay-
şemen Erata, 2014 Seyfullah Hacı-
fettahoğlu, 2015 Ağustos ayından iti-
baren de bendeniz Muhammet Ergin.
Kursumuzun bidayetinde merhum
Mahmut Aydın, diğer Ahmet Kıran,
Hayati Alaybeyoğlu, Vahap Öztürk,

Sezai Yaşar, Hüseyin Erdin, Kemal
Türkmen, Fikri Halıcı, Salih Erdin,

Gönül Öztürk, Nazmiye Durmuş,
Zehra Demirci hocalarımız hizmet
etmiştir.

Erol Yanık - Bu arada belirtmeden
geçmeyelim; 12 Eylül ve 28 Şubat’-
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ta da kesintiye uğramayan tek Kur’-
an kursumuz burasıdır...

FETRET YAŞANDI AMA
KURSUMUZ HİÇ KAPANMADI

Muhammet Ergin - Burada bir fetret
devri yaşandı ama, Kur’an Kursumuz
resmi olarak hiç kapanmadı. O kesinti
döneminde de bana görev yapmak na-
sip oldu. Sıkıntılı dönemlerde burada,
dağ taş bayır dolaşarak öğrenci bul-
duk. 
Erol Yanık - Şunu vurgulamak için
söylemiştim: Bizim yöre halkımız,
ilme, Kur’an’a saygılı olduğu kadar
devletine, bayrağına da sahip çıktı-
ğını her zaman gösterdi. İllegal bir
işi olmadığını gösterdiği için hiç ka-
panmamıştır herhalde… 
Muhammet Ergin - İllegal değil le-
gal olsak da, yasal bir düzenleme
icabı öğrenciniz olmayınca kapanabi-
lir. Ama dediğiniz gibi yasal olmayan
zoraki bir kapanma bizde olmadı.
Kur’an Kursu öğrencilerinin bittiği
noktada, bu kursa yetişkinlerimiz öğ-
renci olarak kayıt yaptırmış ve oku-
muşlar. Yetişkinlerin eğitiminin
tamam- landığı bir noktadan sonra da
hanım kardeşlerimiz devreye girdi.
Bunlara kayıt yaptırıldı, daha sonra
bayan hocalar alınarak eğitime devam
edildi. Elden ele derken tekrar
1984’teki o öğrencilik dönemine dön-
müş olduk hamdolsun.

KURSUN YENİDEN CANLANMASI

İÇİN GENİŞ DESTEK ALDIK

Erol Yanık - Yakup Hocam; bu hiz-
metin yeniden canlandırılmasında
sizin de büyük katkınız, girişiminiz
oldu, değil mi?.. 
Yakup Taşkın - Şalpazarlı olup da
Trabzon’da görev yapan din görevlisi
arkadaşlarımız, zaman zaman bir ara-
ya gelip toplantı yaptık.  Ayda bir top-
lanıyorduk. Bu toplantılar esnasında
neler yapabiliriz diye ortaya bir fikir
atıyorduk. O zamanlar buradan yeti-
şen büyük sayıda mezun ve hafız öğ-
rencilerimizle burası tanınmıştı. Bura-
sını nasıl canlandırabiliriz diye arka-
daşlarımız arasında böyle bir düşünce
oluştu. Daha sonra Şalpazarı’ndaki
görevli arkadaşlarımızın da toplantıya
katılması açısından toplantı için, Şal-
pazarı’na geldik. Bu fikrimizi Şalpa-
zarlı din görevlisi arkadaşlarımızla da
paylaştık. Sağ olsunlar, Kur’an Kur-
sumuzun yeniden canlanması için
Şalpazarı’mızdan da destek aldık. Da-

ha sonra İlçe Müftülüğümüze vekâle-
ten bakan Şalpazarı vaizimizin de
desteği oldu. Bu arada Şalpazarı Müf-

tümüz de atandı ve destek oldular.
Buranın yapımı, kurulumu için ne ya-
pılabilir diye Kaymakam Beyle de
görü- şüldü. Daha sonra bu desteğin
Samsun ayağını da oluşturduk. İlçe
Müftümüz, Trabzon temsil heyeti ola-
rak Abdullah Erata ve ben (Yakup
Taşkın) Samsuna gittik. Ali Öztürk
Hocamız rahmetli olmamıştı o zaman-
lar. Hayrettin Öztürk Hocam, Ali
Öztürk hocam ve Samsun’da Sütpı-
nar’dan olup da orada görev yapan ar-
kadaşlar, bir akşam toplantı yaptık. Ali

Öztürk Hocam (Allah rahmet eylesin
kendilerine); “Orda ar- tık bu işin yü-
rüyeceğine ben inandım.

Benim vekilim bundan sonra Hayret-
tin Öztürk; ne yapılması gerekmek-
teyse onun yapacağına inanıyorum ve
bu işin de yürüyeceğine inanıyorum.”
dedi. Oradan da büyük bir güç aldık ve
ondan sonra ihale usulüyle beraber bu-
ranın yeniden yapılmasına başladık. 

Erol Yanık - Anladığım kadarıyla,

Yakup Hocam, -burayı unutmayıp-
ilim irfan erbabı Ağasarlılardan olu-
şan bir konsorsiyum oluşturmuş.
Şalpazarı, Trabzon, Samsun, İs-
tanbul ayağı derken; bugünkü
Kur’an Kursunun dersaneleriyle,
yatakhaneleriyle, spor salonlarıyla,
asansörleriyle, yangın çıkışlarıyla
son sistem olarak yapılmasında bü-
yük gayreti olmuş.

SAMSUN VE İSTANBUL’UN 
SAHİP ÇIKMASIYLA BAŞARDIK

Muhammet Ergin - Erol Bey; Yakup
Hocam bahsetti; ben şunun özellikle
dergimizde geçmesini arzu ederim.
Sütpınar Kur’an Kursu’nun yenilen-
mesi ateşinin fitilini, Trabzon’daki ar-
kadaşlar yakmıştır. Haklarını teslim
edelim. Denize atılan bir taş misali,
dalga dalga yayılarak büyük bir dalga
oluşmuştur. Samsun’un ve İstanbul’-
un bize sahip çıkması, bu eseri mey-
dana getirdi. Fiziki olarak mükemmel
bir eser. Fiziki konumu ve imkanları
açısından birçok il ve ilçede olmayan
mükemmel bir kurum. Manevi tarafı,
eğitim olarak da mükemmel.

Erol Yanık - Bir çalışma ekibiniz
var mıydı tadilatta?
Muhammet Ergin - Elbette vardı.
İlçe kaymakamımız başkanlığında il-
çe müftümüz, dernek başkanı olarak
ben, Yakup Taşkın ve Abdullah
Erata; beş kişilik bir ekiptik.

Erol Yanık - Seyfullah Hacıfetta-
hoğlu Hocam; büyük ihtimalle dı-
şarıdan hizmet gönüllüsü olarak bu-
raya geldiniz. Buraya hizmet verdi-
ğinizden dolayı Allah sizden razı
olsun. Değerli hocam sizi tanıya-
lım…

Seyfullah Hacıfettahoğlu - 1984
Vak- fıkebir Deregözü köyünde doğ-
dum. İlkokulu Ballıköy ilköğretim
okulunda, Ortaokulu da Vakfıkebir
İmam Hatip ve Gümüşhane İmam
Hatip Lisesinde bitirdim. 2001 yılında
da Trab- zon İmam Hatip Lisesini bi-
tirdim. 2001-2005 yılları arasında İs-
tanbul Bağcılar Kirazlıtepe Kur’an
Kursu’nda hafızlığımı, İmam Hatip-
ten sonra tamamladım. Aynı dö-
nemde İstanbul’da farklı hocalardan
hüsnühat dersleri de aldım. Aynı za-
manda  icazetimiz de vardır. 2005 yı-
lında imam hatip olarak atandım.
Aynı dönemde Kamu Yönetimini bi-

E Ğ İ T İ M

“Trabzon’daki din görevlisi
arkadaşlarımızla zaman za-
man bir araya gelip toplantı
yaptık.Burasını nasıl canlan-
dırabiliriz diye. Kur’an Kur-
sumuzun yeniden canlanması
için Şalpazarı’mızdan da des-
tek aldık...Ali Rıza Öztürk Ho-
cam (merhum); ‘Orda artık bu
işin yürüyeceğine ben inan-
dım.’ dedi. Ondan da büyük
bir güç aldık ve ondan sonra
ihale usulüyle beraber bura-
nın yeniden yapılmasına baş-
ladık.” 

Yakup Taşkın 
Trabzon İl Müftülüğü Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni
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tirdim. Daha son- ra da Samsun 19
Mayıs Üniversitesi İlahiyat bölümünü
tamamladım. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğımızın düzenlemiş olduğu kursta,
aynı Bolu’da gö-

rev yaparken olduğu gibi, altı aylık
Kur’an-ı Kerim’i bütün ayrıntılarıyla
okuma kursunu (Kuranı Kerim hiz-
met içi eğitim kursu) bitirdik. Bu
arada askerliğimizi de aynı zamanda
yaptık. Şu anda Rize Recep Tayip Er-
doğan Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si’nde tefsir alanında yüksek lisansı-
ma devam ediyorum. 2010 yılında
Trabzon Faroz Yalı Camisine tayin
oldum. 2012 yılında Trabzon Merkez
Gözaçan Camisi İmam Hatibi olarak
atandım. Trabzon Gözaçan Camisin-
de uzman imam olarak görev yaptık.
Eylül 2014 yılında da buradaki gör-
evimize, Şalpazarı’nda hizmet yap-
maya, buraya geldik. Benim çalışma
hayatımda ve eğitim hayatımda her
zaman Şalpazarlılar vardır. İmam Ha-
tip’te yatılı olarak okurken benim en
samimi olduğum, en sevdiğim arka-
daşlarım Şalpazarlılardı. Halen ken-
dileriyle burada çarşıda, Şalpazarı’n-
da görüşürüz. Ortahisar’da görev ya-
parken de Şalpazarlı arkadaşlarla be-
raber aynı camide çalıştık. En fazla
din görevlisine sahip ilçelerden birisi
Şalpazarı. 

ŞALPAZARI İNSANI DİNDARDIR VE

EĞİTİME ÖNEM VERMEKTEDİR

Erol Yanık - Şalpazarı deyince ba-
zılarının aklına hemen kemençe,
horon, eğlence geliyor...Demek ki
bu değilmiş. Böyle bir Kur’an Kur-
su, Trabzon’da birçok ilçemizde
yoktur. Bu kadar din adamı ve oku-
muş yazmışı bulunan  bir ilçe oldu-
ğunu hocam da söyledi. Demek ki,
Şalpazarı esasen muhafazakâr, di-
nine, geleneğine bağlı eğitimli in-
sanların çokluğu ile öne çıkmak-
tadır. 

Seyfullah Hacıfettahoğlu - Ben git-
tiğim yerleri kendi köyüm gibi, kendi
ilçem gibi görerek, oraya hizmet etme
gayreti içerisinde oluyorum. Oradaki
insanlarla, oraya emek vermiş olan in-
sanlarla bütünleşmeye gayret gösteri-
yorum. Şalpazarı’na özellikle bu Süt-
pınar havzasına minnet duygumun
fazla olduğunu her daim söylüyorum
ve de söyleyeceğim. Sahile 30 km.
uzakta, böylesine donanımlı bir kurs

açmak, ona sahip çıkmak, oradaki in-
sanların gönlünü bu işe verdiklerinin
ispatı olduğunu düşünüyorum. Ben
kurstaki bazı ayrıntıyla bunu destek-
lemek istiyorum. Kursumuzdaki şu

anki 49 öğrencimizin 45 tanesi Şalpa-
zarı / Ağasar’dan. Bu, Şalpazarı’nın
kursa ne kadar destek verdiğini, ne
kadar sahiplendiğini ifade etmektedir.
Yönetici olmamız hasebiyle, diğer
kursların da yöneticileri ile farklı za-
manlarda biraraya geliyoruz ve değer-
lendirmeler yapıyoruz. Şu kursumuz-
daki oranı, yani kendi yöresinin insan-
larına eğitim verme oranı, Trabzon’un
çok kursunda bulamazsınız. Bazı ilçe-
lerdeki Kur’an Kurslarının öğrencileri
ilçe dışındandır. 

Erol Yanık - Hocam Kur’an Kursu
Derneğimizden de bahseder misi-
niz?
Muhammet Ergin - 1984 yılında bu
hizmetlerin maddi boyutunu yürütmek
üzere kurulmuş olan derneğimizin
merhum Osman Karagöz, Mehmet
Köse, Niyazi Komut’tan sonra 2008’-
den beri başkan olarak hizmetini ben
yürürmekteyim.140 üyemiz var; üye
sayımızı ve katkılarını artırmaya çalı-
şıyoruz. Hele hizmetin ivme kazandığı
bu zamanda buna -maddi katkı ve ai-
diyet olarak, sahiplenme olarak- ihti-
yacımız var. Hizmetlerimizde Şalpa-
zarı İlçe Müftümüz Sayın Yılmaz Çe-
lik Hocam, bizim için bir motor gö-
revi yapmaktadır. Gençliği, aktifliği,
enerjisi ve mahareti ile bizim için bir
nimettir. Kendisine müteşekkiriz. Bu
manada önceki kaymakamımız Sayın
Zihni Yıldızhan Bey ve şimdiki kay-
makamımız Cafer Sönmez Beyden de
aynı desteği ve enerjiyi alıyoruz. 

BURASI BİR MARKA OLMUŞ VE
DEĞER OLUŞTURMUŞ BİR KURSTUR

Erol Yanık - Bu Kur’an Kursundan
nasiplenen, feyz alan -şu anda önem-
li mevkilerde hizmet eden- birçok
değerli şahsiyet var, değil mi? 

Muhammet Ergin - Üsküdar Bele-
diye Başkanımız Hilmi Türkmen; bu-
rası inşaat halindeyken Yanık sapa-
ğında hafızlığını tamamlamış. Kazım
Türkmen, Ahmet Çabuk başkanı-
mız. Hayrettin Öztürkhocamız. Şük-
rü Öztürk hocamız, Hüseyin Kara-
man rektörümüz bunlardan bazıları-
dır. Böyle bir mazisi olduğu için biz
bugün Şalpazarı’nın her mahallesin-

den destek alıyoruz. Burası Şalpaza-
rı’nda bir marka olmuş, değer oluş-
turmuş bir Kur’an Kursu. Bu değeri
yükselterek devam etmek istiyoruz.
Devletimizden de destek görüyoruz.
Belediyelerimiz-
den, okul müdürlerimizden herkesten
destek görüyoruz. Herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyoruz. 

MADDÎ DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR

Erol Yanık - Şu anda buranın mali açı-
dan son durumu nedir? Neye ihtiyacı-
nız var; ne kadar borcunuz var? Daha
yapmanız gereken işler var mı? 

Muhammet Ergin - Sütpınar Kur’an
Kursu’muzun bu duruma gelme ma-
liyeti bir trilyonu aştı. Bütün borcu
-elhamdülillah- kapattık. Son olarak
kırk bin lira borçla girmiştik. İstan-
bul’daki ramazan iftarımızda, Şalpa-
zarı Dernekler Federasyon’umuzun
ve oradaki derneklerimizin bize des-
tekleriyle, ramazan bereketiyle, Ağa-
sar’daki ve de Trabzon’daki Ağasar-
lıların desteğiyle, bu borcumuzu da
kapattık. Ancak bundan sonra da bu
eğitimin devam edebilmesi için maddi
desteğe yine ihtiyacımız var. Buranın
aylık sabit beş bin lira gideri var. Der-
neğimizin 140 üyesinden yıllık on beş
lira aidat alıyoruz. Bunlar sembolik
olduğu için buranın dönmesine pek
katkıda bulunmuyor. Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan destek olarak, 2015
yılında bir dört bir de yedi bin lira
destek aldık. Tabii ki bu on bir bin lira
ile bu kursun dönmesi mümkün değil.
Geri kalan kısımları halkımızın deste-
ğiyle karşılıyoruz.

Erol Yanık - Muhammet Hocam; size
bu kutsal görevinizde başarılar diliyo-
rum. Hepinizden Allah razı osun. Siz-
den dergimiz aracılığıyla son
mesajlarınızı alalım.

Muhammet Ergin - Gurbetteki Şal-
pazarlılar burayı nasıl takip ediyor-
larsa, biz de buradan tüm hemşerile-
rimizi ve dernekleri takip ediyoruz.
İstanbul’da 21 derneğin oluşturduğu
Trabzon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu’muza büyük destek veriyo-
ruz. Ağasar dergisini de takip ediyo-
ruz. Bizim şöyle bir düşüncemiz var,
Sütpınar Kur’an Kursu Derneği ola-
rak; İstanbul’daki ŞalFed’e üye ol-
mayı düşünüyoruz. Biz orada bize
olan desteği gördük. İstanbul’da Süt-
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pınar Kur’an Kursu’nun bir şubesini
açalım diye araştırma yaptık. Şube-
leşmede sıkıntı olduğunu gördük. Biz
de Federasyona üye olalım diye düşü-
nüyoruz. 
Erol Yanık - İnşallah, onur duyarız
başkanım.
Muhammet Ergin - Biz bu birlikte-
lik içerisinde olmak istiyoruz. Ağasar
dergisinin yöneticilerine, ŞalFed’e te-
şekkür ediyoruz.

Erol Yanık - Biz teşekkür ediyoruz
sayın başkanım.

***
HOCAMIZ RUHUNU

SECDEDE TESLİM ETTİ

Erol Yanık - Değerli Coşkun Erata
Hocam; kaç yaşında buraya başla-
dınız?
Coşkun Erata - 12 yaşında buraday-
dım. Hafızlığı burada bitirdim. Bizim
dönemimizde Simenli’deki arkadaş-
lar, burada gündüzcüydü. Ders alma-
dığımız zamanlar biz de cezalı olarak
burada yatıyorduk. Onun haricinde
biz eve gidip geliyorduk. 129 tane ya-
tılı öğrencimiz vardı. Bazen Sam-
sun’dan, Rize’den, uzak illerimizden
gelen öğrencilerimizle birlikte180 ki-

şiyi buluyorduk. O zamanki hocaların
yükü burada çok ağırdı. 180 tane öğ-
renciyi 4 tane hoca okutmaktaydı. -
Allah selametlerini versin- Seyfettin
Demirci, Ahmet Kıran, Hayati Alay-
beyoğlu, Mahmut Aydın (Kursu-

muzda namazda secdedeyken ruhunu
teslim etti.) hocamız her gün bir hatim
indiriyorlardı. Bu şekilde burada oku-
duk. İnşallah bu zamana kadar olduğu
gibi bundan sonra da hem memleketi-
mize hem İslam âlemine hizmet eden
genç nesiller buradan yetişir diye ümit
ediyorum.

Erol Yanık - Burada mı görev yapı-
yorsunuz?

Coşkun Erata - Görev yerim imam-
hatip olarak Sütpınar Merkez Camisi.
Kursun açılış süreciyle birlikte burada
görevlendirme olarak başladım. Bir
yıldır arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz.
İnşallah iyi bir ekibimiz var. 

ÇOCUKLARIN EVLERİNDEN DAHA 
RAHAT VE DAHA GÜVENLİ BİR KURS

Erol Yanık - Seyfullah Hocam; biz
kursumuzu tanımaya devam ede-
lim. 50 Öğrenci kapasiteli ama Al-
laha Şükür 49 öğrencimiz tamam.
Misafirhanemiz var, bilgi evimiz
var. Gezdik gördük spor salonları-
mız, çamaşırhanemiz, dershaneleri-
miz, yemekhanemiz var. Hatta revi-
rimiz de var. Pırıl pırıl gerçekten
güzel. Zannedersem yurdumuzda
üç öğün yemek çıkıyor. Buraya ço-
cuklarını getiren aileler, kendi evine
teslim etmiş gibi her yönden, sosyal
ve ilim irfan yönünden emin olabi-
lirler.

Seyfullah Hacıfettahoğlu - Altını çi-
zerek söylüyorum; kesinlikle evlerin-
den daha rahat, daha güvenli, daha şef-
kat içerisinde olacaklarının garantisini
ben buradan veriyorum. Keşke diyo-
rum bizim zamanımızda da bu imkân-
lar olmuş olsa da, biz İmam Hatipten
sonra 4 sene İstanbul’a gidip de gur-
bette bu eğitimi almak zorunda kal-
mamış olsaydık. Bu günkü çocukların
çok avantajı var. Hem okula ara ver-
miyorlar, yılları zayi olmuyor; hem de
böyle bir imkân ile hafız olma imkân-
larına sahip oluyorlar. Çok güzel bir
yöntem. Bu röportajımızı okuyan bü-
tün kardeşlerime şunu özellikle söyle-
mek istiyorum: Çocuklarını verme ni-
yetleri olsun ya da olmasın, buradan
geçiyorken veya hiç geçmezken bir
gün arabalarına atlasınlar gelsinler; de-

sinler ki; ev sahibi olduğumuz, bizim
sahiplendiğimiz bir kursumuz var. Gi-
deceğiz, gezeceğiz, çocukların Kuran
okumasını dinleyeceğiz. İlahi okuma-
larını dinleyeceğiz; çayımızı içeceğiz; 

şöyle kafamız dinlenmiş olarak huzur 
içerisinde dönüp yine evimize gide-
ceğiz. Bu kursun sahipleri, bütün Ağa-
sarlılarımızdır. Her zaman, 7 gün 24
saat bizim kapımız sonuna kadar açık-
tır. Başımızın üzerinde hepsinin yeri
var. Onların bize olan desteklerini
unutmamız mümkün değil. Bir bütün
olmadığımız zaman başarı gelmez.
Burada bütün sosyal imkânlarımız
olarak her şeyimiz tamam; öğrencile-
rimiz memnun. Şunun altını çizmek
isterim, çocuk bilgisayarda oynamak
ister değil mi?..Biz velilerle konuşur-
ken diyorlar ki; hocam, biz çocuğu
bilgisayarın başından alamıyoruz. Bi-
zim burada öyle değil. Çocuklar diyor
ki; hocam, hafta sonu ne olur bilgisa-
yar odasını açmayın! Açınca oynaya-
sımız geliyor. Açmazsanız, dışarıda
arkadaşlarımızla daha güzel oynuyo-
ruz...Bunu, öğrenciler bizden talep

“Hafızlığı burada bitirdim.
129 tane yatılı öğrencimiz var-
dı. Bazen Samsun’dan, Rize’-
den, uzak illerimizden gelen
öğrencilerimizle birlikte 180
kişiyi buluyorduk. 180 tane öğ-
renciyi 4 hoca okutmaktaydı.
Seyfettin Demirci, Ahmet Kı-
ran, Hayati Alaybeyoğlu, Mah-
mut Aydın (Kursumuzda na-
mazda secdedeyken ruhunu
teslim etti.) hocamız her gün
bir hatim indiriyorlardı. Bu
şekilde burada okuduk.” 

Coşkun Erata

“Benim hayatımda her za-
man Şalpazarlılar vardır...
Ben gittiğim yerleri kendi
köyüm gibi, kendi ilçem gi-
bi görerek, oraya hizmet et-
me gayreti içerisinde oluyo-
rum. Şalpazarı’na özellikle
bu Sütpınar havzasına min-
net duygumun fazla olduğu-
nu her daim söylüyorum ve
de söyleyeceğim. Sahile 30
km uzakta, böylesine bir
kurs açmak, ona sahip çık-
mak, oradaki insanların gön-
lünü bu işe verdiklerinin is-
patı olduğunu düşünüyo-
rum.”  

Seyfullah Hacıfettahoğlu

E Ğ İ T İ M
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ediyor. Yine altını çizmem gereken
bir şey var. Buraya yeni başladığımız
za-man bütün öğrencilerimizle tek tek
sohbet ettik. İşte burayı sevdiniz mi,
mecbur mu kaldınız, illaki gideceksi-
niz mi dediler? diye konuştuk. Öğren-

cilerimizin yaklaşık yarısı; “Babamız,
illaki git bir sene oku gel, dedi.” de-
diler. Okullar dağılırken tekrar -bir
test mahiyetinde- hepsiyle oturduk tek
tek sorduk; kurstan memnun musu-
nuz, gitmek istiyor musunuz, ayıra-
lım mı sizi? diye. İnanın bir tane öğ-
rencimiz gitmek istemedi. Sene so-
nunda; git sen, gidebilirsin, istiyorsan
git diyoruz. Yok, ben illa burada de-
vam edeceğim diye ağlaya ağlaya bi-
ze yalvaran öğrencilerimiz var. 

KURS ÖĞRENCİLERİMİZ
AYNI ZAMANDA ORTAOKULA DA 

DEVAM EDİYORLAR

Erol Yanık - Şunu merak ediyo-
rum: Ben bir veli olarak çocuğumu
Sütpınar Kur’an Kursu’na kayıt
ettirmem için herhangi bir ücret,
bağış bir şey var mı, nasıl müracaat
ediyorum? Yaş gurubu olarak kim-
leri kabul ediyorsunuz?
Seyfullah Hacıfettahoğlu - Trab-
zon’da, ortaokul öğrencisi dışında öğ-
renci kabul etmeyen tek kurs biziz. ilk
4. sınıfı(ilkokulu) bitiren öğrencilerin
velileri doğrudan, internet sitemizdeki
telefon numaralarımızdan veya farklı
iletişim yollarıyla bizimle irtibata ge-
çerek gelip kursumuzu gezebilirler.
Daha sonrasında kalpleri mutmain
oluyorsa, burada benim çocuğum ga-
yet rahat eder diyorsalar çocukları bi-
ze teslim ederler. 4. sınıfın üzerindeki
öğrencilerimizi alamıyoruz. Sadece
ortaokuldakilere biz bu eğitimi veri-
yoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın
kayıt sisteminden kayıtlarını alıyoruz.
Devam ediyorlar; aynı zamanda orta-
okul eğitimlerine de (tabii ki Şalpazarı
İmam Hatip Lisesi’ne gidip gelerek,
yatılı olarak burada kalarak) devam
ediyorlar. Yatılı olmayan öğrenciyi
almıyoruz. Zaten biz, okul dışındaki

zamanlarında eğitim yaptırıyoruz. Bi-
zim burada çalışma saatleri var. Baş-
larında hocalarımız, bizler durarak
derslerini yaptırıyoruz. Ana dersler
için Şalpazarı’mızda görev yapan bazı
öğretmen arkadaşlarımız, eğitime des-
tek için buraya geliyor eğitimlerini ve-

riyorlar. Aynı zamanda sportif faaliyet
olarak da karate hocamız var; karate
salonumuz var. Masa tenisi hoca- mız
var; masa tenisi kursumuz da var. Sat-
ranç var. Bunlara da sportif olarak
devam ediliyor. 

TRABZON ÜÇÜNCÜSÜ VE 
İKİNCİSİ ÇIKARDIK

Erol Yanık - Buradaki Kur’an Kur-
su öğrencilerimiz, gördüğüm kada-
rıyla ramazan ayı boyunca mahalle
camilerinde bir alt yapı olarak
program yapıyorlar. Bir de, bizim
Kur’- an Kursumuzun Trabzon ge-
nelinde başarı oranını hiç araştırdı-
nız mı.?

Seyfullah Hacıfettahoğlu - Başarı
oranını şöyle söyleyeyim: Kursumuz
açılalı sekiz ay oldu. Yüzüne Kur’an-ı
Kerim okuma yarışmasında Trabzon
üçüncüsü; yine dini bilgiler yarışma-
sında Trabzon ikincisi çıkarttık. İyi bir
eğitim-öğretim kadromuz var. Ben hep-
sine çok teşekkür ediyorum. Azimli,
gayretli ve kendi evinde kendi çocu-
ğuna nasıl davranıyorsa bütün arka-
daşlarımız aynen davranıyorlar. Ço-
cuklarımızla bir aileyiz kursumuzda.
Bu aile ortamı kesinlikle eğitim başa-
rısını da getirecek. Buradan, ileriki yıl-
larda Türkiye’de ses getirecek, Kur’-
an-ı Kerim alanında ses getirecek ör-
nekleri -inşallah- bekleyebiliriz. 

Erol Yanık - Zaten bir aile sıcaklığı
burada hissettik. Biz hakikaten size,
bütün Şalpazarlılar adına, insanlık
adına; böyle ilim irfan yuvasında
hizmet yaptığınızdan, böyle kaliteli
gençler yetiştirdiğinizden dolayı te-
şekkür ediyoruz. Allah hepinizden
razı olsun. Sizlere desteğimiz, -der-
neklerimiz ve federasyonumuz ola-
rak- daima sürecektir.

Seyfullah Hacıfettahoğlu - Ben de
Ağasar dergisine, bizi unutmadığı için
çok teşekkür ediyorum. Destek veren /
verecek olan herkese teşekkür ediyo-
rum.     

Erol Yanık - Sayın Muhammet Er-
gin Hocam; Sütpınar Kur’an Kursu
Yöneticisi ve Dernek Başkanı olarak

sizin de son mesajınızla sohbetimizi
bitirelim inşallah. 

Muhammet Ergin - 49 yatılı öğrenci,
1 yönetici,3 öğretmen,1 aşcı,1 hizmetli
ekibimizle hizmete devam ediyoruz.
Buradaki bu çalışmalardan inşallah
Allah’ın razı olacağı hayırlı nesiller
ye-

E Ğ İ T İ M
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23 Nisan 2016 Cumartesi günü saat
20.oo’de Üsküdar Burhan Felek Spor Sa-
lonunda Trabzon - Şalpazarı (Ağasar) /
Geyikli’den Sabriye Şengül ile Belçi-
ka’lı Vadesa de Vaelle arasında World
Kick Boxing Dünya Sampiyonluğu Ke-
mer Maçı yapıldı. Karşılaşma A Spor ka-
nalından canlı yayınlandı. 

Sabriye ringe kırmızı-beyaz ayyıldızlı
bir pelerin ile çıktı. Seyirciyi selâmlarken
burada Türk Milleti adına mücadele etti-
ğinin mesajını veriyordu. Bu davranışı ile
taktir topladı, salona ayrı bir hava ve he-
yecan kattı; maçı izlemek için Burhan Fe-
lek Spor Salonunu dolduran seyirciden bü-
yük alkış aldı.

İlk raunda temkinli davranan Sabriye, 

raundun sonlarında yaptığı atak ve net vu-
ruşlarla durumu lehine çevirmeyi başardı.
2. raundda tecrübeli rakibini zor durum-
lara sokan Sabriye bu raundu da önde bi-
tirdi. Son raundda tutuk görünen Sabriye,
maçı çevirmek için varını yoğunu ortaya
koyan tecrübeli rakibinin yaptığı atakları
savuşturmakla yetinirken, maçın bitişini
ilan eden gongun çalmasıyla gözyaşları
içinde kaldı. Sabriye’nin maç içinde sakat-
landığı ama her şeye rağmen maçı bitir-
mek için acısını belli etmediği sonradan an-
laşıldı. Sabriye Şengül kızımız, Belçikalı
rakibini 3-0 yenerek dünya şampiyonu ol-
mayı başardı. 

Maçın ardından kısa bir açıklama ya-
pan Sabriye Şengül, “Sakatlandığım için
üzüldüm ama şampiyon olduğum için çok 

sevindim. Salona kadar gelen ve televiz-
yonları başında izleyenlere, destek veren-
lere çok teşekkür ederim.” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Av. Hilmi
Türkmen, Şalpazarı Bld. Bşk. Refik Ku-
rukız ve ŞalFed Sabriye Şengül’e maddi
ve manevi olarak büyük destek verdiler.
Av.Hilmi Türkmen’in finanse ettiği 600
bilet, ŞalFed’e bağlı dernekler aracılığı ile
Ağasarlı seyircilere dağıtıldı.

ŞalFed Başkanı  Semih Durmuş, üye
dernek başkanlarımız, Şalpazarılı hem-
şehrilerimiz, yöresel kıyafetleri ile dernek
halk oyunları ekiplerimiz müsabakayı
salonda bizzat izlerken Sabriye Şengül’e
şampiyonluk karşılaşmasında yoğun des-
tek verdiler. Federasyon iletişim kanalları
aracılığı ile maçtan önce destek kampan-

SPOR

SABRİYE ŞENGÜL
AĞASARLI DÜNYA ŞAMPİYONU

FM MA
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yası düzenleyen Şal-Fed, yaptırmış oldu-
ğu pankartlar ve salonda “Ağasar seninle
gurur duyuyor!” tazahüratları ile şampi-
yonumuza güç vermiştir. 

Sabriye Şengül’ü Trabzon Havaala-
nında Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu,
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kuru-
kız,  Şalpazarıspor Başkanı Cevat Özde-
mir, Çepnispor  Başkanı Nurettin Ata-
man, Şalpazarı AK Parti İlçe Başkanı Mu-
rat Topkara ve yanındaki heyet çiçek-
lerle karşıladı. Sabriye Şengül, Şalpazarı
ilçemizde de ayrıca büyük bir coşkuyla
karşılandı. Şengül, Şalpazarı Kaymakamı
Cafer Sönmez, Şalpazarı Belediye Baş-
kanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Mehmet Taşkın ve İlçe Emniyet
Amiri Arif Güngör’ü makamlarında zi-
yaret ederek destekleri için özel olarak
teşekkürlerini ifade etti.

***
Öncelikle ve özellikle belirtmek gere-

kir ki, Sabriye kendi gayret ve emekle-
riyle bu başarıyı elde etmiştir. O, zor
şartların şekillendirdiği, yapmacığı olma-
yan, gerçekçi, doğal ve samimi, delikanlı
bir genç kızdır. Mücadeleyi kendi özel
yaşamından öğrenmiş ve ringlere taşımış
bir Anadolu çocuğudur. O, büyük mas-
raflar yapılarak özel salonlarda yetişti-
rilme lüksüne sahip olamamıştır. Sabriye
bu yönuyle farklı ve özeldir.           

Kick Boxing dalında Türkiye’de ilk
ve tek bayan sporcumuzdur. Bu spor ba-
yanlar için çok kolay bir dal değildir. Ço-
ğu erkeklerin cesaret bile edemediği sert
bir spor dalıdır. Bu yönüyle Sabriye’nin
spor tercihi dikkat çekicidir. Ayrıca bu
zafer Sabriye’nin ilk başarısı da değildir.
Daha önce boks dalında, sonraları da kıck
bokxıng dalında başarılar elde etmiştir.

Champions Night adıyla düzenlenen
bu geceye dokuz ülkeden 22 sporcu ka-
tıldı. Onların ülkelerinde maddi-manevi
nasıl desteklendiklerini tam olarak bilmi-
yoruz ama Sabriye aynı imkânlara sahip
olamamıştır. Bu nedenle diyoruz ki; Ana-
dolu çocuklarının elinden tutmak gerekir.
Bu yapılırsa başaramayacakları iş yoktur.
Sadece sporda değil, her alan için bunu
söyleyebiliriz. Çünkü bu gençler, özü yö-
nünden asil bir milletin evlâtlarıdır. Bu-
nun farkına varmış olmaları ve inanmış-
lıkları altyapı için yeterlidir.

Evet…Bu gençlere devlet, kurum ve
kuruluşlar olarak her bakımdan destek
olunması gerekir. Saklı cevherlerin başa-
rılarını bu milletin hizmetine ancak böyle
sunabiliriz. Sabriye’yi tebrik ediyoruz;
onu destekliyoruz; onunla gurur duyuyo-
ruz; başarılarının devamını diliyoruz.

Haber: Abdullah Gülay, Bülent Şirin (Karadeniz
Manşet), Fatih Muhcu (Şalpazarı Gündem),
Bahri Erata

Fotoğraflar. Mustafa Özcan /MÖ (Şalpazarı Ses),
Fatih Muhcu / FM (Şalpazarı Gündem), Mustafa
Atalar / MA (Şalpazarı Haber)
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çıkarken

Bir dövüş anı

Salonda hemşehri desteği

Trabzon Havaalanında
karşılama
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Kaymakam Cafer Sönmez ile

Başkan Refik Kurukız ve yardımcılarını maka-
mında ziyaret. (Ak Parti İlçe Bşk. M. Topkara da
oradaydı...) İlçe Jandarma Komt. Mehmet Taşkın’ı ziyaret

İlçe Emniyet Amiri Arif Güngör’ü ziyaret Sabriye’nin şükür secdesi anı
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Erol Yanık - Sayın Başkanım;  ma-
lumunuz spor, bir ilçe için en iyi tanı-
tım yollarından birisi. Bu vesileyle
Şalpazarıspor’umuza önem veriyoruz.
Şalpazarıspor‘un vefakâr ve cefakâr
baş- kanı olarak, Gazi Cevat Özdemir’i
tanıyalım...
Cevat Özdemir - Ben 1968’de Şalpaza-
rı’nda doğdum. İlköğretimimi Şalpaza-
rı’nda, Ortaöğretimimin bir kısmını -ai-
lemde memur olan yakınım nedeniyle-
Mardin’de, Liseyi de Şalpazarı’nda bitir-
dim. Liseyi bitirdikten sonra askere git-
tim. Güneydoğu’da Şırnak Cizre Gabar
Dağı’nda, Trabzon’un ilk terörle müca-
dele gazisi olarak, 1989 yılında tekrar il-
çeme döndüm. O yıldan bu yana, Şalpa-
zarı’nda genç yaşta bütün sivil toplum ku-

ruluşlarında yer almaya çalıştım. Değerli
büyüklerimiz bizi ikna etti; bu sivil top-
lum kuruluşlarında -genç yaşta emekli
olmam nedeniyle- bu işe layık gördüler.
Şalpazarı’nda bize bu yönde telkinde bu-
lunup topluma tekrar geri döndüren bü-
yüklerimize, sivil toplum kuruluşlarına,
tabii ki önce devletimize ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Başlangıçta iki-üç yıl sa-
katlıkla mücadele ettik. Kolay bir olay
değil, terörle mücadele edip kurşun ye-
mek. Ameliyatlar olduk ve milletin de sa-
hip çıkmasıyla -bu girdaptan kurtularak-
hayata döndük. Bu günümüze hamd
olsun. Ülkemize genç yaştan itibaren hiz-
met etmeye çalıştık. Bazen siyasete gir-
dik, bazen sivil toplum kuruluşlarında yer
aldık. Halen Üzümözü Vakfı’nın da baş-

kanıyım. Şalpazarı Anadolu Lisesinin Ai-
le Birliği başkanıyım. İki dönemdir baş-
kan yardımcılığı yaptığım Şalpazarı-
spor’a da, Başkan olarak bizi layık gör-
düler. Allah utandırmasın.  

Erol Yanık - Siz yeni başkansınız ama
Şalpazarıspor’u geçmişten bugüne ta-
kip ediyorsunuz. Kuruluş aşamasından
günümüze kadar  Şalpazarıspor’u bize
anlatır mısınız?
Cevat Özdemir - Ben aynı zamanda
Şalpazarıspor’un ilk futbolcularındanım.
O zamanlar ismi Geyiklispor’du. Şalpa-
zarıspor diye başlamıştık ama olmadı
maalesef.  O zamanlar Geyikli’nin Bele-
diye Başkanı merhum Ahmet Nuri Bel-
düz bize sahip çıktı. Takım

SPOR

CEVAT
“Eğer bu gençlerin elinden tutulursa inanıyorum ki, Şalpaza-
rı’mızdan daha çok futbolcu çıkar. Bence 30-40 tane genci
kötü alışkanlıklardan alıkoyma, birçok şeyden daha önemli.
Yani sigaradan, internetten, diğer kötü alışkanlıklardan ancak
bu şekilde alıkoyabilirsin. Bu gençliğin kötü yollara düşme-
sini, faydalı faaliyetlerle meşgul ederek ancak önleyebiliriz.”

Röportaj: Erol Yanık

ŞALPAZARISPOR’A ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR!..
Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Temsilciliği bünyesinde bulunan 1.Amatör Küme B Gurubunda mücadele eden

Şalpazarıspor,  Play-Off maçlarına kalarak ilçede büyük bir sevinç yaşanmasını sağladı. Ancak Play-Off müsabakalarında istenen
başarıyı yakalayamadı...Otuza yakın maçta centilmence mücadele ederek Trabzon ve çevresinde övgüyle anılan bir takım haline
geldi Şalpazarıspor. Gelinen son aşamada, sadece Ağasar’ın seçkin gençlerinden oluşan Şalpazarıspor’un; -kısıtlı bütçesi, futbolcu
ve malzeme yetersizliğine rağmen- Play-Offa kalma başarını yakalamaları, yeni yönetimin takıma kolej ruhu ve devamlı çalışma
aşılamasından kaynaklanmaktadır. Takımdaki birlik ve beraberliğin yanında yardımlaşma ve abi kardeş olgusunun da oturması bu
başarıyı getirmiştir. Amatör kulüp olmasına rağmen profesyonelce idare eden, Başkan Cevat Özdemir ve yönetim kurulu üyele-
rini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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(soldan sağa arkadakiler): Sezgin Özdin(yönetici), Mehmet Çömez, Rahman Gülal, Şaban Uçar, Osman Karaoğlan, Hami Sağlam, Serdar
Özen,  Sedat Özdemir(teknik direktör) / (soldan sağa öndekiler): Şaban Yılmaz, Yetkin Dilli, Murat Özen,  M.Faruk Durmuş, Burak Koçal.

ŞALPAZARISPOR
BAŞKANI 



< Ağasar >Haziran 2016 19

Geyiklispor
adıyla oluştu. Mehmet Muhçu, Ahmet
Nuri Beldüz, Sezgin Özdin, Ahmet Ka-
raçoban başkanlık görevinde bulundular.
1990 yılında kurulan Şalpazarıspor, belli
bir dönem Geyiklispor adı altında hizmet
yaptıktan sonra, ilçede sahip çıkılmadığı
için, bir ara kapanma aşamasına geldi. Bu
takımda futbol oynayan Sezgin Özdin,
Sedat Özdemir gibi (kendisi şu an yöneti-
min teknik direktörü), temeli oluşturan ar-
kadaşlar, o zamanlar futbolculuğunu yap-
tığımız kulübümüze sahip çıktık. Sezonun
açılmasına bir hafta kala kulüp kapanmak
üzereydi. Bilirsiniz, sizler de dernekçi-
likle uğraştınız; yeni bir futbol kulübü, bir
dernek açmak zor bir olay. Biz girişimde
bulunduk ve tekrar kulübü ayağa kaldır-
dık. Çoğu üniversite öğrencisi, hemen he-
men tamamı Şalpazarlı olmak kaydıyla,
iyi bir futbol takımı temeli oluşturduk.
Ben Sezgin Beyin de, Ahmet Beyin de
başkan yardımcısıydım. Şalpazarıspor’da
teknik kadro, yönetim, futbolcu olarak,
her dönemin tamamında görev aldım.
Sağlığımız ve ekonomimiz el verdiği sü-
rece görev aldım. 1990 yılından beri baş-
kanlık yapan ve yönetimde bulunan bütün
arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ölenlere
rahmet, kalanlara da başarılar diliyorum. 

Erol Yanık - Merhum Ahmet Nuri Bel-
düz de var mıydı? 

Cevat Özdemir - Evet, Ahmet Yüksel
Gülay, Mehmet Muhçu döneminde yöne-
timde görev aldı. Hepsinin ayrı ayrı Şal-
pazarıspor’a katkısı oldu. 

Erol Yanık - Kapanma aşaması kaç yı-
lındaydı? Sizin kulübü tekrar almanıza
vesile olan yıl…Şunun için soruyorum:
Bizler Şalpazarıspor’u beş yıldır tanı-
maya başladık da ondan.

Cevat Özdemir - Kapanma aşaması do-
kuz-on yıl önceydi. 

Erol Yanık - Şu anda hangi amatör
ligde mücadele ediyorsunuz? Başarı
grafiğiniz nedir?

Cevat Özdemir – Şalpazarıspor’umuz
geçen yıl 2.Amatör Kümeden 1.Amatör
Kümeye çıktı. Bu sene Trabzon 1.Ama-
tör Kümede mücadele ediyoruz. Tabii bu-
rada güçlü takımlarla mücadele ediyoruz.
Kural gereği 1.Amatör Kümeye çıkınca,
ikinci genç takım kurma zorunluluğu var.
Alt yapıyı, ben her zaman tercih ettiğim,
yüzde yüz olması gereken alt yapıyı, bu
yıl zorunlu olarak kurma durumundayız.
Zaten alt yapısını da hazırladık. Gençleri-
mizi de yavaş yavaş A Takıma monte et-
meye çalışıyoruz. İdmanlara çıkmaya
başladılar. Yönetici Erdal Bey arkadaşı-
mız, Şükrü Uçar hocamız, yine Şalpaza-
rılı olan bir hocayı da alt yapıya görev-

lendirdik. İnşallah oradan da bir iki yıl 
içerisinde, A Takıma yavaş yavaş futbolcu
alacağımıza inanıyorum. 

Erol Yanık - Şu anda Şalpazarıspor’un
kaç tane futbolcusu mevcut?
Cevat Özdemir - 26 tane lisanslı futbol-
cumuz var. Eksik mevkilerimize takviye-
ler yaptık. Bu takviyeler devam edecek.
Trabzon 1.Amatör Küme zor bir lig, Bunu
Türkiye’de herkes bilir. Biz mevcut kad-
romuzu korumaya çalıştık. İki tane arka-
daşımız yaş nedeniyle, kendi istekleriyle
takımdan ayrıldı. Geçen yılki takımın ta-
mamını tuttuk. Eksik yerlerimizi de, 1.
Amatör Küme zor olduğu için, nokta
transferler yaparak, -ama Şalpazarlı olan
arkadaşlarla- tamamlamayı planlıyoruz.
İleride eğer ihtiyaç olursa, ekonomimizi
bozmadan, transfer takviyesi yapmayı dü-
şünüyoruz.

Erol Yanık - Antrenmanları hangi sa-
hada yapıyoruz; maçlarımızı nerede ya-
pıyoruz?

Cevat Özdemir - Antrenmanlarımızı Be-
şikdüzü Stadyumunda yapıyoruz. Hazırlık
maçlarımızı da orada ve Çarşıbaşı, Vakfı-
kebir’de yapıyoruz. İç saha olarak Beşik-
düzü stadyumunu kullanıyoruz. Bu sene
bayağı bir sıkıntı olacak. Yeşilköy 1.Ama-
tör Kümede, Beşikdüzü Süper Amatör
Kümeye düştü; biz de varız. Vakfıke-
bir’de, Büyük Liman var. Bu sene 4-5 tane
Yalı bölgesinden diyelim, 1.Amatör Kü-
meden takım var. Stad konusunda bayağı
bir takvim sıkışıklığı olacak gibi görünü-
yor. İnşallah çözülecek.

Erol Yanık - Şalpazarı’na bir stadla il-
gili daha önce -benim hatırladığım ka-
darıyla- Oktay Saral vekilimizin bir sö-
zü vardı. Şalpazarıspor Kulübü gece-
sinde, canlı yayında söz vermişti. Daha

sonra ödeneğinin gönderildiğini ama
stad için yer bulunamadığını öğren-
dim. Bu hikâye nedir başkanım; böyle
bir ödenek geldi mi; yer bulunamadı
mı?

Cevat Özdemir - Hep şu dendi: Yer bu-
lun, saha yapalım. Zaten Beden Terbiyesi
Spor İl Müdürlüğü yer olduğu zaman
saha yapıyor. Trabzon’un stadyumu ol-
mayan tek ilçesi Şalpazarı. Ben Belediye
Başkan vekilliği de yaptım, Fehmi Cen-
giz zamanında.  Maalesef Şalpazarı’nda
bir metrekare boş hazine arazisi yok. Bu
nasıl olabilir diye ben bazen kendimi zor-
luyorum. Benim Rize’de Malmüdürü kar-
deşim var, ona soruyorum. Milli Emlak’e
arazi alınarak, Şalpazarı’na yakın bir böl-
geden, daha sonra Spor Bakanlığına dev-
redilebilir diye düşünüyorum. Yoksa 30
sene önce de, ben bu takımda futbol oy-
narken, rahmetli Ataman Hocamın ya-
nında, Alaattin Yüksel Bey eski valimiz,
yer bulun hemen stad yapalım demişti. O
dur budur bu iş olmadı. Bu gidişle çocuk-
larımız da stadyumu göremeyecek galiba.
Oktay Saral Beyin sözleri üzerine Şalpa-
zarı’nda araştırma yapıldı, incelemelerde
bulunuldu. 7-8 dönüm bir arazi olması ge-
rekiyor, dendi. Biz stadyum değil de spor
sahası olarak düşünürsek, hiç olmazsa
amatör ligleri ilçemizde oynayabiliriz.
Bizim alt yapımız Beşikdüzü’nde, üst ya-
pımız Beşikdüzü’nde; bu nedenle halk,
takımı sahiplenemiyor. Şalpazarı halkı ta-
kımını tanımıyor. Çocuğunu oynarken
görse; bazen genç takıma oyuncu alıyo-
ruz, ailesi müsaade etmiyor. Çünkü çocu-
ğunun nereye gittiğini bilmiyor. Yapılan
aktiviteye katılamıyor. Burada babası ço-
cuğunu oynarken görse, biz de rahat ede-
ceğiz. 

Erol Yanık - Düzköy’deki saha du-
rumu nedir? Muhtar vermemiş deni-
yor?

Cevat Özdemir - Oralarda da arazi is-
timlâk etmeniz gerekiyor. Ben futbol sa-
hasının ilçeye yakın bir yerde olmasına
tarafım. Şöyle ki; Şalpazarı’nda tören yap-
maya da bir alanımız yok. Düzköy var,
Ağakonağı var. Ağakonağı’nın alanı ben-
ce yeterli. Spor Bakanlığı arazi alımına
ödenek çıkarmadığına göre; başka ku-
rumlara alınıp, örneğin kapalı spor salo-
nunu da Milli Eğitim Bakanlığı bünye-
sinde alındı; daha sonra spor salonu ola-
rak yapıldı. Başka bir kuruma alınarak
oradan atlama yapılıp Milli Emlak aracı-
lığıyla arsa alınıp, katlama yapılıp stad-
yum yapılabilir. 

Erol Yanık - Şalpazarı’na yakın böyle
bir yer var mı? 

Cevat Özdemir - Petrolün karşısında var;
satarız diyordu vatandaş. Burası alınabili-

1.Amatör Lige yükselmesi nedeniyle Şalpa-
zarıspor Başkanına, Trabzon Valisi Abdil Celil
Öz’den plaket
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nir. Kapalı spor salonunun olduğu yer; o
zamanki kaymakam beye biz de çok arz
ettik, tek stadyum olacak yer burası diye. 
Arsanın da 3/2’si hazırdı, bedavaydı.
Orada cüzi bir miktar istimlâk yapılarak,
orası saha haline getirilebilinirdi. Stad-
yum deyince 10 dönüm arazi isteniyor;
saha dediğimiz zaman, kenarında bir kı-
sım türbin olacak; arazi niteliğinde olursa
bize yetiyor; futbol maçlarımızı oynamak
için. Stadyum diyoruz, karıştırıyoruz; on
dönüm arazi isteniyor. Şalpazarı’nın ta-
mamında böyle bir arazi elde edemeyiz.

Erol Yanık - Başkanım; kulüplerde en
büyük sıkıntı maddiyat, ekonomik
durum. Hele hele böyle küçük ilçelerde
daha da zor oluyor. Bunu nasıl döndü-
rüyorsunuz? Bugüne kadar getirme-
niz, tebrike şayan. İşiniz zor; bunu
nasıl aşacaksınız?

Cevat Özdemir - Erol Başkanım; bizim
yönetimimiz yeni oluştu. Bizim ilk işimiz
kurumlarla uzlaşma oldu. Asla kavgacı
olmayacağız diye kendi aramızda söz ver-
dik. Zaten yönetim kurulumuzun %90’ı
kamu personelliğinden gelme; geri kalan
arkadaşlar da sivil toplum kuruluşlarında
uzun yıllar görev almış. Bu konuda her-
kes deneyimli. Biz belediyemizi, kayma-
kamımızı ziyaret ettik. Üsküdar Belediye
Başkanımızı aradık. Tuzla Belediye Baş-
kan Yardımcımızı aradık. Muhtarlarımı-
zın birçoğu ile istişare yaptık. Bize sahip
çıkacaksanız, varız dedik. Sayın Belediye
Başkanımız, Şalpazarıspor’un gün bo-
yunca yakıtının tamamını ödeyeceğini
teyit etti. Kaymakam Bey, maddi manevi
her zaman yanımızda olacağını; özellikle
manevi olarak yanımızda olacağını bize
defalarca söyledi. Sürekli de bizimle bu
konuda bilgi alış verişinde bulunuyor. Üs-
küdar Belediye Başkanımıza çok teşek-
kür ediyoruz. Bize maddi manevi olarak
destek vereceğine söz verdi. Zaten Şalpa-
zarı’nın başı ağrısa, Hilmi Başkan diyo-
ruz. Keşke beş-on tane Hilmi Türk-
men’imiz, Ahmet Çabuk’umuz olsa da
Şalpazarı daha çok hizmet alsa. Buna rağ-
men tepeden tırnağa her şeyinde eli var.
Allah razı olsun. Şahsi olarak sadece
ayaküstü görüştük; sonsuz teşekkür edi-
yorum. Bunca sorunlara rağmen Şalpaza-
rı’na da zamanını ayırıyor; tatilini burada
geçiriyor. Ufak tefek kızgınlıklar olabilir
ama ben buradan İstanbul’daki herkese
sesleniyorum; Üsküdar’da Hilmi Türk-
men’e, Tuzla’da Ahmet Çabuk’a, diğer ar-
kadaşlarımızın tamamına sahip çıkılması
lazım. Başkaları kendi adamlarına sahip
çıkıyor; partizanlığı bir tarafa bırakarak
biz de çıkalım. Şu ana kadar katkı ver-
mişler. Bize de söz verdiler. Murat Kan-
dazoğlu da zaten yönetimimizde. Anka-

ra’dan takımımızın antrenman malzeme-
lerini, ayakkabılarına varana kadar gön-
derdi; teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Be-

lediye Meclis üyemiz ve Başkan Yardım-
cımız Fatih Yılmaz, Şalpazarı Sporun yö-
netiminde. Hatırı sayılır maddi yardımda
bulundu; transferlerin birçoğu onun katkı-
sıyla oldu. Erdal Bey yönetimimizde; Ali
Osman Kıran var; Sedat Özdemir hem
teknik direktör, hem de Şalpazarlı olması
nedeniyle gece gündüz çalışıyor. Kısaca
Yönetim Kurulumuzu da buradan ilan
edeyim: 
1-Cevat Özdemir (Başkan)  2-Fatih Yıl-
maz (Başkan Yard.) 3-Sedat Özdemir
(Antrenör) 4-Sezgin Özdin (YK Üyesi)
5-Erdal Kumaş (YK Üyesi) 6-Ali Erata
(YK Üyesi) 7-Faruk Beldüz (YK Üyesi)
8-Çağatay Ataman (YK Üyesi) 9-Ali
Osman Kıran (YK Üyesi) 10-Murat
Kandazoğlu (YK Üyesi).

Burada muhtarlarımızla istişare yaptık;
Sayın Belediye Başkanımız aracılığıyla,
Sayın Kaymakamımız aracılığıyla istişa-
relerini yaptık; nasip olursa Trabzon’da
Şalpazarlılar Derneğinde bir kahvaltı ver-
meyi de düşünüyoruz. İlçemizin ileri ge-
lenleriyle, önderleriyle beraber; burada
elbette ŞalFed en başta olacak. Sizin man-
evi desteğiniz özellikle çok önemli. Bu ko-
nuda siz olmadan bu işler yürümez. Tabii ki
İstanbul’da da diğer sivil toplum kuruluş-
larımız var. Hepsiyle istişareler yaptık.
Yakın bir zamanda hepsini ziyaret edece-
ğiz. Ama üyelerimiz aidatını zamanında
yatırırsa, belki biz Şalpazarıspor’u rahat
yönetiriz diye düşünüyorum. Şu an yöne-
ticilerin hepsi üzerine düşen ekonomik
yardımı yaptılar. Ama yetmez. Bunun 3-5
ay sonrası var. Söylediğimiz gibi antren-
manı var, maçı var; iki takımla çalışaca-
ğız; bu gençlere birilerinin sahip çıkması
lazım. İşimiz zor ama biz yapı olarak zor
işleri seviyoruz. Dürüstlük, şeffaflık olun-
ca millet de yardım eder. Bu konuda çok
da sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyoruz.
Hem yönetim olarak, hem sivil toplum ku-
ruluşu bazında şeffafız. Her hesabı her
yerde verebiliriz. Biz Şalpazarlıysak, Şal-
pazarlı olmanın bir bedeli var. Bu bedeli,
önce biz büyükler ödeyeceğiz; daha sonra
da, bizim arkamızdan gelen gençler öde-
yecekler inşallah.

Erol Yanık - Başkanım çok teşekkür
ediyorum. İnşallah yakın gelecekte,
şampiyon başkan olarak tekrar röpor-
taj yaparız. Genç kardeşlerimizi kutlu-
yorum Sporcularımıza sakatsız bir se-
zon, başarılı bir sezon diliyorum. Allah
yar ve yardımcınız olsun. Biz de gur-
betteki Ağasarlılar olarak, elimizden
geldiğince destek vermeye devam ede-

ceğiz inşallah.

Cevat Özdemir - Biz de çok memnun kal-
dık. ŞalFed’in çalışmalarını çok yakından
izliyoruz. Kalbimizin ta ortasındasınız. 
Belki km olarak uzakta olabilir ama km.-
ler Ağasar dergimizi okuyarak yakına ge-
liyor. Ağasar dergisini, hangi iş yerine
gitsek, hangi kuruma gitsek görüyoruz.
On yıldır bize, kültürümüze hizmet edi-
yor. Bu Ağasar dergisi aracılığıyla nerede
ne olmuş; Ağasar halkı bilgileniyor. Böy-
lece gurbetle gönül köprüsü kuruluyor.
Bu dergiyi çıkarmak kolay bir iş değil. 

ŞalFed’e ve bütün derneklerimize,
Şalpazarı’na olan katkıları için -Şalpaza-
rıdporumuz adına- çok teşekkür ediyo-
rum. İnşallah sizin de aracılığınızla, Şal-
pazarıspor’un İstanbul ayağını güçlendi-
receğiz. Hep beraber ne yapabiliriz; genç-
lerimize nasıl sahip çıkabiliriz? Biz isteriz
ki, Şalpazarı’ndan 3-4 tane oyuncumuz
profesyonel liglere gitsin. Ama bu, mad-
di-manevi destekle oluyor. Bu, çalışma-
dan olmuyor. Biz haftada 5 antrenman ya-
pıyoruz. Bir futbolcumuz Sinlice’den,
diğeri Fidanbaşı’ndan, diğeri Dorukki-
riş’ten geliyor. Trabzon’dan da gelen ar-
kadaşlarımız da var. Bunun bir ekonomik
maliyeti var.  Biz geçen yıl Erzurum’dan,
Rize’den maçlarımıza oyuncular getirdik.
Bunların ekonomik külfeti var. Oyuncu-
larımızı sadece buraya getirmeyle iş bit-
miyor. Maçtan sonra tekrar geldikleri yer-
lere göndereceğiz. İşimiz zor ama inşal-
lah başaracağız. Eğer bu gençlerin elin-
den tutulursa inanıyorum ki, Şalpa- za-
rı’mızdan daha çok futbolcu çıkar. Yaşlı-
larımız futbola -maalesef-  biraz uzaktan
bakıyor. Bence 30-40 tane genci kötü
alışkanlıklardan alıkoyma birçok şeyden
da-ha önemli. Yani sigaradan, internetten,
di- ğer kötü alışkanlıklardan ancak bu
şekilde; 2-3 saat antrenman yaptırdığın
za-man alıkoyabilirsin. Bu gençliğin
kötü yollara düşmesini, faydalı faaliyet-
lerle meşgul ederek ancak önleyebiliriz.
Ben sizlere tekrar sonsuz sevgi ve saygı-
larımı iletiyorum. Allah razı olsun. Bize
kendimizi, kulübümüzü tanıtma; sıkıntı-
larımızı paylaşma fırsatı verdiniz.

Erol Yanık - Biz de size, Şalpazarıspor
Yönetim Kuruluna, faaliyetlerinizde ba-
şarılar diliyoruz. Bize zaman ayırdığınız
için, Şalpazarı’na hizmet ettiğiniz için te-
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Türkiye, bir kez daha “çokuluslu terör” saldırısına
maruz bırakılmıştır. Güneydoğu’daki ilçelerimizden başla-
tılan, Anadolu içlerine servis edilen, terör kapsamının çok
ötesine taşınan bir tür savaş hali görüntüsü sistematik
olarak güçlendirilmektedir. Devletin iktidar merkezlerini,
ülkenin başkentini hedef alan bu tür bir saldırı, terör değil,
Türkiye’ye açık saldırıdır. 

Bu saldırı PKK tarafından, onun Suriye kolu PYD /
YPG tarafından yapılmıştır. Daha doğrusu ona ihale edil-
miştir. Kuzey Suriye’den Türkiye’ye karşı başlatılan sa-
vaşın alanı genişletilmektedir. Örgütler üzerinden ülkemi-
ze karşı bir tür vekalet savaşı yürütülmektedir. Türkiye
dizginlenmeye, susturulmaya, uysallaştırılmaya çalışıl-
maktadır. 

BİZE DİZ ÇÖKÜN, TESLİM OLUN DİYORLAR!

Bize “diz çökün, teslim olun, yönetilebilir alanda du-
run, kafanızı kaldırmayın, vesayete direnmeyin, size ihale
edilen rollerin dışına taşmayın, coğrafya ile ilgilenmeyin,
Anadolu içine hapsolun, biz izin vermedikçe nefes bile
almayın” diyorlar! “Yoksa etnik savaşlarla, mezhep sa-
vaşlarıyla, iç savaşla yüzleşirsiniz, yoksa parçalanırsınız,
yoksa Suriye olursunuz” diyorlar. 

“Yüz yıllık uykudan uyanmak da ne demek, yüz yıl-
lık kurtuluş savaşı ne demek, yüz yıllık vesayetin sonu ne
demek, yeni Türkiye ne demek, Türkiye devrimi ne de-
mek, Birinci Dünya Savaşı şimdi bitti ne demek?” di-
yorlar. 

Coğrafya yeniden biçimlendirilirken, haritalar yeni-
den çizilirken, bölgenin güç haritası yeniden şekillendiri-
lirken, Türkiye dahil bir çok ülke için parçalanma
senaryoları belli bir aşamaya gelmişken, “siz kendinizi
ne sanıyorsunuz da ayağa kalkıyorsunuz, yumrukları-
nızı sıkıyorsunuz, tarihsel bir hesaplaşma içine giriyor-
sunuz” diyor- lar.

BU NASIL BİR TERÖR ORTAKLIĞI!..

Müttefiklerimiz harekete geçiyor, tarihi rakiplerimiz
harekete geçiyor, bize çok yakın bildiklerimiz karşı safa
geçiyor, bölgedeki bütün terör unsurları harekete geçiri-
liyor, hepsi biraraya toplanıyor, bir çatı oluşturuluyor, hep-
sine talimatlar veriliyor, hedefleri seçiliyor. 

Türkiye, müttefiklerinin silahlarıyla vuruluyor.
ABD’nin verdiği silahlarla, Rusya’nın aktardığı silahlarla,
İran’ın sevkettiği silahlarla vuruluyor. Bize “IŞİD’le sa-
vaşın” diyorlar, onlar IŞİD’i koruyor. Bize YPG ile savaş-
mayın, onlar müttefikimiz” diyorlar, YPG teröristlerini
Ankara’ya kadar gönderip terör saldırıları yaptırıyorlar.
20. yüzyılı terörle mücadele yüzyılı ilan edenler, terör
üzerinden ülkeler parçalıyor, katliamlar/kıyımlar yapıyor,
ülkeleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyor.

İRAN, SANA ÇOK DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPACAKLAR...

Şimdi biz, İran’ın PYD’ye gönderdiği silahlar için ne
diyeceğiz? “Tahran sen teröristsin” mi diyeceğiz? Tahran
bu silahları sen YPG’ye vermedin mi? Bunları bilmeyen
mi kaldı? Kandil’e gidip “sakın silah bırakmayın” di-
yen, Kuzey Suriye’dekilerle Türkiye’ye karşı cephe kur-
maya çalışan Tahran, senin etnik zaafların bu coğrafyada
her ülkeden daha kırılgan, bunların kat kat fazlasını
sana da yapacaklar, asla unutma!

PYD’yi müttefik ilan eden, YPG’yi kara gücü kabul
eden, aylardır bu örgüte silah yağdıran ABD’ye ne diyece-
ğiz, ne demeliyiz? “Barak Obama, Ankara’daki saldı-
rıları senin adamların yaptı” mı diyeceğiz? “Obama bu
saldırıda sizin de imzanız var mı” diyeceğiz?

“Onları sizin adamlarınız eğitiyor” mu diyeceğiz?
Artık gizlemeye bile gerek duymadığınız, “müttefik” de-
diklerinize karşı bu ortaklığınız için hangi cümleleri kulla-
nacağız?

BUNLAR SENİN ADAMLARIN PUTİN!

Suriye’de muhalifleri ezen, zalim bir yönetimi ayakta
tutma adına Suriye halkının özgürlük umutlarını boğan,
aylardır ağır hava saldırılarıyla sivil katliamlar yapan,
hastaneleri ve okulları bombalayan Putin, haftalardır Af-
rin’e silah yığdığını, YPG’ye her alanda askeri destek ver-
diğini, Rusya’dan kargo uçaklarıyla ağır silahlar
gönderdiğini, bu terör unsurlarıyla ortaklık kurduğunu bil-
meyen mi kaldı?

YEDİ DÜVEL DE GELSE, DİMDİK AYAKTAYIZ BİZ!

G Ü N D E M

Bu saldırılar, bu kirli ortaklıklar, bu Türkiye’yi zayıflatma girişimleri
bizi korkutmaz. Biz hiç korkan bir millet olmadık. Sinen, pısırıklaşan,
kolay pes eden bir toplum hiç olmadık. Olmayacağız, olamayız da. Bunu
bir kez daha göreceksiniz, bütün dünya görecek. Sabırlıyız, temkinliyiz,
dayanıklıyız ama asla boynumuzu bükme geleneğimiz olmamıştır... 
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İbrahim Karagül

Unutmayın; sizin varsa bizim de harita ça-
lışmalarımız var. Bizim de bir coğrafya al-
gımız var. Bizim de hesaplarımız var. Ve o
hesaplar içeriye değil, dışarıya dönüktür.
Çünkü gerileme dönemi çoktan bitmiştir,
yüz yıllık durgunluk dönemi bitmiştir, yeni
bir yükseliş dönemi başlamıştır. 
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Kalkmış “teröre karşı ortak hareket edelim” çağrısı
yapıyorsunuz? Ankara’yı siz vurdunuz, bu ülkenin tari-
hine bu böyle kaydedilecek. Türkiye kamuoyu, toplumsal
hafızası bunu asla unutmayacak, Rusya’nın terör örgüt-
leriyle ortaklığını hiç unutmayacak. Moskova’nın Türki-
ye’ye karşı açık savaş yürüttüğünü herkes bilecek.

BİZ SADECE TÜRKİYE DEĞİLİZ!

Bu saldırılar, bu kirli ortaklıklar, bu Türkiye’yi za-
yıflatma girişimleri bizi korkutmaz. Biz hiç korkan bir
millet olmadık. Sinen, pısırıklaşan, kolay pes eden bir
toplum hiç olmadık. Olmayacağız, olamayız da. Bunu bir
kez daha göreceksiniz, bütün dünya görecek. Sabırlıyız,
temkinliyiz, dayanıklıyız ama asla boynumuzu bükme
geleneğimiz olmamıştır. 

Biraz tarih okuduysanız bu ülkenin sadece Türkiye
olmadığını, bu devletin sadece doksan üç yıllık olmadı-
ğını, bu milletin hafızasının sadece modern Türkiye ol-
madığını, coğrafyamızın sadece Anadolu olmadığını bi-
liyor olmalısınız. Bilmiyorsanız öğreneceksiniz. Tarih size
bunu bir kez daha öğretecek.

Haçlı koalisyonundan, Moğol istilasından, Birinci
Dünya Savaşı’ndan daha büyük değilsiniz. Bütün bu buh-
ranların üstesinden gelme geleneğini birazcık merak eder-
seniz, nasıl bir dirençle yüzleşeceğinizi de göreceksiniz.

ÖFKEMİZ ÇOK BÜYÜK!..

Öfkemiz çok büyük, yumruklarımız sımsıkı. Ama
sabrımız ve merhametimiz de çok güçlü. Bu ülkenin, bu
şehirlerin, bu sokakların insanları, ülkemizin nerelere sü-
rüklenmek istendiğinin farkında. Coğrafyada ne tür bir he-
sap yapıldığının farkında. Türkiye’ye nasıl bir tuzak kurul-
duğunun farkında.

Doğru yerde durduk, sağlam zeminde duruyoruz,
sözlerimiz ve bakışımız ahlaki bir olgunluktan besleni-
yor. Bu işin üstesinden geleceğiz. İnadına mücadele ede-
cek, yirminci yüzyıl parantezini kapatacak, yüzyıllık di-
renişi zafere erdireceğiz. 

Bu yolda acıya da, zora da hazırız. Bu yolda çok şeyi
göze aldık. Çünkü bir yirminci yüzyıl daha asla yaşamaya-
cağız. O zillete bir daha izin vermeyeceğiz.

FERT FERT, HEPİMİZ BİR TÜRKİYE OLACAĞIZ...

Cizre’de, Silopi’de, İdil’de sizin silahlarınız olsa da,
örgütleriniz olsa da, bizi Kamışlı’dan, Kobani’den vur-
maya devam etseniz de, bu rüzgarı tersine çevirmeyi bile-
ceğiz. Fert fert, köy köy bu bilinci aşılayacak, bu idrakle
harekete geçecek, bu ülkedeki her ferdin bir Anadolu di-
rencine dönüşmesi için seferber olacağız.

Asla umutsuz değiliz, asla gözümüz korkmuş değil.
Bizden böyle bir şey beklemeyin. Bu milleti asla diz çök-
türemeyeceksiniz, böyle bir hesaba girişmeyin. Bu ülkenin
siyasi aklını asla bulandıramayacaksınız, böyle bir çaba
içine girmeyin. 

Tam tersine biz zafer hesabı yapıyoruz. Biz o ışığa çok
az zaman kaldığını düşünüyoruz. Biz, Türkiye’nin yeni
yükseliş döneminin başladığına ve durdurulamayacağına
inanıyoruz. Zaman geçtikçe yürüyüşümüz çok daha sağlam
adımlarla, çok daha hızlanarak devam edecektir. Birinci
Dünya Savaşı’ndan bu yana biriktirdiğimiz azmimizin,
enerjimizin nasıl patlayacağına, coğrafyanın nasıl sarsıla-
cağına tanık olacaksınız.

SELÇUKLU’YUZ, OSMANLI’YIZ...

Dimdik ayaktayız, hep birlikteyiz, omuz omuzayız.
İçerideki ortaklarınızın bırakın etkisini, itibarı bile kal-
madı. Ellerine ne kadar senaryo tutuşturursanız tutuşturun,
artık işe yaramayacaktır.

Unutmayın; sizin varsa bizim de harita çalışmaları-
mız var. Bizim de bir coğrafya algımız var. Bizim de he-
saplarımız var. Ve o hesaplar içeriye değil, dışarıya dö-
nüktür. Çünkü gerileme dönemi çoktan bitmiştir, yüz yıl-
lık durgunluk dönemi bitmiştir, yeni bir yükseliş dönemi
başlamıştır. Tarihin akışı değişmiştir ve yüzyıllarca bu
böyle devam edecektir.

Tekrar hatırlatayım; biz Selçuklu’yuz, Osmanlı’yız,
Türkiye’yiz. Sadece Türkiye kadar değiliz, coğrafyamız
da sadece Anadolu değildir. Siz bizi terör örgütleriyle hi-
zaya sokacağınız hesaplarını yaparken bizim hesaplarımızı
da bir yere not edin.

En büyük hayal kırıklığınız şu olacaktır: Asla pes et-
meyeceğiz!                        ( Yeni Şafak, 19 Şbt 2016 )

G Ü N D E M

Tekrar hatırlatayım; biz Selçuklu’yuz, Os-
manlı’yız, Türkiye’yiz. Sadece Türkiye ka-
dar değiliz, coğrafyamız da sadece Ana-
dolu değildir. Siz bizi terör örgütleriyle hi-
zaya so- kacağınız hesaplarını yaparken
bizim hesaplarımızı da bir yere not edin...
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- Sayın Topkara Başkanım; sizi kı-
saca tanıyalım…

- 1964’de Şalpazarı’nda doğdum. İlk-
okulu Üzümözü köyünde; ortaokulu Şal-
pazarı’nda; liseyi Beşikdüzü Ticaret Lise-
sinde; üniversiteyi de Eskişehir Anadolu
Ü. İktisat Fakültesinde bitirdim. 1988’de
Tarım Kredi Kooperatifinde memur ola-
rak işe başladım. 1993 yılında bölge şefi
olarak atandım. Daha sonra Bölge Müdür
Yardımcılığına atanarak uzun yıllar
Tarım Kredi Kooperatiflerinde, bize bağlı
altı ilde Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüş-
hane, Bayburt, Rize illerinde vatandaşlara
hizmet ettim. Daha sonra 2014 yılı Ocak
ayının sonu itibariyle emekli oldum.
Emekli olduktan sonra da Şalpazarı’nda
bir Belediye Başkanlığı yerel seçimi ya-
şandı. Bu seçimden sonra ilçe teşkilatının
görevden alınmasından dolayı kırk kişi
ilçe başkanlığına talip oldu. Trabzon
ilinde mülakat yapılarak bu rakam yirmi
kişiye, daha sonra da on kişiye düşürüldü.
Bu on kişi de genel merkezden gelen
Trabzon Koordinatörü, Ordu milletvekili
İsmail Şener ve Ankara milletvekili
sayın Yamani tarafından mülakata tâbi
tutuldu ve üç kişiye indirildi. Bu üç kişi
Ak Parti genel merkezine davet edildi.
Daha sonradan bizim de bilgimiz genel
merkeze iletildi. Biz de genel merkeze
davet edilerek mülakata katıldık. Mülakat
sonrası AK Parti İlçe Başkanı olarak Şal-
pazarı’na bendeniz atandım. Ve o günden
bugüne kadar Şalpazarı AK Parti ilçe
Başkanı olarak devam ediyorum. 

- Hayırlı olsun başkanım. Zor bir gö-
rev, kutsal bir görev; aynı zamanda ik-
tidar partisinin ilçe başkanı olmak bir
mutluluk vesilesi olmalı. Sayın başka-
nım; siz halkın ihtiyaçlarını bire bir
bilen birisiniz. Bir ilçe başkanı olarak
sizce Şalpazarı’nın önceliği ve kurtu-
luşu nedir? 

- Allah razı olsun…Babam burada Ada-
let Partisinden iki dönem İl Genel Mec-
lisi üyeliği, beş yıl da daimi encümenlik
yap-tı. Tabii biz siyasete uzak değildik.
Çocukluktan beri siyasetin içindeydik.
Baba- mın Şalpazarı’nda çok büyük hiz-
metleri vardır. Özellikle 1960’la 1980
yılı arasında yirmi yıl Trabzon’da siyasete
damgasını vurdu. Buradaki geçtiğimiz

yolda, 

içtiğimiz suda, yaktığımız elektrikte ve
okuduğumuz okulda babam Murat Top-
kara’nın büyük emeği vardır. Demokrat
Parti, Adalet Partisi ondan sonra Doğruyol
Partisi; dolayısıyla babamın siyasi çizgisi
bu şekildeydi. Bizim memur olmamız mü-
nasebetiyle, herhangi bir siyasi partiyle
herhangi bir kaydımız yoktu. Emekli olup
Şalpazarı’nda ilçe başkanı olduktan sonra,
AK Parti’ye kaydımızı yaptırdık. İlçe baş-
kanı olarak da devam ediyoruz. Bizim Şal-
pazarı’nın en büyük sıkıntısı ve sorunu;
bizim vatandaşlarımız fazla şey istemiyor.
Yolumuz düzgün olsun diyor, suyumuz
aksın diyor. En büyük talep bunlar. Va-
tandaşların başka istediği bir şey yok. Ben
geldikten sonra Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
başkanımızla irtibata geçtik ve yolları-

mızla ilgili girişimde bulunduk. Daha ön-

ceki dönemden kalan yol betonlaması var-
dı; onu da yaptırdık. Biz bu 2015 yılında
da 781 milyar liralık beton ve aşağı yukarı
1,5 trilyon (eski rakamla) liralık asfalt;
toplam olarak bunu 2,5 trilyon liraya ta-
mamlattık. Şu anda bizim beton yol ya-
pımlarımız başladı. Belediye mahallesi
olması dolayısıyla altı mahallenin, özel-
likle Kireç, Sugören, Turalıuşağı, Çamki-
riş ve diğer belediye bünyesindeki ma-
hallelerin hiç birinde beton yoktu. Biz ilk
defa bu sene Kireç mahallemize beton ver-
dik. Sugören mahallemize beton verdik.
Şu anda betonlama işlemlerimiz devam
ediyor. Buradaki su arıtma tesisimizin, he-
men parke taşların bitiminden betona ka-
dar olan yaklaşık 1200 metre asfaltla-
masını yaptık. Buna öncelik vermemiz-
deki amacımız, Şalpazarı’nın içme suyunu

temin eden arıtma tesisinin orada olması;
oradan geçen arabaların da toz toprak kal-

dırması neticesinde, içme suyunun kalite-
sini düşürdüğü gerekçesini öne sürerek
buranın bir an önce asfaltlamasını talep
ettik. Sağ olsun burada Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız çok büyük destek verdi.
Onların sayesinde 1200 metre asfaltı ya-
pıp bitirdik. Beton yol çalışmaları yaptı-
ğımız yerler; Sugören, Kireç, Üzümözü
ve Kuzuluk-Gökçeköy gurup yolu, Ge-
yikli. Çamlıca mahallemizde çalışma de-
vam ediyor. Oradan Doğancı ve Akçiriş
mahallesi, Çarlaklı, Gökceköy, Kalecik,
Turalıuşağı Mahallelerinde, yolları beton
lama ve asfaltlama başlatacağız. Ayrıca
bu asfalta ilave olarak da ekstra asfalt sö-
zü aldık Orhan Başkanımızdan. Bunun
planlamasını da yaptık. Şu anda Kireç ma-
hallesinde, dereden Çekmekıran’ın bu ya-
na kadar olan mesafenin asfaltlamasını
yapacağız. Dereköy mahallesinin caminin
yanına kadar asfaltlamasını yapacağız.
Ayrıca yine bu hastanemizin rampa çıkış
ve bahçesinin asfaltlamasını yapacağız.
Gökçeköy ve Kuzuluk İlkokul bahçeleri-
nin asfaltlamasını yapacağız. Bunları da
ekstra olarak yapacağız. Burada vatanda-
şımızın özellikle talep etmiş olduğu yol
ve su. Bu suyla ilgili ben genel başkan
yardımcımız(teşkilat başkanımız)la biz-
zat görüştüm. Bunu da Trabzon’daki parti
programına da aldırdık. Allah izin verirse
Gökçeköydeki Âsakdibi’ne iki adet gölet
yaptırmayı düşünüyoruz. Bu göletten Şal-
pazarı ve 30 mahallesinin 100 yıllık su so-
rununu çözecek köklü bir çözüm öngö-
rüyoruz. Bununla ilgili Ak Parti Trabzon
teşkilatının programına bunu koydurduk.
Ben ilçe başkanı olarak bunun sözünü ve-
riyorum; Şalpazarı’nın ve 30 mahallesi-
nin 100 yıllık su sorununu çözeceğiz. İn-
şallah buraya Meslek Yüksek Okulunun
da temellerini atacağız. 

- Başkanım gölet dediniz, Uzungöl mi-
sali mi olacak?
-  Burada göletteki amacımız, hem sulama
hem turistik açıdan olacak. Bu göledin
kenarlarına, Devlet Su İşleri Bölge Mü-
dürümüzle görüştük, bununla ilgili burada
piknik alanları oluşacak. Özellikle şunu
burada belirtmek istiyorum; Şalpaza-
rı’mızın kurtuluşu turizmdedir. Çünkü
bizim burada fabrika kurulması mümkün

SİYASET /  AĞASAR

MURAT TOPKARA:
“Sisdağı’nda turizm yatırımı yapılması halinde, kimsenin
Sisdağı’nı alıp bir yere götürmesi mümkün değil. Orada
Sisdağı yine yerinde kalacak ama ekonomik olarak genç-
lerimize, çocuklarımıza, burada yaşayan insanlarımıza
gelir imkânı kapısı açılacak...” 

Röportaj: Erol Yanık

Bizim vatandaşlarımız fazla
şey istemiyor. Yolumuz
düzgün olsun diyor, suyu-
muz aksın diyor. En büyük
talep bunlar. Ben geldikten
sonra Büyükşehir Belediye
Başka-nı Gümrükçüoğlu
başkanımızla irtibata geçtik
ve yol- larımızla ilgili giri-
şimde bulunduk...

AK PARTİ 
ŞALPAZARI

İLÇE BAŞKANI
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değildir. Onun için tek kurtuluşumuz tu-
rizmdedir. Bununla ilgili olarak bu ocak,
şubat aylarında girişim yaptık. Suudi Ara-
bistan Ticaret Ataşeliği Dış İlişkiler Mü-
dürü Emani Demirel’i buraya getirdik.
Kaymakamımızla burada görüştürdük, Be-
lediye Başkanımızla görüştürdük. Hep be-
raber Kaymakam ve Belediye Başkanı-
mızla birlikte buradan Şıhkıranı’na kadar
çıktık. Hatta daha yukarı kadar çıkacak-
tık ama yolun karla kapalı olması nede-
niyle çıkamadık. Burada Orman Şefimiz
de bize yardımcı oldu. Orman Şefliğinin
uçan helikopteriyle çevreyi havadan, ek-
randan izlettirme imkânı sağladık. Dola-
yısıyla buraları çok beğendiler ve Sisdağı
bölgelerine turizm yatırımı yapılması için
girişimde bulunduk. Şu anda da bu proje-
nin onaylanmasını müteakip kendileriyle
irtibata geçeceğiz. Zaten kendileri sabır-
sızlıkla bize telefon ediyorlar, gelelim mi
ne zaman gelelim? diye. Biz de bu proje-
nin Turizm Bakanlığınca onaylanmasını
bekliyoruz. Onay tam bitmedi tahminim.
Bittiği taktirde hemen kendilerini davet
edeceğiz. Hatta ben Emani hanıma şunu
söyledim, dedim ki; “Sayın müdürüm; bu
projeyle ilgili bir konsorsiyum oluştur-
duk….” dedim. Kendisi, “Başkanım, kon-
sorsiyum oluşturmamıza gerek yok; bizde
Arap iş adamlarının sermayesi mevcut.”
dedi. “Biz bunu komple bir proje olarak
yapmayı planlıyoruz.” dedi. “Çünkü bu
Sisdağı Trabzon Havaalanı arası bir saat
gibi yakın bir mesafede. Burada 12 ay de-
vam edecek komple bir turizm kompleksi
kurmak istiyoruz.” dedi. “Burası kışın kar
kayağı, yazın çim kayağı şeklinde olacak,
toplantı salonları olacak, konferans sa-
lonları olacak ve yürüyüş parkurları ola-
cak, onun için komple bir proje olarak
düşünüyoruz.” dedi. “Bunu bir konsorsi-
yumdan ziyade bize sağlanacak yardım
ve destekle bilirkişi olarak yapmayı plan-
lıyoruz.” dedi. “Burada bu projeyi inşal-
lah hayata geçirirsek” dedi, “Şalpaza-
rı’nda, ben de inanıyorum; üretmiş oldu-
ğunuz yağınız, yoğurdunuz, balınız, sütü-
nüz, sebzeleriniz, her şeyiniz orada pazar
imkânı bulacak. Bunlar da, bölgenin kal-
kınmasında önemli bir hizmet olacak.”

-  Gerçekten çok büyük bir proje, ama
acaba oranın çevre düzenlemesi, alt ya-
pısı hazır mı?

- Geyikli Belediyesi eski Başkanımız Mu-
zaffer Türkmen, bununla ilgili mastır
planını hazırlatmış. Turizm Bakanlığı’n-
dan o günün şartlarında 100 milyar lira bir
ödenek almış. Kendisiyle görüşmemizde
bunu bize bildirdi. Bunun tüm projesini
ben hazırlattım, dedi. Şu anda Sisdağı’n-
da nereye otel yapılacağı, nereye kayak
pisti yapılacağı, nereye restoran yapıla-
cağı, nerelere yürüyüş parkuru olacağı
hepsi yapılan planda belli. Turizm Ba-
kanlığı’nda onayda. Hatta biz bununla il-

gili girişim yaptık. Turizm Bakanlığı il-
gilisi bize şunu söyledi: “Şu anda Sisdağı karla kaplı; biz orayı gelip bizzat araziyi

gezip, çıplak gözle görüp ona göre onay
vermemiz lazım.” dedi. Bunun için şu
anda proje bakanlıkta beklemede. Onayı
müteakip Arap işadamlarını buraya davet
edeceğiz; bununla ilgili girişimleri hemen
başlatacağız. Özellikle ben şunu da burada
belirtmek istiyorum: Bazı vatandaşlarımız
yanıltıldı; bazı gazeteler burada manşet
attı Sisdağı satılıyor diye. Bundan vatan-
daşlarımızın kesinlikle etkilenmemesini,
burada kurulacak olan turizm yatırımının
burası için bacasız sanayi olacağını ve Şal-
pazarı’na, bölgemize, yöremize büyük eko-
nomik katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Burada Sisdağı’nda turizm yatırımı yapıl-
ması halinde, kimsenin Sisdağı’nı alıp bir
yere götürmesi mümkün değil. Orada Sis-
dağı yine yerinde kalacak ama ekonomik
olarak gençlerimize, çocuklarımıza, bu-
rada yaşayan insanlarımıza gelir imkânı
kapısı açılacak. 
-  Şalpazarı’nın aynası olacak, çok güzel
bir proje…Eğitimle ilgili bir gelişme

var mı Şalpazarı için?
-  Şalpazarı’na geldiğinde, Genel Başkan
Yardımcımız (şimdi bakan) Süleyman
Soylu’dan, Şalpazarı’na Meslek Yüksek
Okulu açılmasıyla ilgili söz aldım. İnşal-
lah 01 Kasım 2015 seçiminden sonra tek
başına bir AK Parti hükümeti kurulduktan
sonra, bunun hemen girişimlerini başlata-
cağız. İnşallah, açılacak okulun alt yapısı
ve yurt sorunu hakkında, gururumuz, onu-
rumuz olan Üsküdar Belediye Başkanımız
Sayın Av. Hilmi Türkmen başkanımla
görüştük; kendilerinden olumlu cevap al-
dık. 

Ayrıca burada Sağlık Meslek Lisemiz
var. Ben burada ilçe başkanı olduğum gün
vatandaşlarımız bana gelip, “Başkanım,
bizim çocuklarımız Sağlık Meslek Lise-
sine giremedi; Anadolu Liselerine gittiler.
Bunun acaba kontenjanını arttırmak müm-
kün mü?” diye söylediler. Ben hemen
anında milletvekillerimizle irtibat kurarak
Şalpazarı’na 2014 yılı eğitim öğretim dö-
neminde 37 ek kontenjan aldım. Çocukla-
rımız birilerinin kapısına gidip orada zor
durumda kalmasınlar; burada hemşirelik
bölümünü bitirsinler ve devlet memuru

olarak hayatlarını idame etsinler diye bunu
yaptık. Bundan sonra da Şalpazarı’na eği-
tim alanında, bizden talepler olması ha-
linde, her türlü desteği vereceğiz. Çok
Programlı Lise Müdürümüzle de görüş-
tüm, onunla ilgili de girişim yapacağız.
İnşallah turizmle ilgili yatırım düşündü-
ğümüz için, Şalpazarı Çok Programlı Li-
sesinde turizmle ilgili bir bölüm açtırmayı
da düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de gi-
rişimlerimiz var. Buradaki çocuklarımız
ilgili okullarını bitirdikleri zaman, bu böl-
gede, hem de turizm bölgelerinde iş bul-
ma imkânları olacak. 
-  Meslek Yüksek Okulu açılırsa hangi
bölümler olacak?
- Türkiye’de ender olan ve bitirdiği za-
man da iş bulabileceği bölümler olması
lazım. Örneğin Tapu Kadastro bölümü ola-
bilir. Türkiye’de iki-üç tane bölümü olan
Türk Hava Yolları yer hizmetleriyle ilgili
lojistik bölümler olabilir. Yoksa Beşik-
düzü, Vakfıkebir’de olan bölümlerin bu-
rada açılmalarına gayret göstermeyece-
ğiz. Yoksa öğrenci burayı tercih etmez…
Ayrıca bizim burada hayvancılık olduğu
için burada Veteriner Fakültesi de olabi-
lir. Ama bunun yanında, hayvan sağlı-
ğıyla ilgili veterinerlik de olabilir. Ayrıca
ben şu-nu da gündeme getirdim: Burada
bizim İmam Hatip Lisemiz olması, şu
anda da Sayvançatak’ta da yeni bir İmam
Hatip Ortaokulu açılması nedeniyle, Şal-
pazarı’-na açılacak olan üniversitenin ila-
hiyat eği- timini de kapsamasını
istiyorum. Çünkü bizim burada bununla
ilgili gerekli potansiyel mevcut. 

Ayrıca ben şunu da düşünüyorum:
Kaymakamımızla da görüştük, atıl du-
rumda olan bütün köylerdeki/mahalleler-
deki ilkokulların, halk eğitimle iş birliği
yaparak kadınlarımıza ek gelir imkânı sağ-
lanması için, el sanatlarıyla ilgili girişim
başlatmamız lazım. Atıl durumdaki yapı-
ları kurtarmamız lazım. Ayrıca burada atıl
durumda olan okullarımızla ilgili farklı
bir proje geliştirerek, Trabzon’a gelen mi-
safirlerin sosyal tesisi olarak buraların de-
ğerlendirilip tatil yapma, yöreyi tanıma
imkânı bulabilmeleri için imkan sağlana-
bilir. 
- Sadece okullar değil, âtıl durumda
sağlık evleri de var. Mademki böyle bir
adım atılacak; insanlar doğal olarak
köylerde kalmak, kuş sesiyle uyanmak
istiyor. Şöyle bir çalışma da yaparsak
çok iyi olur kanaatindeyim: Yeni nesil
yöresel yemekleri yapmayı unutuyor.
Yağlaş, galdirîk kavurması, pancar çor-
bası ve sarması vs. Halk Eğitimle bera-
ber yemek kültürünü yaşatma progra-
mı da düzenlenirse çok iyi olur diye dü-
şünüyorum.
- Çok doğru söylüyorsunuz. Halk Eğitim
ve kaymakamımızla görüşürüz. Bizim
yöresel yemeklerimizin yeni nesle akta-
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“(Bakan)Süleyman Soylu’-
dan, Şalpazarı’na Meslek
Yüksek Okulu açılmasıyla il-
gili söz aldım. Açılacak oku-
lun alt yapısı ve yurt sorunu
hakkında,  Av. Hilmi Türk-
men başkanımla görüştük;
kendilerinden olumlu cevap
aldık...” 
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rılması ve yaşatılması yönünde bir ça-
lışma başlatabiliriz. 
- Ancak Şalpazarı’nın kalkınması için
siyasî birliktelik şart. Diğer siyasi par-
tiler, sivil toplum kuruluşları, odalar;
kaymakamımız, belediyemiz hep bera-
ber bir siyasî birliktelik oluşturup An-
kara’ya gidildiğinde daha başarılı olu-
nur. Ben vatandaş olarak bakıyorum
da, -ne yazık ki- çoğu zaman öyle bir
birliktelik göremiyorum. Ne dersiniz?..

- Gerçekten Şalpazarı insanı cana yakın,
alçak gönüllü/mütevazı. Burada vatanda-
şımız çok iyi. Trabzon’da bizim Şalpazarı
şöyle bilinmektedir: Hakkına razı, vata-
nını karşılıksız sever. Bugün de aynı şe-
kilde ama buradaki siyasî birlikteliğimize
bunun mutlaka yansıması lazım. Çünkü
ben buraya İlçe Başkanı atandıktan sonra,
kimseyle şahsî bir problemim olmadı. Hiç
kimse hakkında ön yargım da bulunma-
maktadır. Ben buraya geldiğim ilk gün-
den itibaren herkesi kucaklamaya çalıştım
ve şu anda da aynı şekilde kucaklamaya
devam ediyorum. Burada bulunanların
hepsi bizim insanımız; bizim için ayrısı
gayrısı yok. Bize mesafeli duran kişileri,
ben her daim kucaklıyorum; ziyaret edi-
yorum ve gönlünü almaya çalışıyorum.
Onların da tabii ki ilk başlarda bize karşı
ön yargıları vardı; ancak bizi tanıdıkça bu
ön yargıları silindi. 

Burada 07 Haziran 2015’de bir seçim
geçirdik; daha önce de Cumhurbaşkanı se-
çimi geçirdik. Son olarak 01 Kasım 2015
seçimi yaşadık…Şalpazarı’ndaki birlik ve
beraberliği bu seçimlerde sağladık. Bu şe-
kilde de devam ediyor. 

-  Diğer siyasî ilçe başkanlarıyla ilişkile-
riniz ne düzeyde?

- İlişkilerimiz çok iyi. Ben şunu özellikle
belirtmek istiyorum: Belediye Başkanı-
mız Refik Kurukız, benim okul arkada-
şım. Sürekli görüştüğümüz, sevdiğimiz,
saydığımız bir arkadaşımız. Yine ilçe baş-
kanı Pirağa Bey, Trabzon’da İş Banka-
sı’nda müdürdü. Biz de o zaman Tarım
Kredi’de müdürdük. Dolayısıyla her gün
beraber oturduğumuz, beraber çay kahve
içtiğimiz, sohbet ettiğimiz bir arkadaşı-
mız. Yine Ünal Bey, benim akrabam,
köy- lüm ve teyzemin oğlunun oğlu olu-
yor. Burada yabancı, ayrı gayrı yok. Biz
hepimiz biriz, hepimiz Şalpazarlıyız,
Ağasarlıyız. Hepimiz Şalpazarı vatandaş-
larına hizmet etmek için, el birliğiyle,
gönül birliğiyle çalışacağız. Bizim düğü-
nümüz de, cenazemiz de, bayramımız da
hepsi birdir; aynı duyguları yaşarız...Biz
mesela ilçemizin üç parti başkanı beraber
Kara- yolları, Devlet Su İşlerini ve diğer
kamu kurumlarını ziyaret ettik. Vatandaşa
hizmet etme noktasında bizim ön yargıla-
rımız, kişisel arzularımız yoktur. Şalpa-
zarlı  vatandaşlarımıza hizmet için biz her
türlü birlikteliğe razıyız.

-  Bize gelen vatandaşlar, siyasilerle gö-
rüştüğünüz zaman kızılağacı dile geti-
rin diyorlar. Kızılağacın korunan ağaç
statüsünden çıkması noktasında bir ça-
lışmanız var mı?

- Bununla ilgili ben Genel Başkan Yar-
dımcımız ve Teşkilat Başkanımız (şimdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) sa-
yın Süleyman Soylu ile bizzat görüştüm
ve bununla ilgili daha önceki kanun met-
nini, anayasa değişikliğiyle ilgili metni
aynen kendisine ilettim. Bununla ilgili ge-
rekeni yapacağını, anayasa değişikliği ol-
duğu için on yıllık süreyi doldurması ge-
rektiğini, bunun da bu yıl dolduğunu/dola-
cağını ve yeni kurulacak hükümette bunun
ilk anayasa değişikliği olarak gündeme ge-
leceğini bize söyledi. Nitekim bu konuyla
ilgili yasa değişikliği çalışmaları başlatıldı.
Bu konuda inşallah gerekli adımlar atıla-
caktır. 

-  Doğal olarak size rakip olan diğer siya-
setçiler, Şalpazarı konusu açıldığı za-
man gündemlerinde iki şey var: Hasta-

nemiz ve Adliyemiz kapandı. İşin aslı
nedir? Bir sıkıntı var mı bu konuda?
- Ben bu göreve ilk geldiğim gün hastane-
mizle ilgili gerekli adımları attım. Şalpa-
zarı Hastanemizde diş sağlığı ünitesini
hizmete geçirdim. Buradaki bizim vatan-
daşlarımız dişlerini yaptırmak, damak yap-
tırmak için Vakfıkebir’e, Trabzon’a gidi-
yorlardı. Şu anda Şalpazarı hastanemizde
iki tane diş hekimimiz var. Canla başla ça-
lışmaktalar. Damak dâhil her türlü diş te-
davimiz Şalpazarı hastanemizde yapılıyor.
Şalpazarı’nda 112 Acil servisi hizmeti
yok- tu. 112 Acil, Beşikdüzü, Vakfıke-
bir’den gidip geliyordu. Biz bununla ilgili
gerekli adımları da attık ve Şalpazarı’nda
112 Acil servisini hizmete açtık. 112 Acil
servisimiz Şalpazarı’nda 24 saat hizmet
yapmaktadır. Ayrıca hiçbir ilçede olma-
yan -hastalarımızı karda dahi alıp getire-
cek olan- ve bir trilyona mal olan paletli
ambulansı, Şalpazarı Hastanemize kazan-
dırdık. Burada Sağlık ve Sosyal Yardım
Ba- kanlığı Müsteşarımız Nihat Tosun’a
teşekkür ediyorum. Ayrıca geçen gün ken-
disiyle görüştüm, burada nakil ambulansı-
mız olmadığını belirttim. Nihat Tosun müs-
teşarımızla görüşerek buraya nakil ambu-

lansı sözünü aldık. Akşam sabah buraya
gelecektir. Hastanemiz burada her türlü
tahlili yapmaktadır. Bu gün kan tahlili
olsun, şeker ölçümü olsun diğer tahliller
olsun yapılmaktadır. Burada acil servis 24
saat hizmet vermektedir. Hastanemizde
yaklaşık on adet doktor vardır. Bunların
bir kısmı aile hekimidir. Aile hekimleri-
miz, -vatandaşlarımızın telefon etmesi ha-
linde- hemşiresiyle beraber vatandaşın evi-
ne kadar gidip bizzat muayene etme ve
iğnesini de evinde yapmak için mobil sis-
tem vardır. Bunu vatandaşlarımızın hepsi
bilmiyor. Böyle olunca da mahallelerdeki
sağlık evlerine de gerek kalmıyor. Şalpa-
zarı’nda bulunan 4 tane sağlık ocağı, sağ-
lık evine dönüştürüldü. Gökceköy’de bir
tane hemşiremiz var. Ama orada Milli
Eğitimden okul binasının devrini istemiş-
ler, revire çevrilmek üzere; ama henüz
izin alınamadığından bu işlem gerçekle-
şememiş. Orada görevli olan hemşire, bu-
rada Şalpazarı’nda, hastanede görev yapı-
yor. Kabasakal’da var, Geyikli, Sütpınar’-
da var... 

- Federasyonumuz çalışmalarından
memnun musunuz?
- Federasyonumuzun hizmette önder ol-
duğunu düşünüyorum. Her sene düzenle-
nen şenliklerimize yapmış oldukları kat-
kılar ve önderlikler gerçekten kayda de-
ğerdir. Ben buradan Federasyon Başkanı-
mıza ve Yönetim Kurulu üyelerimize can
u gönülden teşekkür ediyorum. Bu hiz-
metlerin de devamını diliyorum. 

-  Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım;
Ağasar Kültür Araştırma dergimiz va-
sıtasıyla son olarak halkımıza mesajı-
nız nedir?

- Ben, Ağasar kültürünün yaşatılmasında
büyük katkısı olan bu Ağasar dergimizi
çıkartanlara teşekkür ediyorum. Bu ger-
çekten çok büyük bir hizmettir. Ayrıca
Şalpazarı halkının daima -özellikle zor
zamanlarda- bir bütün olmasını ve tek
yumruk olmasını talep ediyorum. Bizim
burada tek yumruk olmamız, memleketi-
mizin önemli kademelerinde hizmet ve-
ren hemşehrilerimizin işini kolaylaştıra-
cak ve Şalpazarı’mızın da  daha çok hiz-
met almasına vesile olacaktır. Bize bu-
rada kendimizi ve hizmetlerimizi tanıtma
imkânı verdiğinizden dolayı sizlere çok
teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

- Bize zaman ayırdığınız için biz de size
teşekkür ediyoruz.
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“112 Acil servisimiz Şalpa-
zarı’nda 24 saat hizmet yap-
maktadır. Ayrıca hiçbir ilçe-
de olmayan -karda dahi hiz-
met edecek- ve bir trilyona
mal olan paletli ambulansı,
Şalpazarı Hastanemize ka-
zandırdık...Aile hekimleri-
miz,  vatandaşın evine kadar
gidiyor...”
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Turan Uzun - Ünal Özen Bey, sizi
ön- ce kısaca bir tanıyalım isterseniz..
Ünal Özen - Öncelikle böyle bir imkânı
bizlere tanıdığınız için sizlere teşekkür
ediyorum. Ağasar dergisine başarılar dili-
yorum. Ben 25.10.1979 doğumlu Şalpa-
zarı Üzümözü mahallesindenim. Şalpaza-
rı’nda 15 seneyi aşkın esnaflık yapıyo-
rum.2000 yılında askerliğimi yaptım.
Tahsil olarak lise mezunuyum. Liseden
sonra bir yıl turizm kursuna katıldım.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Turizm Ba-
kanlığı ile ortaklaşa yaptığı bir kurstu.
Oradan bir diplomamız var. Yaptığımız
iş; Şalpazarı’nda turizm üzerine büyük bir
yatırım yaparak burada esnaflığımıza de-
vam ediyoruz. 2011 yılında CHP Şalpa-
zarı Gençlik Kolları Başkanı olarak siya-
sete girdim. Bir yıl sonra ilçe başkanlı-
ğına aday oldum. Kongrede sağ olsunlar
bize bu görevi layık gördüler; bizi Şalpa-
zarı CHP İlçe Başkanı yaptılar. Ondan
sonra yoğun çalışmalarımıza devam ettik.
Bu arada Şalpazarı Belediye Başkan
adayı olduk. Şimdi mevcut süreci böyle
yürütüyoruz. 
Turan Uzun - Şalpazarı’nın genel so-
runları hakkında düşünceleriniz neler-
dir?
Ünal Özen - Benim gördüğüm sıkıntıla-
rın başında şu var: Bir defa Şalpazarı’nda
manevi anlamda birlik beraberlik sıkıntı-
mız var. Bizim ilçe insanımızın duygu an-
lamında çok güzel şeyleri var. Düğünde,
cenazede, davette biriz. İlçe menfaatlerine
gelince, maalesef  birlik olamıyoruz. Ama
biz bunu aştık. Şöyle aştık: Ben belediye
başkan adayı olmama rağmen kazanan
belediye başkanı Sayın Refik Kurukız’ı
tebrik ettim. Halkımız onun belediye baş-
kanı olmasını layık gördü; o belediye baş-
kanımız oldu; hepimizin belediye başkanı
oldu. Biz onunla beraber Ankara’ya, bi-
zim gurup başkan vekilimiz, Trabzonlu
İstanbul milletvekili M.Akif Hamzaçe-
bi’nin yanına gittik. Ondan Şalpazarı’na
katkı istedik. Şalpazarı o zamanlar bir sel
felaketi yaşamıştı. Maddi anlamda çok sı-
kıntısı vardı. Muhalefet belediyesi olma-
sından dolayı Büyükşehirden hizmet ala-
mıyordu. Buna benzer bir sürü sıkıntı
vardı. Sağolsun Akif Hamzaçebi, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek aracılığıyla, Şal-
pazarı’na 255 bin lira nakit para yardımı 

yaptı. O zaman görevde olan CHP Trab-
zon milletvekili Volkan Canalioğlu saye-
sinde, Beylikdüzü’nün Trabzonlu Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu bize bir ce-
naze arabası gönderdi. Bunun gibi çalış-
malarımız bu gün de devam ediyor. Yani
biz elimizden geleni Şalpazarı için yaptık
ve yapmaya devam ediyoruz. Birlik ve be-
raberlik konusunda biz güzel örnekler ser-
giledik. Ama toplumun önemli bir kesi-
minde iyi bir izlenim bıraktıysa da bazı ke-
simleri, daha ziyade kafa yapısı daha de-
ğişik olan, hizmet engelleme yönündeki
kişileri bu tavrımız rahatsız etti. Ama ben,
bu rahatsızlığın her zaman olmaması tara-
fındayım. Şalpazarı’na kim bir çivi çakı-
yorsa, herkes onun yanında olması lazım.

Turan Uzun - Şahsi çıkarlarınız için de-
ğil de, toplum için her şeyi yaptık di-
yorsunuz…
Ünal Özen - Evet. Buna bir örnek verece-
ğim. Adliye olayında, adliye gittiğinde ya-
pılan eylemlerde Beşikdüzü’nde, gazete-
de, basında, Şalpazarı’nda yapılan eylem-
lerde her zaman biz vardık. CHP’yi temsi-
len, bu insanları temsilen vardık. Muha-
lefette olmamıza rağmen iktidar partisine
bu uygulamanın haksız olduğunu; Ton-
ya’nın ve başka yerlerin kapatılıp geri ve-
rilmesinde Şalpazarı insanına haksızlık
yapıldığını her platformda söyledik. Şu
anda milletvekili olan Muhammet Bal-
ta’nın yüzüne de söyledim. O zaman ken-
disi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda
Bakan Yardımcısıydı. Dedim ki; Şalpazarı
insanlarına üçüncü sınıf insan muamelesi
yapamazsınız. Ben bunu her yerde söyle-
dim. Şalpazarı insanlarının hakkını her
yerde savundum. Öte yandan buraya HES
yapmak istediler. Geyikli, -biliyorsunuz-
turizm bölgesine alındı. Bu bölgenin tu-
rizmle kalkınması öngörülüyor. Başka bir
kurtuluşu yok. Bizim buradan Gümüşha-

ne’ye bağlanacak bir transit ortam yok.
Eğer olursa bu bölge gerçekten büyük an-
lamda göçü engeller. Ekonomik kalkınma
sağlanabilir diye düşünüyorum. Turizm
açısından bu yeşillik ve Ağasar deresinin
bölünmemesi, korunması lazım. Zaten in-
sanlarımızın çoğu, köylerde şu anda ta-
şıma suyla değirmen döndürmeye çalışı-
yor. Adam elini yüzünü yıkayacak su bu-
lamıyor. Suyun olmadığı bir yerde, hazır
burada duran suyumuzu, akan deremizi
birileri para kazansın, devletten on iki on
üç yıl para kazansın diye ranta çevireme-
yiz diye ben karşı durdum. Buraya Çevre
ve Şehircilik Bakanlığından o zaman
ÇED raporu için gelenlere, yüklenici fir-
ma ile beraber gelen mühendislere, bu
işin sahiplerine karşı durduk ve rapora da
“Şalpazarı buna karşı (HES istemiyor)”
diye işlettim. Ama bu raporu, heyetten -
nasıl olduğunu bilmiyorum- geçirdiler.
Ama şu anda yapamıyorlar. Burası mu-
halefet belediyesi olduğu için Belediye-
nin de karşı olması münasebetiyle
yapamıyorlar. Şu anda avukatlar aracı-
lıyla bu ÇED raporunun iptali için mah-
kemeye başvurdular. Ben de olayı
yakından takip ediyorum. O zaman An-
karalı müteahhit firma bana rüşvet bile
teklif etti. Ben de onlara, “Sizin paranız,
benim cebimdeki beş lirayı almaz.”
dedim. “Siz yanlış kapıdasınız; ben Şal-
pazarı insanının geleceğini paraya satacak
biri değilim.” dedim. Onları tersledim;
öyle gittiler. Bir daha da görüşmedik. Ben
Şalpazarı’nda T.C. tabelası indiği zaman
hastaneyi birbirine kattım. Tabelayı yirmi
dakikada yerine taktırdım. Kapanan Öğ-
retmenler Okulu, Adliye, Telekom konu-
sunda her gün, her saat, her yerde büyük
mücadele yaptık. Ama iktidar partisi ol-
madığımız için maalesef  bazı şeyleri en-
gelleyemedik. Ben şunu iddia ediyorum:
Benim ilçe başkanı olduğum parti iktidar
olmuş olsaydı, buradan bir çivi sökemez-
lerdi. Ben bunu da iddia ediyorum. Çünkü
bu hizmetler buraya kolay gelmedi. Bu
insanlar çok bedel ödediler. Çok şeyler-
den feragat ettiler. Hatta Belediyemizin
rahmetli başkanı -Allah nur içinde yatır-
sın- Mustafa Karabayır, burası ilçe
olsun, yolu asfalt olsun diye 50-60 yıllık
partisini bıraktı. O zamanki Anavatan
Partisi’ne geçti. Niçin? Sırf bu ilçedeki
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ÜNAL ÖZEN:
“Şalpazarı’nda manevi anlamda birlik beraberlik sıkıntı-
mız var. Düğünde, cenazede, davette biriz. İlçe menfaatle-
rine gelince, maalesef  birlik olamıyoruz. Ama biz bunu aş-
tık. Şöyle aştık: Ben belediye başkan adayı olmama rağ-
men kazanan belediye başkanı Refik Kurukız’ı tebrik et-
tim. Halkımız onu layık gördü; o belediye başkanımız ol-
du; hepimizin belediye başkanı oldu.”

Röportaj: Turan Uzun

“Akif Hamzaçebi, Maliye Ba-
kanı Şimşek aracılığıyla, Şal-
pazarı’na 255 bin lira nakit
para yardımı yaptı. Volkan
Canalioğlu sayesinde, Bey-
likdüzü’nün Trabzonlu Be-
lediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu bize bir cenaze ara-
bası gönderdi.” 

CHP ŞALPAZARI
İLÇE BAŞKANI
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insanlar hizmet alsın diye. 

Ha, parti değiştirmeyiz ama değiştirme-
den de mücadelemize devam ederiz. Bu
insanların hakkını ben hiçbir yerde kim-
seye gasp ettirmem. Ben siyaset yaptı-
ğım sürece de yaptırmam. Bunun böyle
bilinmesini isterim. 

Turan Uzun - Biliyorsunuz, Şalpazarı
ve köyleri/mahalleleri adına kurulmuş
belli dernekler var. Bu derneklerin ba-
zıları belli bir çatı altında buluştular ve
Trabzon Şalpazarı Dernekler Federas-
yonunu (ŞalFed) kurdular. Bu dernek-
ler ve Federasyon hakkındaki genel dü-
şünceleriniz nelerdir?
Ünal Özen - Örgütlenmek, örgütlü mü-
cadele yapmak her zaman iyidir. Bir elin
nesi var, iki elin sesi var…Örgütlü müca-
delenin tarafındayım. Ama ben örgütlü
mücadelenin sadece eğlence tarafında de-
ğilim. Ben bu sene hiçbir şenliğee katıl-
madım. Katılmama sebebim; ülke gün-
demi bir, ikincisi biz eğlenceden ibaret
değiliz. Bizim daha çok çalışmaya ihtiya-
cımız var diye düşünüyorum. Eğlencele-
rimizi biraz kısmamız gerekiyor. Her
dernek gecesinde bir eğlence, sanatçı kısır
döngüsüne girmememiz lazım. Dernekler
diyorlar ki; gece düzenleyip maddi an-
lamda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben
daha çok eğlencelerimizin, derneklerimi-
zin gecelerinin, hatta yayla şenliklerimi-
zin; Şalpazarı’nı tanıtan ve bir ürünü-
müzün Türkiye piyasasına girmesine  ve-
sile olacak tarzda yapılmasını istiyorum.
Ağasar balının kilosunu 100 lira yapabilir
miyiz? Gerçek kalitede ürettirebilir mi-
yiz? Üreticiye destek olabilir miyiz? Ağa-
sar giysisini modellere, Türkiye’de tanın-
mış kişilere giydirip de, bunu moda haline
getirebilir miyiz? Buradan bir sektör oluş-
turabilir miyiz? Bunun üretimini ve tanı-
tımını buradan yapabilir miyiz? Derdimiz
bunlar olmalı.

Turan Uzun - Ağasar giysisinin patenti
Trabzon Şalpazarı Dernekler Federas-
yonu tarafından alındı. Ama buna sa-
hip çıkma olabiliyor mu sizce?

Ünal Özen - Şalpazarı’nda bu işi bir kişi
yapıyor. Bilmiyorum İstanbul’da veya
diğer illerde kaç kişi yapıyor? Benim is-
tediğim; televizyon ekranına geçtiğim za-
man, adam bir yerde bir şey bulmuş, bu
benim ürünüm demiş; bunu sahiplenmek-
ten daha ziyade bunun tanıtımını yapıp
piyasa değeri yapmak lazım. Piyasa de-
ğeri olması, insanların kurulacak atölye-
lerde çalışması, ekmek kazanması, bu iş-
ten para kazanması ve buranın tanıtılması
lazım. Güzel alınmış ama devamı olması
lazım. 
Turan Uzun - Federasyonumuzun çı-
kardığı Ağasar  dergimizle ilgili dü-
şünceleriniz nelerdir?

Ünal Özen - Tebrik ediyorum. Güzel bir 
çalışma. Ağasar kültürümüzün tanıtılması 
açısından önemsiyorum. 

Turan Uzun - Şalpazarı dışında önemli
hizmetler yürüten hemşehrilerimize ba-
kışınız nasıldır?

Ünal Özen - Bizim büyük insanlarımız
var. Burası ufak bir yer ama bizim Şalpa-
zarı dışında binlerce insanımız var. Keşke
onlar gurbet ellerde kalmayacak durumda
olsa da, burası daha çok kalkınsa. Ben bu-
rada Şalpazarı’nda CHP İlçe Başkanı ola-
rak bu iş yerimde, İstanbul’dan gelen Üs-
küdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi
Türkmen’e, hak ettiği bir şeyi söyledim.
Dedim ki; “Allah sizi başbakan, cumhur-
başkanı yapsın. Ben bir Şalpazarlı olarak,
ne kadar ayrı partilerde siyaset yapıyor
olsak bile, ben sizinle gurur duyuyorum.”
dedim. Kendisi bundan memnun oldu.
Ben bunu o memnun olsun diye değil,
içimden geldiği için söyledim. Ama so-
kaktaki vatandaş, “Vay efendim, CHP İlçe
Başkanı AKP’li bir belediye başkanını
nasıl över?.” diyebilir. Bu zihniyet olduğu
sürece burası nasıl kalkınacak?..Maalesef

böyle zihniyetler var. Bizim Hilmi Türk-
men’imiz Başbakan olsa, kime zararı olur
Allah aşkına! Bizim Ahmet Çabuk’umuz
Genel Başkan olsa, kime zararı olur? Veya
ben olsam, sen olsan; zararımız mı olur
Şalpazarı’na?.. 

Turan Uzun- Bu düşünce ve tavrınız,
gerçekten Türk siyaseti ve Şalpazarımız
için örnek teşkil edecek bir durumdur.
Ancak -belirttiğiniz gibi- bazıları tara-
fından yadırganabilmektedir. Bizler, da-
ima umutlu olduğumuzu belirterek,
“Şalpazarı /Ağasar kabuğunu kırdı…”
diyoruz; ama bu düşüncemiz bazen as-
kıda kalabiliyor maalesef…
Ünal Özen - Ben ilçemi çok seviyorum.
Halimden memnunum. Ben siyaset yap-
masam da varım. Belediye başkan adayı
olduğum zaman dedim ki; “Bizim birliğe
beraberliğe ihtiyacımız var. Ağasar’ın so-
runu bu.” dedim. Ben biliyorum ki, Şalpa-
zarı’nda hâlâ köprüden bu tarafa geçme-
yen, buradan öteki tarafa geçmeyen insan-
lar var. Bu zihniyet yanlış. Derenin karşısı
berisi diye ayıran var. Ağasar’ı, yukarısı
aşağısı diye ayıran var. Filan köylü, falan
köylü diye ayıran var. Ben bunlara şid-

detle karşıyım. Bunlar olduğu sürece
bizim bü-
tünleşmemiz mümkün değil. Düğünde,
cenazede birleşiriz; bu bizim insanlık gör-
evimiz. Ama bazen görüyorum ki, bu ta-
rafta cenaze olduğu zaman, karşı tarafta
cenazeye gitmem diyen bile var. Bu var,
bunu inkâr etmeye gerek yok. Ama bu tür
anlayışları hep birlikte kaldırmalıyız.

Turan Uzun - Sayın Başkan; Ağasar
dergimiz aracılığıyla vereceğiniz son
mesajınız nedir?
Ünal Özen - Ağasar dergisi okuyucula-
rına öncelikle sevgi ve saygılarımı ileti-
yorum. Hiç kimsenin baskısı altında
kalmadan, hiç kimseye boyun eğmeden,
hep yukarıda olan insanlarımızın olmasını
istiyorum. Şalpazarı’nın el üstünde tutu-
lan bir ilçe olmasını istiyorum. Bu coğ-
rafyanın bütün mahalle yollarının, yayla
yolları da dâhil asfalt olmasını istiyorum.
Bütün alt yapısı, suları, ne problemi var
ise hepsinin giderilmesini arzu ediyorum.
Burada turizmin bir an önce canlandırıl-
masını istiyorum. Bu insanların göç ver-
mesini değil burada kalmasını, evlerinde
babasının, atasının, dedesinin bacalarının
tütmesini istiyorum. Dolayısıyla bu in-
sanların iyiliğini istiyorum. Bizim birlik
beraberliğe ihtiyacımız var. Ben İstan-
bul’da duran, kışları çocuklarının yanına
giden, yazın burada duran büyüklerimize,
evi olanlara, ikametgâhlarını buradan al-
mamalarını istiyorum. Buranın nüfusu on
bin olacağına yirmi bin olsun. Trabzon’da
temsil bir iken üç olsun. Buraya gelecek
olan maddi imkânlar daha fazla olsun. İn-
sanlarımızın bu duyarlılığı göstermesini
istiyorum. En azından ikametgâhları bu-
rada olsun; kışın yine çocuklarının yanına
gitsinler. Ben bunu birlik beraberlik adına
istiyorum. Şalpazarı Dernekler Federas-
yon’unun da bu konuda gayret gösterece-
ğine inanıyorum. Dernekler kendi bünye-
lerinde bir örgütlenme yapıp, nüfusları
buraya aldırabilirler diye düşünüyorum.
Buranın nüfusu on beş, yirmi bin olsun ki
daha çok hizmet alalım. Trabzon’daki bir
kurum, bir hizmet yapacağı zaman, yüz
binlik Akçaabat dururken on binlik Şal-
pazarı’na hizmet yapmıyor. Büyükşehir
de böyle düşünüyor. Siyasetçiler de böyle
düşünüyor. Onun için biz burada önce gü-
cümüzü göstermek için örgütlenmeliyiz.
Belediye Başkanı o partidenmiş, bu parti-
denmiş bu bizim sorunumuz değil. Bizim
için önemli olan Şalpazarı’na hizmet ge-
tirmek. Maksat, Şalpazarı güçlü olsun;
pastadan hak ettiği payını alsın; bu insan-
lara hizmet yapma borcu olanlar da bor-
cunu hakkıyla ödesin.
Turan Uzun - Bu içten/samimi açıkla-
malarınız için, Ağasar dergisi okuyucu-
ları adına çok teşekkür ederiz.

Ünal Özen - Ben de teşekkür ediyorum;

Sayın Hilmi Türkmen’e,
hak ettiği bir şeyi söyledim.
Dedim ki; ‘Allah sizi başba-
kan, cumhurbaşkanı yapsın.
Ben bir Şalpazarlı olarak, ne
kadar ayrı partilerde siyaset
yapıyor olsak bile, ben si-
zinle gurur duyuyorum.’
Ben bunu içimden geldiği
için söyledim...

SİYASET /  AĞASAR
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Erol Yanık - Sayın Başkanım; bize
kendinizi tanıtır mısınız?

Pirağa Yaşar - 1961Şalpazarı Turalıu-
şağı Mahallesinde dünyaya geldim. İlk,
Orta ve Liseyi Şalpazarı’nda tamamla-
dım. Askere gidip geldikten sonra gurbete
açıldım. İstanbul’da meslek hayatımın
yakla- şık on sekiz yılını tamamladım.
Üniversite hayatımı hem okuyarak hem
çalışarak tamamladım. İş Bankası’nda ara
yö- netici olarak Trabzon’a geldim.
Trabzon’dan sonra tekrar İstanbul’a yö-
netici (Şube Müdürü) olarak atandım.
Oradan Amasya’ya daha sonra tekrar
Trabzon’a döndüm. Trabzon’da -Allah
nasip etti- emekli oldum. Yaklaşık beş
sene Trabzon’da emeklilikten sonra ika-
met ettim. Daha sonra küçük kızımın
okulu nedeniyle Samsun’a taşındım. İşin
doğrusu, Samsun’u pek sevemedim. Şal-
pazarı’na sık gelip gidiyorken, arkadaşlar
bizi ihtiyaç dolayısıyla, illa beraber ola-
lım diye ısrar edince biz de bu işe girmiş
olduk. 20Aralık 2014’ten bu yana Şalpa-
zarı MHP İlçe Başkanıyım. Elimizden
geldiğince Şalpazarı’na hizmet etmeye
çalışıyoruz. 

Erol Yanık - Şalpazarı’nda siyaset yap-
mak zor olsa gerek. Ben Şalpazarı’nda
pek siyaset ve spor konuşmuyorum
ama siz siyasetçi olduğunuz için siyaset
yapmak zorundasınız. Diğer partilerle
ve halkla ilişkilerinizi kısaca anlatır
mısınız?

Pirağa Yaşar - Tabii bu işe ilk başlarken
insanlar bir heyecanla giriyor. Hepimiz
öyleyiz. Belki diğer partideki arkadaşlar
da aynı şekildedir. Ben bu ilçe başkanlı-
ğına kadar çok da siyasi tercih gözetmi-
yordum. Ama en nihayetinde belki bir
faydamız olur, Şalpazarı’na bir hizmeti-
miz olur diye bu işe talip olduk. Ama gör-
düğüm kadarıyla; bizim gezdiğimiz, gör-
düğümüz, gurbet kahrı çektiğimiz yerlere
buradaki siyaset hiç benzemiyor. İnsanlar
sizi hep benden olsun istiyor; yani tama-
men karşı görüş olmayacak. Kendi yöre-

mizde karşı görüşe -maalesef- hiç taham-
mülümüz yok. İlla benden olacaksın, be-
nim dediğimi yapacaksın; benim görü-
şümün dışındaysan yoksun. Bizim bura-
daki siyasetimiz bu. Siyasette hoşgörü,
sevgi, saygı hiç birşey yok… 

Erol Yanık - Peki nasıl açacağız bunu,
ilçe başkanları olarak?

Pirağa Yaşar - Ben ilk zamanlar şu yön-
tem için arayışlar içine girdim: İlk önce
ilçe başkanlarımızı toplamaya çalıştık. İki
üç defa denedik ama en nihayetinde top-
landık. Ama sonuç itibariyle olmuyor. 

Erol Yanık - Nerede tıkandı bu arayış?

Pirağa Yaşar - Şalpazarı belli gurupların
eline geçmiş. Bu gurupları aşamıyorsunuz.
Kendine göre bir siyasi gücüm var veya
ekonomik gücüm var diye geçinen bir
gurup var. Elli sene önceki siyasetleri nasıl
ise bugün de aynısını uygulamaya devam
ediyorlar. Derebeylik aynen devam edi-
yor. Ben bunu Murat Topkara başkanla
da görüştüm. O da aynı sıkıntıyı biliyor.
Ben Şalpazarı’na bir şeyler verebilirsem,
kendim veya partimin adına sevinirim.
Burada yaşayan insanların adına sevini-
rim. Çünkü hiçbir özel beklentim yok.
Ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, -
Murat Başkanımla da bunu konuşuyoruz.
Onun da başarılı olmasını istemeyen kendi
içinde bir gurup var. Niye? Murat Topkara
başarılı olursa kendisi öne çıkamama sı-
kıntısı var.- hazımsızlık oluşuyor. Başarı-

ları hazmede-

meyen bir topluluk var burada. Biz Refik
Kurukız Başkanla da zaman zaman bir
araya geliyoruz; o da aynı dertten muzda-
rip. Bir hizmet yapmaya çalışıyor; bir ba-
kıyorsunuz, bir yerden engel olmak için
şikâyet var. Onun için ben, önce toplu-
mun genel kültür yapısının değişmesi ge-
rektiğine inanıyorum. Eğitim, bizim bura-
da daimi yaşayanlarla olmuyor. Eğer bu
ilçeye insanlar bir şeyler yapacaksa; önce
gurbet kahrı çekmesi lazım; hayatın zor-
luklarından geçmesi lazım. Ama burada-
kiler ne oluyor? Elli sene önce adam
köyde oturmuş, kendine bir düzen kur-
muş; işte ahırda ineği var, bahçeye ekin
ekiyor; çok da sosyal aktivitesi yok.
Böyle olunca o insanı çok da değiştiremi-
yorsun. Bunu ancak kendi çevresi değiş-
tirir. Çünkü ataerkil aile yapımız var. Bu
yapı değişmiyor, hala da değişmemiş… 

Erol Yanık - Şu kısır döngüyü kırama-
dık bir türlü! Alt mahalle üst mahalle
meselesi; yaylalarda başka meseleler
falan. Paylaşımcı değiliz. Bunu çözmek
için bir siyasi çalışma, birliktelik sağla-
yabilir miyiz? Siyasi ilçe başkanların-
dan, STK temsilcilerinden oluşan bir
komisyon kurup -Kaymakamın da bil-
gisi dahilinde- bir çalışma yapılamaz
mı? 

Pirağa Yaşar – Haklısın, bu iş üzerine
eğilmemiz gerekiyor. Ben ayrımcılığa her
zaman karşıyım. Derneklerde, düğünler-
de, şenliklerde siyasete karşıyım. Eğer siz
oralarda siyaset yaparsanız, toplumu bö-
lersiniz. Sivil Toplum Örgütleri başında
olan insanların ağzından çıkanları kulağı
duyması lazım. Bakın ne olursa olsun;
toplumu bölmeyeceksin kardeşim. Top-
lumu bölersen taraflaşırsın. Taraflaştığın
zaman ne olur? Daha kimseye kendini
dinletemezsin. Karşı tarafın da ona göre
bir cephesi olacaktır. Bir tarafı olacaktır.
Yok yukarısı, yok aşağısı, yok Üzümözü,
yok Sayvançatak; ben artık bunların hiç
birine rağbet etmiyorum. Bu ilçe bizim;

SİYASET /  AĞASAR

PİRAĞA YAŞAR:
“Toplumu bölmeyeceksin kardeşim. Toplumu bölersen
daha kimseye kendini dinletemezsin. Bu ilçe bizim;
eninde sonunda herkes buraya gelecek. Dirisi gelmezse
ölüsü geliyor. O zaman elele vereceğiz; siyasi çekişme-
leri bir kenara bırakacağız. Netice itibariyle neler yapma-
mız gerekiyor, ne olması gerekiyorsa bunları yapacağız.”

Röportaj: Erol Yanık

“Şalpazarı’nda kentsel dö-
nüşüm olması lazım. Değil
ilçemizde, ülkemizde hiç ge-
lecek hesabı yapılmamış. O
anki günlük olması gereken
yapılmış. Ama bunun zara-
rını kârını ne zaman fark
ediyoruz? On sene, yirmi se-
ne sonra. İlçemiz başta ol-
mak üzere, bugün bütün
kentlerimiz sıkıntılı. Niye?
Siyasi gelecek kaygısın-
dan...” 

MHP ŞALPAZARI
İLÇE BAŞKANI



< Ağasar >Haziran 2016 31

eninde sonunda herkes buraya gelecek. 
Dirisi gelmezse ölüsü geliyor. O zaman
elele vereceğiz; siyasi çekişmeleri bir ke-
nara bırakacağız. Netice itibariyle neler
yapmamız gerekiyor, ne olması gereki-
yorsa bunları yapacağız.

Erol Yanık - Şalpazarı herkesin. Sizin
de dediğiniz gibi, dirin gelmese ölün
mutlaka gelecek. Hepimiz Şalpazarı /
Ağasar  sevdalısıyız. Sevdamız çok ama
sadece fotoğraf çektirirken sevdamızı
görüyorum…Kısaca ben şahsen bu du-
rumdan çok muzdaribim…Bu sıkıntı-
ları giderip birlik beraberlik içerisinde
Şalpazarı’nın kalkınması için bir şey-
ler yapmak lazım. Önemli projeler
yapmak ve uygulamak lazım...

Pirağa Yaşar - Bu konulardan ben de ra-
hatsızım doğrusu. Ben gelirken dedim ki;
“Biraraya gelelim; hep birlikte bir çalışma
yapalım; neler yapabiliriz?” Benim tabii ki
kafamda bazı projeler vardı. Onları zaten
başkanlarla toplandığımızda gündeme ge-
tirdim. Beşikdüzü’nden bu tarafa doğru
duvar yapılmaya başlanmıştı. Bu dere
üzerine bir koşu parkuru. Duvarları yapı-
lacak, buradan yukarıki geçide kadar.
Karşıya yeni bir su deposu. Çünkü burada
içme suyunun aktif olabilmesi için de-
posu yapılması lazım. Bunun için de is-
timlâk olması lazım. Şalpazarı’nda kent-
sel dönüşüm olması lazım. Çünkü bili-
yorsunuz, siyasette gelecek hesabı hiç ya-
pılmamış. Değil ilçemizde, ülkemizde hiç
gelecek hesabı yapılmamış. O anki gün-
lük olması gereken yapılmış. Ama bunun
zararını kârını ne zaman fark ediyoruz?
On sene, yirmi sene sonra. İlçemiz başta
olmak üzere, bugün bütün kentlerimiz sı-
kıntılı. Niye? Siyasi gelecek kaygısından.
Bakarsın seçilemem korkusu. Bir yerde
siyasi rant diyelim. Şalpazarı’nda duran-
lar da taşın altına elini koyacak. Yahu bu
başkan başarılı olursa ben bakarsın ben
seçilemem!..Çünkü bunları ben görüyo-
rum, yaşıyoruz. Veyahut bir sektör var-
dır; o sektör tamamen ele geçirmeye
uğraşılıyor. Bu da bir sıkıntılı.

Erol Yanık - Trabzon’un 19 ilçesinin
tek MHP’li Belediye Başkanı Şalpaza-
rı’nda. Herhalde yetkili parti organla-
rınızın Şalpazarı’na bakış açısı da,
başkandan dolayı bir farklılık ve önem
arz ediyordur. Zaten Koray Aydın Be-
yin bizim etkinliklerimize, şenlikleri-
mize, dernek gecelerimize gelmesi de
bunun büyük göstergesidir…

Pirağa Yaşar - Evet biz de arkadaşımızla

gurur duyuyoruz. Çünkü Şalpazarı, -ben 

dışarıdan geldiğim için- baktığım zaman,
seçebileceği en iyi adayı seçti. Bunu emin
olarak söyleyebilirim. Benim partiden ol-
ması münasebetiyle bunu söylemiyorum.
Gerçek manada seçebileceği en iyi baş-
kanı seçti Şalpazarı. Buradakiler değil de,
özellikle gurbette duranlar bunu daha iyi
görüyor. Biz arkadaşımızdan son derece
memnunuz. Önümüzdeki seçimde biz de-
vam edersek, tekrar onun aday olmasını is-
terim. Üzerine basa basa bunu söyleyebi-
lirim. 

Erol Yanık - Malumunuz, Şalpazarı
Dernekler Federasyonumuz tarafından
çıkarılan dergimiz için sizinle röportaj
yapıyoruz. Federasyonumuzu artık ta-
nıyorsunuz. Bu vesile ile federasyonu-
muz  hakkındaki düşüncelerinizi alabi-
lir miyim?

Pirağa Yaşar - Bunu, başkan Semih Dur-

muş Beyle de tartıştım. Ben gurbette siya-
sete karşıyım. Ben oraya geldiğim zaman
hiç kimseyle siyaset görüşmedim, görüş-
mem de. Neden görüşmem? Çünkü biz il-
çemizi tanıtacaksak, ilçemizi güzel bir
yere getireceksek, eşimizi dostumuzu bir
yerlere getireceksek el ele vermemiz la-
zım. Bizim bir tane belediye başkanımız
olmayacak; on tane, yirmi tane Belediye
Başkanımızın olması lazım. Önce bunla-
rın olabilmesi için önce kafa yapımızı de-
ğiştirmemiz lazım. Senin partilin, benim
partilim değil. İkincisi; iş adamları payı-
mızı da arttırmamız lazım. Onlara da des-
tek olmamız lazım. Niye paraya ihtiyacı-
mız olduğu zaman iş adamları, işe ihtiya-
cımız olduğu zaman başkanlarımız. Bun-
lar bizim olmazsa olmazımız. Ama ne
yazık ki, hepsini ben özellikle yaşadığım
için biliyorum. Herkes birbirinin eteğin-
den çekmeye çalışıyor. Bunun böyle ol-
maması lazım. Şimdi birisi gündeme ge-
liyor; yahu ondan bir şey olmaz; o bilmem

ne olmaz…Yani biz arkadaşlarımızı teş-
vik

edeceğimiz yerde hep önüne bir engel
koymaya çalışıyoruz. Bunun için önce
mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Önce
bu kısır düşüncelerden kurtulmamız la-
zım. 

Erol Yanık - Amaç Şalpazarı ise, Ağa-
sar ise; bir Ağasarlıya yakışanı yap-
malıyız. Örneğin bizim Üsküdar’da
Ağa- sarlı bir Belediye Başkanımız
Hilmi Türkmen’imiz var. Kimse siyasi
görüşüne bakmadan yanına gidebili-
yor; o da kimsenin  siyasi görüşüne
bakmadan hizmet ediyor. Şalpazarı il-
çemize de bu manada çok hizmetleri ol-
duğunu biliyorum. Bunların sayıları
çoğalırsa ilçemiz kâr görür, zarar gör-
mez. Hangi görüşte olursa olsun.  

Pirağa Yaşar - Doğru. Başkanlarımız da
bu süreçte kendi hemşehrilerine siyaset
yapmaması lazım. Çünkü ben biliyorum
ki, biz de destek olmaya çalıştık kendile-
rine vakti zamanında. Yani onu da ayrıca
belirteyim. Bu Hilmi Türkmen Başkan
olur, bir dernek başkanımız olur, ya da
herhangi bir başkan olur. Bu gibi mevki-
lere gelmiş arkadaşlarımızın siyaset yap-
maması gerekir. Çünkü siyaset yaparsanız
kopmalar başlıyor…  

Erol Yanık - Evet Sayın Başkanım; son
olarak Şalpazarı halkına, Türk halkına
-dergimiz aracılığıyla- mesajınız nedir?

Pirağa Yaşar - Elele verelim, birlikte
olalım; yapılması gerekenleri yapalım.
Hiçbir hayırlı şeye engel olmamaya ça-
lışa- lım. Hizmetlerimize engel olmamaya
çalışalım. O yüzden ben buradan yurt dı-
şında, ülkemizde, ilimizde, ilçemizde ya-
şayan bütün hemşehrilerime şükranlarımı,
saygılarımı sunuyorum. 

Erol Yanık - Sayın Başkanım; bize yo-
ğun olmanıza rağmen zaman ayırdığı-
nız için biz de teşekkür ederiz.  Sizin de
vurguladığınız gibi, ayak oyunların-
dan, çirkin politikadan uzak kalarak
Şalpazarı’mıza hizmet etmek -inşallah-
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“İlçemizi güzel bir yere ge-
tireceksek, eşimizi dostu-
muzu bir yerlere getirecek-
sek el ele vermemiz lazım.
Bizim bir tane belediye baş-
kanımız olmayacak; on ta-
ne, yirmi tane belediye baş-
kanımızın olması lazım. Ön-
ce bunların olabilmesi için
önce kafa yapımızı değiştir-
memiz lazım. Senin partilin,
benim partilim değil.” 
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- Sadet Partisi Şalpazarı İlçe Başkanı
Sayın Hüseyin Karadağ; sizi tanıya-
lım…
-1956 Şalpazarı Çamkiriş mahallesi do-
ğumluyum. Çamkiriş mahallesinde iki dö-
nem mahalle muhtarlığı yaptım. Emekli-
yim. Kırk senedir bu davanın savunucu-
suyum. 

- Başkanım; burada kaç yıldır İlçe Baş-
kanısınız?
- Bugün itibariyle altı yıldır Sadet Partisi
Şalpazarı İlçe Başkanıyım.

- Şalpazarı’ndaki siyasi atmosferi, siz
bir dava adamı olarak nasıl görüyor-
sunuz?

- Şalpazarı’nda şu anda hizmet yok. Trab-
zon bünyesindeki ilçeler içersinde en geri
kalmışı, Şalpazarı. Köy/mahalle yolları-
mız yıllardır aynı durumda. Belediye altı
mahalleydi şimdi tabii ki otuz mahalle ol-
duk. Bir metre beton yolumuz yok. Bu za-
mana kadar gelen belediye başkanları-
mızdan, Fehmi Cengiz biraz hizmet
yaptı. İlçemizde bir siyasi tutarlılık yok.
Buradaki hastanemizi alıp gittiler. İktidar
partisi, gereken mücadeleyi yapmadı. Ad-
liyemizi geri vermedi. Şalpazarı’nda si-
yaset yok. Biz olsaydık, kesinlikle bunlar
gitmezdi. Halkımıza ne anlatırsak anlata-
lım, onlar da tabii ki güçten tarafa eğilim-
liler. Ama Ak Parti, yüzde atmış buradan
oy aldı; maalesef hiçbir hizmet yok. 

- Şalpazarı’nda siyaset yok derken; as-
lında çok siyaset var…Şalpazarı için
birlik beraberlik olmuyor… 

- Siyaset, kahve köşelerinde var. Bize
düşen görev neyse biz yapmaya hazırız. 

- Hüseyin Başkan; biz ilçemizin diğer
başkanlarıyla da görüşüyoruz. Şalpa-
zarı için her şeye varız diyorlar. Ama
biraraya geldiklerini nadiren görüyo-
ruz. Örneğin burada adliyemiz gittiği
zaman -basından takip ettiğim kada-
rıyla- otuz muhtardan beş muhtar pro-
testoya katılmış. Bizim Şalpazarı’na
hizmet etme noktasında, -ne hikmetse-
bir paylaşım yok. Ben öyle görüyorum;
doğru mu?

- Doğrudur; yok. Bize ne görev düşüyorsa
biz Şalpazarı için yapmaya hazırız. Maa-
lesef bize hiçbir şey sorulmuyor. 

- Bir siyasetçi bakışınızla, sizce Şalpa-
zarı için en acil şey nedir?

- Mahallelerimizin, yayla yolumuzun, me-
sela Kadırga yolumuzun bir an önce ya-
pılması; Şalpazarı’na bir Yüksek Okulun
mutlaka getirilmesi lazım. Buraya bir Yük-
sek Okulun gelmesi, esnafın yüzünü gül-
dürecek. Burada birileri, belediye başkanı
olabilir; bu konularda önderlik yapmalı.
Biz bunu Belediye Başkanı seçimlerinde
halkımıza söyledik. Sırada eğitim yok. Öğ-
retmenlerimiz okul dağılır dağılmaz Be-
şikdüzü’ne gidiyor. Bunun bir an önce dü-
zelmesi lazım.

- Sizin Sadet Partisi olarak, Şalpazarı’nı
kalkındıracak, istihdam sağlayacak en
etkili projeniz nedir?

- İstihdamın sağlanması için en etkili pro-

jemiz, Yüksek Okulun buraya gelmesi. Bir
de bu büyük marketlerin çarşıdan dışarı
alınması. Esnafımız bundan rahatsız. Eği-
tim konusuna öncelik verilmeli. 

- Eğitim konusunda şöyle bir şey var:
Üniversite yapma konusunda bizim bir
derneğimiz var bildiğim kadarıyla Şal-
pazarı’nda. Ama faal değil diye biliyo-
rum. Uzak mahallelere okullar
açılacak, Şalpazarı’nın bir kısmı, aman
çarşının dışına çıkmasın gibi şeyler söy-
lüyor. Bunlar da hizmeti aksatıyor diye
düşünüyorum. Örneğin, biz Sayvança-
tak mahallesine İmam Hatip Ortaokulu
açılacak dediğimizde, -Şalpazarı’nın
içinde değil diye- siyasiler buna karşı
çıktılar.  Ama coğrafi olarak uygun. 

- Uygun. Mutlaka yapılsın.

- Orası uygunsa oraya yapılsın; Düz-
köy uygunsa oraya yapılsın; Fidanbaşı
uygunsa Fidanbaşı’na yapılsın. Neresi
uygunsa oraya yapılsın, değil mi?.

- Şalpazarı’na hizmet konusunda bize
düşen görev neyse, biz onu yapmaya ha-
zırız. Burada iktidar partisinin ilçe baş-
kanı var; gelsin bize yardımcı ol desin,
biz yönetim olarak destek veririz. Bize
verilen sözler hiçbir zaman tutulmuyor.
Buraya milletvekilleri geliyor, sırtını ok-
şayıp postalıyorlar. Yakasına yapışmı-
yorlar. Biz olsak böyle yapmazdık. Gelen
milletvekili, kendi partimizden de olsa
yakasına yapışır hizmet almaya çalışırız.
Bunlar böyle değil. Siyaset yok; siyaset
kahve köşelerinde oluyor burada.  

- Aslında Şalpazarı için -ayak oyunları
anlamında- politika yapmamamız la-
zım. Şalpazarı için hizmet deyince hep
beraber olmamız lazım. 

- Evet, birlik ve beraberlik içinde olma-
mız lazım. Olsaydık zaten adliyemiz, res-
mi dairelerimiz gitmezdi. 
- Başkanım; Şalpazarı’nın köylerini /
mahallelerini İstanbul’da temsilen ku-
rulmuş 21 tane derneğin oluşturmuş ol-
duğu Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonumuz var. Siz burada Şalpa-
zarı için hizmet almaya çalışıyorsunuz,
biz de gurbet elde Şalpazarı’nı temsil
etmeye, kültürümüzü yaşatmaya de-
vam ediyoruz. Her yıl da Ağasar Kül-
tür Araştırma dergisi çıkartıyoruz. Bu-
rada siyasiler, bürokratlar ve iş adam-
larının görüşlerine yer vererek tarihi-
mizi, eksikliğimizi -elimizden geldi-
ğince- yazmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla
-bu dergimiz aracılığıyla- sizlerin de
halkımıza mesajlarınızı, dernekler hak-
kında düşüncelerinizi, önerilerinizi,
eleştirilerinizi, son olarak alalım. 

- Dernekler, tabii bizim göz bebeğimiz.
Şehirlerde hemşehrilerimizi birbiriyle bu-
luşturma konusunda, geleneklerimizi ya-
şatma hususunda çok güzel işler yapı-
yorlar. Bir de derneklerimizin buradaki
eğitime daha yoğun bir desteği olursa
memnun oluruz. Çünkü bizim burada öğ-
rencilerimizi bir dört yıllık üniversiteyi
bitirtip, buradan aşağıya göndermemiz
gerekiyor. Eline bir diploma vermemiz la-
zım. Bu konuda bir derneğimiz önderlik
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HÜSEYİN KARADAĞ:
“Mahallelerimizin, yayla yolumuzun, mesela Kadırga yo-
lumuzun bir an önce yapılması; Şalpazarı’na bir Yüksek
Okulun mutlaka getirilmesi lazım. Buraya bir Yüksek
Okulun gelmesi, esnafın yüzünü güldürecek. Belediye baş-
kanı bu konularda önderlik yapmalı. Öğretmenlerimiz
okul dağılır dağılmaz Beşikdüzü’ne gidiyor. Bunun bir an
önce düzelmesi lazım...”

Röportaj: Erol Yanık

“Şalpazarı’na hizmet konu-
sunda bize düşen görev ney-
se, biz onu yapmaya hazırız.
Burada iktidar partisinin ilçe
başkanı var; gelsin bize yar-
dımcı ol desin, biz yönetim
olarak destek veririz. Bize
verilen sözler hiçbir zaman
tutulmuyor. Buraya milletve-
killeri geliyor, sırtını okşayıp
postalıyorlar. Yakasına ya-
pışmıyorlar. ” 

SP ŞALPAZARI
İLÇE BAŞKANI
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yaparsa, biz maddi veya manevi her
yönde desteğimizi vermeye hazırız. İş
adamlarımız da buna dâhil olur. Çünkü
Çaykara, Of bu konuda ön sırada gidiyor-
lar. Tebrik etmek lazım; adamlar teşkila-
tını kurmuşlar; oradan mezun olan bü-
rokratlar geriye dönük yatırım yapıyorlar.
Çaykara da, aynı bizim burası gibi. Ama
eğitim seviyesi yüksek. Biz giden kay-
makamımızla bu konuyu yüz yüze ko-
nuştuk; birinci sırada Çaykara. Maalesef
bizim Şalpazarı 25. sıralarda görünüyor.
En önemlisi eğitim.

- Federasyon olarak yaklaşık 70 öğren-
cimize burs veriyoruz. Üsküdar Bele-
diye Başkanımız Sayın Av.Hilmi Türk-
men, Tuzla Belediye Başkan Yardım-
cımız Sayın Ahmet Çabuk, Sancaktepe
Belediye Başkan Yardımcımız Sayın
Rıfkı Bektaş’ın destekleriyle veriyoruz.
Bunun haricinde derneklerimiz de -ka-
rınca kararınca- kendi bünyesinde
burs veriyorlar. Ama yeterli mi? Tabii
ki yetersiz... 

- Şöyle de olabilir: Buradaki öğretmen-
lere maddi destek verilip, öğrencilere kurs
mahiyetinde ders de verdirilebilir. Buna
bir önderlik yapılması gerekir. Bizim bu-
rada fabrika olmaz. Gelir getirecek bir ça-
lışma alanı şu ana kadar olmadı. Onun
için en önceliğimiz eğitimdir. 

- Eğitim ve turizm; doğru. İnşallah önü-
müzdeki yıllarda -büyük kapsamlı-
Şalpazarı Eğitim Vakfı diye bir vakıf
da kurulabilir. Şalpazarı’nın büro-
kratları, iş adamları, ileri gelenleri,
âlimleri, hocaları buraya destek verirse
da- ha verimli olur. Ben, Şalpazarı Eği-
tim Vakfı’nın kurulmasından yanayım.

- Çok iyi olur. Biz parti olarak desteği-
mizi her zaman veririz. Şalpazarı’na olan
hizmeti biz parti üstü olarak görürüz. Bize
maddi ve manevi ne görev düşüyorsa ha-
zırız.  

- Başkanım çok teşekkür ediyoruz; de-
ğerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Siz-
lere başarılar diliyoruz. İnşallah Şalpa-
zarı için sivil toplum kuruluşları, siya-
siler, herkes taşın altına elini koyar..

- İnşallah onu bekliyoruz. Ben de sizlere
teşekkür ederim.

Haber ve Foto: Turan Uzun

Mehmet Özdemir - Sorguluyoruz
tabiki…Bizim suçumuz çok büyük
ama o bizim suçumuz değil. DP’nin,
ANAP’ın başkanları bizi bu hale getirdi.
Adam gibi anlaşıp birleşemediler. Birleşip
bir kişi çıkarmış olsalardı biz bu durum-
lara düşmezdik. Biz hiçbir zaman ödün
vermedik. Bu gün de vermeyeceğiz, yarın
da vermeyeceğiz. Ben babamdan kıratçı
doğdum kır atçı olarak, Allah izin verirse
öleceğim. Ha, oy önemli değil; oy arka

SİYASET /  AĞASAR Röportaj: Turan Uzun

Turan Uzun - Sayın Özdemir; bi-
ze kendinizi tanıtır mısınız?

Mehmet Özdemir - Ben Mehmet Özde-
mir. 15.05.1959 Vakfıkebir doğumluyum.
Anamın adı Bülbül babamın adı Os-
man’dır. Üzümözü mahallesindenim. İlk-
okulu Üzümözü’de okudum. Ortaokulun
bir kısmını Şalpazarı Ortaokulu’nda oku-
dum. 2.sınıfı,Trabzon Cumhuriyet Orta-
okulunda okudum. Daha sonra kendi iş-
lerim sebebiyle okuldan ayrıldım. Sonra-
dan ortaokulu Şalpazarı’nda tamamladım.
Bizim zamanımızda Şalpazarı’nda lise
yoktu. Şalpazarı’nda ikamet etmekteyim.
Aynı zamanda spor hocası ve esnafım.
Şalpazarıspor ve Geyiklispor’u çalıştıran
ilk hocayım. 
Turan Uzun - Bildiğim kadarıyla, Şal-
pazarı için Belediye Başkan adayı da
oldunuz. Şalpazarı’nı iyi tanıyorsunuz.
Şalpazarı’nın sorunları hakkındaki dü-
şünceleriniz nelerdir?
Mehmet Özdemir - Şalpazarı’nın sorun-
ları çok; bitmez. Biz sene 1983’te arka-
daşlarımızla birlikte Anavatan Partisi
Şalpazarı İlçe Teşkilatını kurduk. Ben de
meclis üyesiydim. Bir dönem başkan ve-
killiği de yaptım. Şalpazarı’na çok büyük
hizmetler yaptık. Çok Programlı Lisenin
yerini almıştık. Karşısına şimdi kapalı
spor sahası yapıldı. Ben meclis üyesiy-
ken, lisenin arazisinin belediye yetkisin-
deki bütün yazılarına, ekip arkadaş-
larımızın sayesinde onay verdim. Oraları
yaparak, Şalpazarı’na Anavatan Partisi
olarak tarihi bir görev yapmış olduk. Ne
kadar hizmet eden arkadaşlarımız varsa
hepsine teşekkür ediyorum. Ölenlere Al-
lah rahmet eylesin, diyorum. Şalpazarı’n-
da iki şey yapamadık. Şalpazarı’na üni-
versite getirtemedik. Diğeri de bir spor
sahası. Ben bir spor hocası olarak; Sisda-
ğı’nda, Ağakonağı’nda, Düzköy’de ço-
cuklara (futbolculara) antrenman yaptır-
dım. Bunun taşımacılığını da, kendime ait
uzun transit arabamla yaptım. 15 Kişilik
arabama 30 kişi futbolcu arkadaşları ko-
yarak antrenmana götürdüm. Şimdi bu
görevi gençlere, yeğenlerime devrettim.
Ben Şalpazarı’nda esnaftım. Dükkânım
vardı, yeğenime devrettim. Sonra Kulü-

büm vardı. Şalpazarı’na çanak antenini
ben getirdim. Benim işim hep ilklerle
geçti. Şalpazarı’nın sorunları çok. AK
Parti, -açık konuşuyorum- Şalpazarı’nı
nahiyelikten çıkardı kasaba yaptı. Daha
Türkçesi köy yaptı. Ben bir DP’li olarak
bizim yaptığımız hizmetlere bakıyorum,
bir de onların yaptığına bakıp kıyaslıyo-
rum. % 50-60 oy alıyorlar; ben vermiyor-
sam çoluk çocuğum veriyor. Bize şu da
lazım: İstikrar da çok önemli. Türkiye’yi
de düşünmek gerekir. Sadece kendimizi
değil, ama AK Parti olarak, Şalpazarı’nın
gelmiş geçmiş yönetimlerinin hepsi bence
sınıfta kaldı. Bunların çoğu da benim
köylüm. Biz sokakta gezemiyorduk, az
bir iş yapsak. Ben şu anda AK Parti’yi
çok seviyorum. Yaptıkları işi de takdir
ediyorum. Ama bizim kendi adamlarımız
becerip merkezden birşeyler alamadılar.
Bizim yaptıklarımızın onda birini yapa-
madılar. Bizim üzüldüğümüz bu. Yoksa
herkes birşeyler aldı. Hükümeti ben kötü-
lemiyorum. Hükümetten kim istedi de
geri döndü. Herkesin istediklerini hükü-
met verdi. AK Parti hükümeti gerçekten
çok iyi; ama almasını becerene. Şalpaza-
rı’na gelen arkadaşlarımız çalışmadı.
Neden MHP kazandı, sebep ne? Bunu dü-
şünmek lazım. Bunu benden çok AK Par-
tililer düşünmesi lazım. Ha, bizim döne-
mimiz bitti. Biz hizmet ettik. Şu anda DP
azıcık hızlanmış olsa biz gene aynı oyu-
muzu alırız. En güçlü ekip olarak, halk
olarak, cemaat olarak biziz. Toplandığı-
mız zaman AK Parti’nin zaten % 99’u
eski DP partili.

Turan Uzun - Siz de kendinizi DP ola-
rak bu konularda sorguluyorsunuz
herhalde?

Mehmet Özdemir - Sorguluyoruz tabii
ki…Bizim suçumuz çok büyük ama o bi-
zim suçumuz değil. DP’nin, ANAP’ın
başkanları bizi bu hale getirdi. Adam gibi
anlaşıp birleşemediler. Birleşip bir kişi çı-
karmış olsalardı biz bu durumlara düş-
mezdik. Biz hiçbir zaman ödün vermedik.
Bu gün de vermeyeceğiz, yarın da ver-
meyeceğiz. 

“Ben şu anda AK Parti’yi çok
seviyorum. Yaptıkları işi de tak-
dir ediyorum. Ama bizim kendi
adamlarımız becerip merkez-
den birşeyler alamadılar. Hükü-
metten kim istedi de geri dön-
dü. AK Parti hükümeti gerçek-
ten çok iyi; ama almasını bece-
rene. Şalpazarı’na gelen
arkadaşlarımız çalışmadı...” 

DP ŞALPAZARI İLÇE BAŞKANI

MEHMET ÖZDEMİR:
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Ben babamdan kıratçı doğdum kıratçı
olarak, Allah izin verirse öleceğim. Ha,
oy önemli değil; oy arkadaşlara verilen
bir konumdur. Bakarsın bir siyasi arkadaş
partisinden aday çıkar oy verirsin. Ta-
mam, bunlar önemli bir şeyler değil.
Çünkü biz hep halkız; hep içiçeyiz. Ya
akraban, ya torunun, ya da yeğenin olur.
Mesela benim bir dönem MHP’den yeğe-
nim vardı. Bu dönem AK Parti’den var.
Yani oylar çok önemli bir şey değil. Ama
Şalpazarı bizim gayemiz. Çok sevdiğim
Vakfıkebirli milletvekilimiz Muhammet
Balta, Vakfıkebir’de şu konuşmayı yapı-
yor. Beni en çok üzenlerden birisi de bu.
“Beşikdüzü ile Şalpazarı’nı bir yapıp
Vakfıkebir’e bağladım. Benden daha ne
istiyorsunuz?” diyor Vakfıkebirlilere.
Ben buna çok üzülüyorum. Bizim suçu-
muz ne ki? Adam Gökçeköy’den üç
günde Vakfıkebir’e gidip gelebiliyor.
Adama sorarlar; bu adamın suçu ne arka-
daş? Kaba- lak’tan adam iki günde Vak-
fıkebir’e gidip geliyor. Mahkemeye
gidecek, adam bulacak. Bunlar çok
önemli şeyler. Ben kötülemiyorum ama
bizi bu hale getirenlere ne demeli? 
Turan Uzun - Bugün Şalpazarı’nda, şu
da olsa çok iyi olur dediğiniz; gönlü-
nüzden geçenler nelerdir?
Mehmet Özdemir - Bizim buralara fab-
rika kurulması mümkün değil. Bizim bi-
liyorsunuz Ken deresinde madenlerimiz
var. Çalışmadı, çalıştıramadılar. O za-
manlar büyüklerimiz sahip çıkamadılar.
Şimdi bize gelseler tek başımıza sahip çı-
karız. O zamanın büyükleri sahip çıka-
madılar; çalışan madeni kapattılar. Yani
bizim Şalpazarı’nın ekmek ve iş kapısını
kapattılar. Bu maden çalışır olsaydı, Şal-
pazarı’nın nüfusu bugün 150 bin olurdu.
Buralar cıvıl cıvıl olurdu. 3-4 bin kişi ça-
lışır durumda olduğundan göç de ver-
mezdi. Şu anda fındıklıklar dahi orman
oluyor. Ben kendimden doğru örnek ve-
reyim; üç çocuğumun üçü de İstanbul’-
da… 
Turan Uzun - Bildiğim kadarıyla Şal-
pazarı coğrafyasındaki ağaç olan yer-
lere Orman Bakanlığı el koydu; va-
tandaşa tapu vermedi. Şalpazarı insa-
nının ağacı sevmesi suç mu? 
Mehmet Özdemir - Köyümüzde anam
ile kendi arazimizde, inanın kızılağacı
sağdan soldan alma ile diktik büyüttük. O
zamanlar boş arazi yoktu. Ben elli yedi
yaşında bir insan olarak eskiyi bilmekte-
yim. Elli sene önceyi rahat biliyorum.
Kendi arazimizde kesip yakmak için kı-
zılağaç bulamıyorduk. Şimdi o arazilere
baktığımızda her taraf ağaçlık oldu. İn-
sanlar kendi arazilerine bol miktarda ağaç
diktiler. O zamanlarda tapu değil de sa-
yım vardı. Bütün araziler belediyelerde,
köy kütüklerinde kayıtlıydı. Eskiden tar-
laya buğday ekiyorduk. Şimdi o arazilere
devlet el koydu. Bunda Halk Partisi’nin
de suçu var. 
Turan Uzun - Şalpazarlının gerçekten
derdi büyük. Eğitimi ve öğretimi çok
seven bir bölge. Ama bu konuda da ihti-

yaçlar ve talepler var değil mi? 
Mehmet Özdemir - Şalpazarı’na 1500 ki-
şilik Yüksek Okul istiyoruz. Benim ço-
cuklarım Şebinkarahisar’da, Alucra’da
2000 kişilik ilçelerde okudu. Buralarda 2-
4 yıllık okullar var. Bunlara dayanarak
sormak gerek; Şalpazarı’nın suçu ne? Şal-
pazarı’nda arazi yok; çok dar bir bölge.
Ben belediyecilik de yaptığım için iyi
bilen birisiyim. Biz devletten zengin deği-
liz ki? Devlet alsın, yapsın. Niye almıyor,
niye yapmıyor? Bize hizmet verecekse
versin. Projeler yapılıyor; gidiyor geri ge-
liyor. Bir stad yapamadık. Arazimiz yok.
Bizim sahil boyu denizimiz yok ki, doldu-
rup da bir stad yapalım. Ben şuna üzülü-
yorum: Otuz yıldır Şalpazarı’nda kendi
imkânlarımla futbolculara kahvede, ku-
lüpte dört masayı yan yana getirip karpuz
peynir ekmek yemeği verdim. Bu yemek-
lerden sonra gidip Sisdağı’nda idman yap-
tırdım. Daha sonra harçlık verip evlerine
gönderiyordum. El para kazanır, biz ise
çocukların peşinde geziyoruz. Halen daha
benim arabam spor arabası. Trabzon’a
maçlara ya bedavaya veya on litre mazotla
gidip geliyorum. Neden Şalpazarı’ndan bir
sporcumuz çıkmasın? AK Partililer kusura

bakmasın; bir şeyler yapacaksın ki isteye-
ceksin. Yapmadan %50-60 oy alıyorsun.
Hani karşılığı? Tonya, Erikbeli’ne kadar
asfalt yaptı; biz hala staplize yollardayız.
Bir belediyeye kızıp da bizi bu kadar sık-
manın anlamı yok. MHP almış; neden al-
mış; kendini hiç yargıladın mı? Bizleri,
halkı ne yargılıyorsun? Biz hizmet istiyo-
ruz. Biz elimizden geleni yaptık; siz de
hizmet yapın arkadaş!.. 
Turan Uzun - Beşikdüzü Şalpazarı yo-
lunu kim yaptı?..
Mehmet Özdemir - ANAP’tan Karadu-
man. Babamızdı, anamızdı Karaduman… 
Turan Uzun - Şalpazarı’ndan bir Ba-
yındırlık Bakanı geldi geçti. Bu Bayın-
dırlık Bakanımız, neden Şalpazarı Sis-
dağı yolunu yaptırıp da, Mustafa Demir
dedirtmedi?
Mehmet Özdemir - Mustafa Demir be-
nim sınıf arkadaşım. Şalpazarı’na biraz
hizmeti oldu. Samsun’dan seçilmesine
rağmen biraz hizmet yaptı. Yapmadı değil;
doğru konuşmak gerek. Onun demek ki
gücü o kadardı. Ben bizzat kendisine; ya-
rın buraya geldiğin zaman karşında Şalpa-
zarlıları göreceksin; buraya biraz hizmet
ayır arkadaşım dedim. Yarın hep kahvenin 

kapısında aynı şeyleri konuşacağız, de-
dim. Şimdi Allah’ı var karınca kararınca
birşeyler yaptı. Bakanlık süresi az olduğu
için gerisini getiremedi. Kadırga’ya su ge-
tirdi; buraya kapalı spor salonu; köprü ve
bazı yolar yaptı. Ama bunlar, bizim iste-
diğimizin onda biri bile değil. Her ne ka-
dar Şalpazarılı olsa dahi, onun da bağlı ol-
duğu seçim bölgesi var. Sen de ben de ol-
sak, bizim yapacağımız da aynısıdır. Bu-
raya önce gelenlerden daha fazla ayırdı;
teşekkür ediyorum. Şalpazarı’na hizmet
eden, bir çivi çakan, parti ayırmaksızın
bütün arkadaşlarımıza, gelmiş geçmiş hep-
sine teşekkür ediyor, saygı duyuyorum.
Ama hiç kimse Karaduman’ın yerini ala-
maz. Rahmetli Şener abimiz, Eyüp Aşık-
lar; Şalpazarı’na hizmet edenler; şimdiki
Belediye Başkanı Orhan Bey, bizim eski
MHP Bakanımız Koray Aydın Bey…Biz
her zaman söylüyoruz; hizmet edersen
karşılığını alırsın. Halkın arasından seçe-
ceğin kişi çok önemli; seçimi almak için
en başta kişi gelir. Gelen arkadaşlar kötü
insanlar değil. Biz hepsine saygı duyuyo-
ruz. MHP döneminde Fehmi Cengiz gel-
di. Şimdi -Allah’ı var- yokluk döneminde
arkadaşlarla iyi çalıştı. Herkes çalışıyor
bir şeyler yapmaya uğraşıyor ama biz da-
ha çok istiyoruz. Çünkü çok ihtiyacımız
var. Şalpazarı’nın hiçbir şeyi yok. Bir Ka-
dırgası, Sisdağı, Alaca yaylası var. Şimdi
hayvancılık da bitti. 

Turan Uzun - Son zamanlarda Şalpa-
zarı adına faaliyet gösteren birçok
STK, dernekler var. Şalpazarı Dernek-
ler Federasyonumuz var. Bunlar hak-
kındaki görüşleriniz nelerdir?
Mehmet Özdemir - Benim onlar hak-
kında net bir görüşüm yok. Çünkü çoğu
İstanbul’da olduğu için tanımıyorum. On-
lar karınca kararınca iyi niyet içerisinde
kurulmuş derneklerdir. İyi veya kötü de
yapsalar bizim başkanlarımızdır. Hepsine
de saygı duyup ara sıra arkadaşlarda gidi-
yor, karınca kaderince yardımcı oluyoruz.
Çünkü onlar aslında bize yardımcı olu-
yorlar. 
Turan Uzun - Federasyonumuzun çı-
kardığı Ağasar dergimiz hakkında dü-
şünceleriniz ve dergi okuyucularına söy-
lemek istedikleriniz nelerdir?
Mehmet Özdemir - Bugüne kadar çıkan
sayıları okuma fırsatı yakaladım. Çok gü-
zel. Ağasar hakkında bilmediklerimizi
dergi sayesinde öğrenmiş olduk. Bu der-
giyi herkesin mutlaka titizlikle inceleme-
sini temenni ederim. Noksanları varsa bil-
dirmelerini isterim. Ben buradan bütün
okurlara saygılarımı sunuyorum.
Turan Uzun - Sayın Özdemir; samimi
açıklamalarınızdan dolayı Ağasar der-
gisi okuyucuları adına size teşekkür
ederiz.
Mehmet Özdemir - Sağ olun, var olun.
Yapabileceğimiz bir iş olduğunda daima
yanınızda olacağız.

Haber ve Foto: Turan Uzun   

SİYASET /  AĞASAR

“Köyümüzde anam ile kendi
arazimizde, inanın kızılağacı
sağdan soldan alma ile diktik
büyüttük. Şimdi o arazilere
baktığımızda her taraf ağaç-
lık oldu. İnsanlar kendi arazi-
lerine bol miktarda ağaç dik-
tiler. Eskiden tarlaya buğday
ekiyorduk. Şimdi o arazilere
devlet el koydu. Bunda Halk
Partisi’nin de suçu var...” 
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Trabzon ili Şalpazarı ilçesine bağ-
lı Fidanbaşı mahallesinde “İnişdibi Hü-
seyin Hüseyinoğlu Tesisleri”nin açılışı,
22.07.2015 günü saat 16.00 da gerçek-
leştirildi.

Açılışın sunuculuğunu Erol Yanık
yaptı. Yanık, giriş konuşmasında; “Bu-
gün özel ve güzel bir yerdeyiz. Coğrafî

olarak da güzel bir konumu var bura-
nın. Türkülere konu olmuş; ‘Eniş-
dibi’nin altı Tımara’dır Tımara’ name-
lerini çocukluğumuzdan beri biliyor/
söylüyoruz. Burada çok eski hatıraları
olan abilerimiz, büyüklerimiz var. Bu-
rada eskiden güzel bir köy/yayla kıra-
athanesi vardı, yıkıldı. Onun yerine ar- 

tık çağa ayak uydurduk; daha modern,
gelen misafirlerimizin daha rahat ede-
bilmesi için, turizme de uygun olsun
diye buraya bir işletme tesisi yapıldı.
Sağ olsun, İstanbul’dan Mustafa Ka-
rabayır kardeşimiz/ağabeyimiz de
memleketi unutmadı. Refik Başkanı-
mız da söylemişti, ‘Memleketinizi unut-
mayınız, yatırım yapınız’ diye. O da bu
tavsiyeye uydu. Buraya çok güzel bir
tesis açılışı için geldik. Tabii ki buna
destek vermemiz lazım. Sadece açılışta
burada olmamamız lazım. Müsait ol-
duğumuz zaman dairelerimizin toplan-
tılarını burada yapmamız, yemeklerini
burada vermemiz lazım. Çoluk çocu-
ğumuzu buraya getirip bu güzel doğayı
teneffüs ettirmemiz lazım. Ben kendi-
lerini bu girişiminden dolayı tebrik edi-
yorum ve yöremize güzel bir tesis
kazandırdığı için, alkışlamanızı rica edi-
yorum.” dedi. 

EKONOMİ /  AĞASAR

AĞASAR’A YAKIŞAN BİR TESİS DAHA AÇILDI

İNİŞDİBİ HÜSEYİN HÜSEYİNOĞLU TESİSLERİ

Mustafa Karabayır: “Rahmetli Hüseyin amcamızın yeri olan bu kahvenin
kapısı devamlı açıktı. Gelenler evine gidemiyorlarsa, burada yatarlardı; yer
içerlerdi. Bizler misafirperverliği severiz. Onun için de parası olanlar verirdi,
olmayanların da cebine para koyar gönderirdi. Biz burayı ailecek gelinebile-
cek, birlikte oturulabilecek, mangal yapılabilecek bir yer olarak düzenledik.
Biz buraya bütün ailelerimizi bekliyoruz.” 
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Açılış konuşmasını yapmak üzere,
Mustafa Karabayır mirofona davet
edildi. Karabayır, konuşmasında şun-
ları söyledi: “Sayın Kaymakamım, Sa-
yın Belediye Başkanım, il genel mec-
lis üyelerim, değerli muhtarlarım ile
başkanlarım, değerli basın mensupları
hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın
Belediye Başkanımın İstanbul’da söy-
lediğini burada gerçekleştirdim. Ama
İstanbul’un da özlemini çekiyoruz. Bu-
ranın tarihi 200 yıla dayanıyor. Muha-
cirlik zamanından gelen bir yer. İpek-
yolu zamanından beri burada kahvenin
olduğu biliniyor. Enişdibi’nin anlamı;
yukarıdan aşağı inişin sonundaki düz-
lük olmasındandır. Burası düz olduğu
için, eskiden buralardan yaylalara gi-
denler, burayı bir dinlenme yeri olarak
kullanıyorlarmış. Rahmetli Hüseyin am-
camızın yeri olan bu kahvenin kapısı
devamlı açıktı. Onu iyi biliyorum. Ken-
disi de burada olmasa dahi gelenler
evine gidemiyorlarsa, burada yatarlar-
dı; yer içerlerdi. Bu bizim geleneği-
mizde vardır. Bizler misafirperverliği
severiz. Onun için de parası olanlar ve-
rirdi, olmayanların da cebine para ko-
yar gönderirdi kendisi. Allah gani gani
rahmet etsin. Burası üç-dört seneden
beri kapalıydı. Sonuç itibariyle hep bu-
ranın özlemini çekiyorduk. Özlemini
çektiğimiz, şu anda gördüğünüz halden
belli. Birçoğunuz aşağılardan geldiniz.
Buranın tadını, güzelliğini yaşamak
için buralara geldik. Sağ olsunlar mül-
kiyet sahipleriyle de anlaştık, konuştuk
ve burayı ailecek gelinebilecek, birlikte
oturulabilecek, mangal yapılabilecek
bir yer olarak düzenledik. Biz buraya
bütün ailelerimizi bekliyoruz. Daha ön-
celeri aileler pek buraya gelemiyordu;
ama biz bu uygun duruma getirdik.
Bayramdan sonra buraya yoğun bir şe-
kilde aileler gelmeye başladı ve çok da 

memnun kaldıklarını beyan ettiler.
Ama biz bunun devamını dilerken de
Başkanıma sadece bir şey rica edece-
ğim; benim yolum başkanım...Bunu
Trabzon Belediye başkanımıza da söy-
leyeceğim. Bu yolumuz biraz daha gü-
zelleşirse, hatta beton yapılsa başka-
nım; ben burayı kışın balık mevsiminde
de devam ettireceğim. Herkesi de bu-
raya bekleyeceğiz.” 

Sunucu Erol Yanık, Mustafa Beye
teşekkür ederken; “Mustafa Bey yol
konusunda çok hassastır; Karadeniz
otoyolunun tamamlanması için Kadır-
ga’da 7.000 imza toplamıştı.” hatırlat-
masında bulundu.

Şalpazarı Belediye Başkanı Sayın

Refik Kurukız konuşmasında şunları
söyledi: “Sayın Kaymakamım, Fede-
rasyon Başkanım, dernek başkanlarım,
çok kıymetli misafirler, basınımızın gü-
zide temsilcileri; Sisdağı değil ama
Enişdibi’ndeyiz. Bizleri burada bir ara-
ya getiren Sayın Mustafa Karabayır
kardeşime teşekkür ediyorum. İstan-
bul’da dernekleri ben gezerken, hep-
sine tek tek şunu söylemiştim: Mem-
lekete gelin yatırım yapın. Şalpazarı
Belediyesi sizin yanınızda değil emri-
nizde olacak, demiştim. Bu anlamda
Mustafa Karabayır kardeşimin bahset-
tiği yollarla ilgili, biliyorsunuz yakla-
şık bir buçuk aydır bölgemizde yağmur
var. Rabbim müsaade etmedi ama son
birkaç gündür inşallah önümüzdeki
günler haftalar içerisinde, hava şartları
müsaade ettiği süreçte, biz bu yolları
açık tutmaya, ya da beton yapmaya ça-
lışacağız. Bunu net olarak söylüyorum.
Otuz tane mahallemiz, Sisdağı, Alaca,
Karakısrak olmak üzere bin beş yüz
km. yolumuz var. Bu yol ağımıza Şal-
pazarı Belediyemizin imkânları nispe-
tinde hizmet etmeye çalışıyoruz. Siz de
takdir edersiniz ki; bu kısıtlı dar im-
kânlarla, bu coğrafyaya hizmet gerçek-
ten zor. Ama şundan emin olabilirsiniz;

EKONOMİ /  AĞASAR

Kaymakam Süleyman Polat: “Şu mekân ha-
kikatten İsviçre’yi andırıyor. İsviçre’nin çok
çok üstünde, Alplerin yamaçlarındaki yerleri
andırıyor. Bu güzelliği bu şekilde taçlandırdı-
ğınız için tebrik ediyorum. İnşallah daha mo-
dern bir iş mantığıyla işe devam edersiniz,
güzel hizmetler sunarsınız ve buradan bere-
ketli kazançlar elde edersiniz.”
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ekibimizle beraber geceli gündüzlü can
siperane hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu
anda şenliklerimize yoğunlaştık. Çün-
kü oralara hizmet vermek durumunda-
yız; yaklaşık Sisdağ’ına 50.000 kişinin
gelmesi bekleniyor; orada canlı yayını-
mız olacak. Buralara hizmet vermek
için tüm ekibimizi yayla bölgelerine se-
ferber ettik. Bu şenliklerin arkasından
Enişdibi’nin yolunu derhal en güzel
hale getirmek için çalışacağız. Bunun
sözünü verebiliriz. Arkadaşlar; bizim
Şalpazarı’nın çıkış noktası turizm. Biz
turizmden pay almamız lazım. Tabii ki
eğitim daha çok önemli...Şalpazarı Eği-
tim Derneği Başkanımız Hasan Bey de
burada. Bizim İnişdibi’miz varken, Sis-
dağı’mız, Ağakonağı’mız, Alaca’mız,
Kadırga’mız, Karakısrak’ımız, Sisda-
ğı’mız, Göllüalan’ımız, Şıhkıran’ımız
varken, bizim turizmden pay almamız
lazım. Bizim tesisleşmeye önem ver-
memiz lazım. Ben, İstanbul’dan buraya
gelip emekli parasını İnişdibi’ne, Şal-
pazarlıların, bölgenin hizmetine sunan
değerli kardeşim Mustafa Karaba-
yır’ı kutluyorum. Ondan Allah razı ol-
sun. Bizim belediye olarak yapmamız
gereken hizmetleri yapıyor belki de.
Ama şunu söylüyorum: Bakın burası
ilk olacak ama devamında Sisdağı’nda,
Acısu’da, Şıhkıranı’nda, Göllüalan’da
bu bir örnek teşkil edecek inşallah. Bu
anlamda Şalpazarı Belediyemiz olarak 

Sisdağı’na biliyorsunuz bir turizm pa-
keti hazırladık. İnşallah bunu başardı-
ğımızda, bu örnekleri çoğalttığımızda
Şalpazarı’nın ya da bölgenin ekonomi-
sinin nasıl düzeldiğini, nereye gittiğini
hep beraber göreceğiz. Bu vesileyle bu-
rada toplanmamıza vesile olan Mustafa
Karabayır kardeşime teşekkür ediyo-
rum.  Hüseyin Hüseyinoğlu Tesis-
leri, devamında inşallah oteliyle
beraber, ailelerimizin gelip oturabile-
cekleri, yemeklerini yiyip konaklaya-
bilecekleri bir yer olarak devam
edecek. Bu doğa harikası cennetten bir
köşeye yatırım yaptığı için kendisini
tekrar kutluyorum. Hepinize teşekkür
ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum.” 

Beşikdüzü Kaymakamı Süleyman
Polat ise konuşmasında şunları söy-
ledi: “Ata toprağına böyle güzel bir ya-
tırım yapan Mustafa Karabayır Beye
öncelikle teşekkür ediyorum. Burada
olmayan ama kalbi sürekli Şalpaza-
rı’nda olan gurbetçi kardeşlerime ay-
rıca selam ediyorum. Bu kadar güzel,
hakikatten cennetten bir köşe olan
Enişdibi’nde yapılan Hüseyin Hüseyi-
noğlu Tesisleri; bir bakıma modern
hancılıktır. Oğuzlardan gelen bir gele-
nektir. Yayladan göçebe olarak gelip,
burada bir manada handa dinlenip yo-
luna devam eden insanların dinlendiği
yer mesabesindedir. İnşallah daha mo-
dern bir iş mantığıyla işe devam eder-

siniz, güzel hizmetler sunarsınız ve bu-
radan bereketli kazançlar elde edersi-
niz. Başkanım çok güzel bir konuya
değindi. Hakikaten çok prensipli bir
hizmet sunmak lazım. Yani bir içkili
mekan, bir içkisiz mekan döngüsüne
hiç karıştırmadan daha çok hijyenik bir
şekilde ailelere hizmet veren bir mekan
olursa, şu güzel Türkiye’nin dört bir ya-
nından duyulur, görülür ve buraya Tür-
kiye’nin her tarafından, hata yurt dışın-
dan insanlar gelirler. Allah nasip etti
İsviçre’ye de gittik. 17-18 ülke gezdik.
Şu mekân hakikatten İsviçre’yi andırı-
yor. İsviçre’nin çok çok üstünde, Alp-
lerin yamaçlarındaki yerleri andırıyor.
Bu güzelliği bu şekilde taçlandırdığınız
için tebrik ediyorum.” 

Mustafa Karabayır’ın işletmesini
yaptığı Hüseyin Hüseyinoğlu Tesisle-
rinin açılışını; Şalpazarı Kaymakamlı-
ğına vekâleten bakan Beşikdüzü Kay-
makamı Süleyman Polat ve Şalpazarı
Belediye Başkanı Refik Kurukız, Şal-
pazarı Dernekler Federasyonu Başkanı
Semih Durmuş, mahalle muhtarları
birlikte kordelayı keserek gerçekleştir-
diler. Daha sonra tesis tarafından misa-
firlere yemek ikramında bulunuldu.

Açılışa ayrıca; Trabzon Büyükşehir
Belediyesi encümeni Muzaffer Bay-
raktar, AKP İlçe Başkanı Murat Top-
kara, MHP İlçe Başkanı Pirağa
Yaşar, ŞalFed’e bağlı dernek başkan-
ları, basın temsilcileri, iş adamları ve
yoğun bir halk katıldı. Açılış töreninde,
Muhammet Sarı ve Serdar Sarı kar-
deşlerin kemençesi eşliğinde büyük bir
coşku da yaşandı.

Haber ve Foto: Turan Uzun 

Refik Kurukız: “Arkadaşlar; bizim Şalpaza-
rı’nın çıkış noktası turizm. Tabii ki eğitim da-
ha çok önemli...Bizim İnişdibi’miz varken,
Sisdağı’mız, Ağakonağı’mız, Alaca’mız, Ka-
dırga’mız, Karakısrak’ımız, Sisdağı’mız, Göl-
lüalan’ımız, Şıhkıran’ımız varken, bizim tu-
rizmden pay almamız lazım. (Bundan dolayı)
tesisleşmeye önem vermemiz lazım. ” 

EKONOMİ /  AĞASAR
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Turan Uzun - Sayın Mustafa Karabayır; bizlere kendinizi
tanıtır mısınız?
Mustafa Karabayır - 1964, Şalpazarı ilçesi Fidanbaşı mahallesi
doğumluyum. Ortaokul mezunuyum. Evli ve iki çocuk babası-
yım. İstanbul’da bir kamu kurumunda çalışıyorum. Yıllarca bu
kurumda idarecilik yaptım. Üç yıl şeflik,iki yıl müdür yardımcı-
lığı görevlerini yürüttüm. Şu anda resmi görev almadım ama
özel çalışma hayatıma devam ediyorum. Enişdibi ile ilgili yıl-
lardır bir hayalim vardı. Burası birkaç yıl çalıştırılmadı. Daha
önce hep aralıksız çalışıyordu. Tabii ki çok fazla da bir hareket-
lilik olmuyordu…
Turan Uzun - Böyle bir yere tesis açmak nereden aklınıza
geldi? 
Mustafa Karabayır - Yıllardan beri İstanbul’da yaşadığımız
için memleket özlemimiz hiçbir zaman dinmedi. Her memleke-
timize geldiğimizde, hep böyle gitmek için yerler arar duruma
geldik. Ailemizi götürebileceğimiz, eskiye dayalı otantik yerler
aradık. Ailemizi sadece Sisdağı’na götürüyor başka bir yere de
götüremiyorduk. İstanbul ve diğer büyük şehirlerde, insanların
ailecek gidebilecekleri piknik alanları, güzel mesire yerleri, man-
gal yapılan yerler çok fazla. Bunları gördüm. Buranın da Eniş-
dibi olarak, 200 yıla yakın bir tarihi, bir geçmişi var. Burayla
ilgili türküler, maniler yazılmış. Yüzyıllarca insanların burayı
uğrak yeri olarak kullanması; buradan doğru Sis pazarı ve yay-
lalara gitmeleri, burasının adeta bir konaklama, nefes alma yeri
görevini yapması önemlidir. 
Turan Uzun - Giresun ile Trabzon’un birleştiği/kesiştiği yer
diyebiliriz.
Mustafa Karabayır - Evet burası birleştiği yer. Enişdibi burası.
Ben de buranın mal sahipleriyle görüştüm ve on yıllığına bura-
nın kiralanması konusunda anlaştım. Burada öyle ailenin gele-
bileceği bir ortam yoktu. Kendim bile ailemi alıp buraya -bu
zamana kadar- hiç çıkmış değildim. Sonuç itibariyle burayı ai-
lecek gelinebilecek, otantik bir şekle koymaya çalıştım. Sanırım
başarılı da oldum. Zamanla insanlarımız bunu yaşayarak daha
belirgin olarak görebilecekler. Şu anda çok da iyi gidiyor. Burayı
ailelerin gelip oturup yiyip içeceği, çayını semaverinden içebi-
leceği, manzarasını seyredebileceği doyumsuz bir yer haline ge-
tirdim. Daha önceleri burada, ailelerin gidebileceği bir tuvalet
dahi yoktu. Ben öncelikle bu tesiste bu tuvalet sorununu hallet-

tim. İnsanların buraya geldikleri zaman, sabahtan akşama kadar
konaklayabilme imkânlarını sağladığımı düşünüyorum. Burada
sabah kahvaltısı, düğün, nişan, toplantı yapabilme şartlarını da
düşündüm. İnsanların büyük şehirde yaşadıklarını, kendi mem-
leketinde yaşamasıyla ilgili böyle bir düzenleme düşündüm ve
ona göre hazırladım.

Turan Uzun - İnsanlar, ev ortamındaki rahatlığı burada his-
sedebilecekler mi?
Mustafa Karabayır - Çok rahatlıkla edebileceklerini söyleye-
bilirim. Temizlik/hijyen bakımından her şeyi tamamladığımıza
inanıyorum. Burada aşçımızdan garsonumuza, hizmetin en iyi-
sini sunmaya, vatandaşlarımızı rahat ettirmeye, buradan mem-
nun göndermeye gayret edeceğiz. Yemeklerimizden haşlama,
güveç, köfte, kuzu gibi ızgara çeşitlerini, isteyene kendi manga-
lında pişirebilme imkanlarını da sunacağız. İsterlerse biz hazır-
layıp kendilerine servis edeceğiz. Arkasından insanlar yeşilin
her tonundaki manzarayı seyrederken, sohbetini yaparken, se-
maverdeki çayını ve sonra kahvesini içebilecek.

Turan Uzun - Pekiyi şunu diyebilir miyiz; 200-300 yıllık
Çepni kültüründen gelen doğal ve geleneksel ortamı burada
sağlamaya çalışacağız?

Mustafa Karabayır - Tabii ki. Buranın geçmiş tarihine baktı-
ğımızda, o eski otantik ortamı sağlamak lazım. Yani en azından
burada insanların huzur içerisinde kaynaşması mümkün olacak.
Zaten buraya bazı gelenler eskiyi hep yâd ediyorlar. Buranın mal
sahibi rahmetli Hüseyin Hüseyinoğlu. Bu tesise gelenler burada
yemeklerini yermiş; o zaman tabii ki ekmek, helva ve et varmış;
parası varsa veriyormuş, parası yoksa adam ödemeden gidiyor-
muş. Adeta bir aşevi, kervansaray gibi bir yermiş burası. Biz
onun ismini de yaşatacağız. Çünkü herkes burayı Hüseyin Hü-
seyinoğlu tesisi olarak tanıyor. Buraya yaşlı insanlar geliyor; bu-
rada çok eski bir kahve vardı diyorlar. Bir Hüseyin amca vardı
diyorlar, bize şöyle yardımı oldu, böyle yardımı oldu diye geç-
mişi anlatıyorlar. Bizim de Çepni kültürümüzde yardımlaşma,
bir birimize sevgi, saygı olduğu için, belki biz de Hüseyin Hü-
seyinoğlu’nun zamanındaki o ortamı yaşatırız inşallah. Buraya
gelen aileler birbirleriyle, yandaki masayla tanıdık çıkarlar; zaten
bu tür olaylarla burada karşılaşmaya şimdiden başladım. Bunu
bu şekilde inşallah oturtmaya çalışacağız. 

MÜTEŞEBBİS /  AĞASAR

“ENİŞDİBİ” TURİZME HAZIR HALE GELİYOR
Mustafa Karabayır:“Turizm şirketlerinden arayanlar da var.
Tabii ki ben de ona göre ileriye dönük hazırlığımı yapıyorum.
Turizm şirketleri de, bu tür yerler aramaktadırlar. Ben bunları ya-
parsam; Şalpazarı havzası olarak düşünürsek, buralarda gözle gö-
rülür bir hareketlilik olacak. Hareketliliğin olduğu yerde mutlaka
olumlu anlamda bir gelişme de olacaktır. Esnaf, köylü komşular
da bu hareketlilikten mutlaka payına düşeni alacaklardır.”

“Artık turizm bu tarafa doğru geldi ama biz
bunu karşılayamıyoruz. İl toplantılarında, tu-
ristlerin bu yılki sayısının Trabzon nüfusu-
nun iki katı olduğu; artmaya devam ettiği ve
bundan böyle nerede ağırlanacağı konusu
konuşulmaktadır. Buralarda turist konakla-
ması yeterli olarak karşılanırsa, ileriki yıl-
larda misli olarak turizmin devam edeceğine
inanıyorum. Karadeniz bölgesinin, Türkiye’-
mizin en güzel bölgelerinden biri olduğu, bi-
lim adamları tarafından belirtilmektedir.” 
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Turan Uzun - Bu Hüseyin Hüseyinoğlu tesislerinin -işaret et-
tiğiniz gibi- belli bir mazisi var. Yapılış tarihi hakkında bir
bilginiz var mı.?

Mustafa Karabayır - Eski kara taştan (kalaslar çapraz olarak
yapılır aralarına taşlar yerleştirilir, bu taşlar samanla toprağın
karışımından yapılan kerpiç ile sıvanarak yapılırdı binalar) ya-
pılan kahvenin yapılış tarihini bilmiyorum. Kendi oğullarıyla
görüşerek, buranın tarihini bir tabela olarak asmayı düşünüyo-
rum. 200 yılık bir tarihi olduğuna inanıyorum. Burası yığma taş-
larla yapılmış; alçak olduğu için içeriye eğilerek giriyordum.
Öyle bir kahveydi. Ben elli yaşında olduğuma göre, oradan da
bir otuz yıl geriye gidersek, tahminen bir seksen yıl yapılış tarihi
vardır diye düşünüyorum. Sonradan yıkarak çocukları buraya
gördüğünüz iki katlı binayı yaptılar. İleriki zamanlarda üstünü de
otel olarak yapmayı düşünüyorum. Şimdiden proje hazırlığını
yapmış bulunmaktayım. İleriki yıllarda burada konaklama im-
kânı da olacaktır inşallah. 
Turan Uzun - Şunu diyebilir miyiz: Herhangi bir kuruluş,
seminer verecek olduğu zaman, beş günlüğüne gelip burada
üyelerimize/çalışanlarımıza bir seminer vermek istiyoruz.
Bize konaklama ve yeme içme ortamını hazırlayabilir misi-
niz? dediği zaman, bunu karşılayabilme imkanınız var mı?

Mustafa Karabayır - Bu imkana da ileriki yıllarda kavuşuruz
inşallah. Tabii ki konaklama deyince, mutlaka burada bir otelin
olması gerekiyor. Bu ortamı bu yıl değil ama ileriki yıllarda mut-
laka temin edeceğimizi düşünüyorum. Şu anda Karadeniz böl-
gesinde turizm patlaması bulunmakta. Turizm şirketleriyle bir
çok görüşme imkânı yakaladım. Ben burada şunu yapmayı da
düşünüyorum: Enişdibi’ne, aşağıdan gençlerimiz veya turistler
geldiğinde; Fidanbaşı mahallesi başına, Kirazlı, Karakiriş, Sis-
dağı, Karakısrak yaylalarına doğru eski patika yollar vardı; bu
patika yolları açıp buraya turistler, kendi insanlarımız geldiğinde
kahvaltılarını yapacaklar; yürüyüş yapmak istediklerinde, onlara
bir rehber vereceğiz; o eski yollardan yürüyüşlerini yapıp tekrar
geri dönüp öğle yemeğini yiyecekler. Hem spor bakımından,
hem manzara seyretme, doğayı tanıma açısından iyi olacağını
düşünüyorum. Bu yönde yoğun teklif de aldım. Bu konularda
turizm şirketlerinden arayanlar da var. Tabii ki ben de ona göre
ileriye dönük hazırlığımı yapıyorum. Tanıtıcı bir katalog bastı-
rıp turizm şirketlerine dağıtacağım. Turizm şirketleri de, bu tür
yerler aramaktadırlar. Ben bunları yaparsam; Şalpazarı havzası
olarak düşünürsek, buralarda gözle görülür bir hareketlilik ola-
cak. Hareketliliğin olduğu yerde mutlaka olumlu anlamda bir
gelişme de olacaktır. Esnaf, köylü komşular da bu hareketlilik-
ten mutlaka payına düşeni alacaklardır. Daha önce basınla yap-
tığımız röportajlarımızda, yoldan yana çok şikayetim odu. Bu
serzenişlerim Trabzon Belediye Başkanına, Şalpazarı Belediye
Başkanına kadar ulaştı. Kendilerinden, yol konusunda mutlaka
yardımcı olacağız, beyanlarını aldım. Burası bir tesistir; sadece
bir kişiye değil, bölgeye hitap eden bir tesistir. Bölge insanları;
Enişdibi’ne kahvaltı, kavurma, ızgara yapmaya gideceğim de-

diklerinde, rahatlıkla yol sorunu olmadan gelinmesi sağlanmalı-
dır. 
Turan Uzun - Bildiğim kadarıyla, sizin burasını geliştir-
mekle ilgili ileriye dönük hazır bazı  projeleriniz var. İm-
kânlar sağlanabilirse daha neler yapmayı düşünüyorsunuz? 
Mustafa Karabayır - Şu andaki mevcut yerimizin üstünü hesap
ettiğim zaman, on beş kişiyi ağırlayacak bir otel oluyor. Pro-
jemde bu var ama yeterli değil. Bunu kamu ve belediyelerle be-
raber, yatırımcılarla beraber, onları teşvik ederek yapabiliriz.
Yıllardır bir teleferik konusu konuşuluyor. Acısu’dan Sisdağı’na
yapılacak bir teleferik için çok fazla direk gerektiği söyleniyor.
Ama Şalpazarı’ndan, Fidanbaşı mahallesi girişinden, topak tar-
lası istikametinden düşünülürse daha az direk kullanılarak ula-
şımın sağlanabileceğine inanıyorum. Bu olursa, sosyal tesisler,
otel ister istemez mutlaka olacaktır. Burada kış aylarında kar çok
fazla olduğu için, kayak sporunun da yapılabilirliğini, biz işlet-
meciler olarak işlememiz gerekiyor. Benim yolumun en kısa yol
olması münasebetiyle, Fidanbaşı mahallesinden yapılan Sis pa-
zarı yolunun beton olması, bu tesiste kışın balık menüsünün ol-
masını da sağlar. Haliyle bu, buranın kışın da açık olması an-
lamına gelir. 

Artık turizm bu tarafa doğru geldi ama biz bunu karşılaya-
mıyoruz. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun il ortak toplantıla-
rında, turistlerin bu yılki sayısının Trabzon nüfusunun iki katı
olduğu; artmaya devam ettiği ve bundan böyle nerede ağırlana-
cağı konusu konuşulmaktadır. Trabzon sahil tarafına doğru bü-
yük bir otel yapılaşması var. Buralarda turist konaklaması yeterli
olarak karşılanırsa, ileriki yıllarda misli olarak turizmin devam
edeceğine inanıyorum. Karadeniz bölgesinin, turizm açısından
bugün Türkiye’mizin en güzel bölgelerinden biri olduğu, bilim
adamları tarafından belirtilmektedir. 
Turan Uzun - Mustafa Bey; bu röportaj için çok teşekkür
ediyorum. Ağasar dergisi takipçilerine son söyleyecekleriniz
nelerdir?
Mustafa Karabayır - Ben Ağasar dergisini çok takdir ediyo-
rum. Yakından takip ediyorum. İlçemiz adına çok güzel yayın-
lar yapılıyor bu dergide. Ağasar dergisinin, dünya literatürüne
girecek kalitede Ağasar’ın, Şalpazarı’nın müthiş bir tanıtımını
yaptığı düşüncesindeyim. Ağasar dergisi sayesinde geçmişimizi
öğreniyoruz. Ağasar dergisi yönetimindeki arkadaşların bilgi bi-
rikimini ortaya koyup da bu dergiyi hazırlaması; o fotoğrafların
çekilip basılması; derginin kalitesi; Şalpazarı’nın artık bir kali-
teyi yakalayıp ileriye doğru gittiğinin bir göstergesidir. Bu vesile
ile kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Dergi çıkarmak kolay
bir şey değildir. Bu koşturmacada Allah hepsinden razı olsun.
Çok güzel bir çalışma, güzel bir eser. Birlikte çalışmanın her
zaman güzel ve hayırlı olduğuna inanıyorum. 
Turan Uzun - Yapmış olduğunuz bu güzel işten ve samimi
cevaplarınızdan dolayı -Ağasar dergisi olarak- çok teşekkür
ederiz.
Mustafa Karabayır - Ben de sizlere çok teşekkür ederim; çok
sağolun. Haber ve Foto: Turan Uzun

MÜTEŞEBBİS /  AĞASAR
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Babam Ahmet Yılmaz, 02.02.1949 yılında Geyikli kö-
yünde/mahallesinde Vahit ve Hayriye çiftinin evlatları ola-
rak doğduğunda zorluklar da beraberinde başlamış. Gece
gündüz sürekli olarak, yöresel tabirle “çatlayacak derecede”
ağlayıp durduğundan onu bir hocaya götürmüşler. Hoca dua-
sını tamamladıktan sonra; “Bu çocuğun ismini değiştirmeniz
gerekir…” demiş. Bundan sonra Kâzım olan ismi Ahmet ola-
rak değiştirilmiş.

ZOR ŞARTLARDA ÖĞRETMEN OLDU

İlkokulu Geyikli’de, ortaokulu Beşikdüzü’nde tamamla-
mış. Daha sonra -sınavla girdiği- Trabzon Öğretmen Oku-
lundan mezun olmuş.

Beşikdüzü’nde ortaokulda okuduğu yıllarda zor şartlarda
hayatını sürdürmüş. Bazen aç kalmış, bazen meyve ile bazen
süttozu ile öğün geçirmiş. Ara sıra anlatırdı; bir öğle zama-
nında bir elma ağacına çıkmış ve elmalardan bolca yemiş ve
o gece sabaha kadar kusmuş. Maddî imkânsızlıklar yüzünden
köyden aldıkları erzakı, takriben 30 km uzaklıktaki Beşikdü-
zü’ne zorlu bir yaya yolculuğuyla götürürler ve bu zorlu yol-
culuğun yorgunluğunu birkaç gün üzerlerinden atamazlarmış.
Köye gidişte de aynı çileyi yaşarlarmış.

Yaz tatillerinde tarladan ve civar komşulardan topladığı
fasulye tanelerini, rahmetli dedesi Hüseyin Yılmaz’ın arka-
sına takılarak Şalpazarı’na gidip satmak suretiyle kendisine
okul harçlığı yaptığını da anlatırdı. Yine yaz tatillerinde fın-
dık toplayıp harçlık biriktirirlermiş.

İşte bu ve anlatması uzun sürecek daha nice zor şartlarda
okuyan ve sonra öğretmen olan babam Ahmet Yılmaz, dört
çocuğunun da eğitim-öğretim hayatında karşılaştıkları sıkın-
tıları gidermek için her zaman elinden gelenin en iyisini yap-
maya çalışır, bunu yaparken de kendisinin yaşadığı zorlukları

anlatmayı da ihmal etmezdi.
Beşikdüzü’ndeki çileli ortaokul yıllarından sonra Trabzon

Öğretmen Okulunda eğitim-öğretimini sürdüren babam
Ahmet Yılmaz, bu okulu bitirdikten sonra 30.09.1967 tari-
hinde, Of ilçesinin Yeniköy İlkokulunda stajyer öğretmen
olarak mesleğine ilk adımını atmış. Burada iki yıl görev yap-
tıktan sonra 30.06.1969 itibariyle stajyerliği kaldırılmış, asa-
leten öğretmen olmuş ve askerliğini yapmak üzere Isparta’ya
gitmiş. Beş aylık temel askerlik eğitimini tamamladıktan
sonra Milli Eğitim Bakanlığınca Rize Valiliği emrine atana-
rak Merkez Azaklıhoca köyünde öğretmenlik görevine
devam etmiş ve iki yıl burada görev yapmış. Bunu
20.10.1971 tarihi itibariyle Şalpazarı ilçesi Güdün Köyü İlk-
okulu öğretmenliği takip etmiş. Burada bir yılını tamamla-
dıktan sonra 05.10. 1972’de tam 27 yıl görev yapacağı köyü
Geyikli’nin, Geyikli 1.İlköğretim Okulunda kendini bulmuş. 

Geyikli’ye geliş nedeni; hem doğduğu toprakların öğre-
nim çağındaki çocuklarının iyi yetişmesi için elinden geleni
yapmak, hem de ailesinin en büyüğü olarak yükü sırtlanmış
İstiklâl Harbi gâzisi dedesi Hüseyin’e bu yükü kaldırmakta
daha fazla omuz vermekmiş. Kaldı ki o, Rize’de öğretmenlik
yaptığı zamandan başlayarak Geyikli’ye gelinceye kadar her
maaşını aldığında, kendine yetecek yarı kadarını alıp diğer
yarısını dedesi Hüseyin’e verir veya gönderirmiş.  

TAŞ ATANA EKMEK ATMA ANLAYIŞINDAYDI

Babam, üç kız bir erkek olmak üzere dört çocuk sahibi
idi. Kendimi bildim bileli gördüğüm odur ki; anneme çok iyi

UNUTULMAYANLAR

KORKU DEĞİL MUŞTUNUN ÖĞRETMENİ

AHMET YILMAZ
Çok zor şartlarda okudu. Doğduğu toprak Geyikli’de
27 yıl eğitim-öğretim faaliyetinde bulundu. Eğitimde
korku değil muştu dilini; hayatta taş atana ekmek
atma tavrını benimseyen bir öğretmen olarak hoş sa-
dâ bırakanlar arasında yerini aldı.

Mehmet Yılmaz
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Yaz tatillerinde tarladan ve civar komşu-
lardan topladığı fasulye tanelerini, rahmetli
dedesi Hüseyin Yılmaz’ın arkasına takıla-
rak Şalpazarı’na gidip satmak suretiyle ken-
disine okul harçlığı yaptığını da anlatırdı.
Yine yaz tatillerinde fındık toplayıp harçlık
biriktirirlermiş.

Öğretmenliğe adım attığı ilk yıllarda 
Rize Merkez Azaklı Köyü İlkokulunda öğrencileri ile
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bir eş, çocuklarına çok iyi bir baba, anne-babasına çok iyi bir
evlat, dedesine çok iyi bir torun, kardeşlerine çok iyi bir ağa-
bey, torunlarına çok iyi bir dede, komşularına çok iyi bir
komşu, köylülerine çok iyi bir hemşehri, öğrencilerine de çok
iyi bir öğretmen olmaya çalışan birisiydi. Yirmi yıl boyunca
annesi Hayriye’nin hastalığı ile evlattan öte bir tavırla ilgi-
lendi. İğnelerini kendisi yaptı. Aynı ihtimamı dedesi Hüseyin
için de gösterdi. Gerektiğinde dedesine idrar sondası bile
taktı. 1986’nın Mayıs ayında annesini, Kasım ayında da de-
desini ahirete uğurladı. Bu gibi vasıfları dolayısıyla olsa ge-
rektir ki, dedesi Hüseyin vefat etmeden önce ailenin  so-
rumluluğunu ona bıraktı. 

Babam hayatı boyunca çok zor şartlarda her şeye göğüs
germiş, zorlukları aşmasını bilmiş birisiydi. Şahsı, aile efradı
veya çevresinin; köylüsü, komşusunun menfaati söz konusu
olduğunda diğergâmlığı seçer, fedakârlığı tercih ederdi. Ai-
lesine karşı yapılan tüm haksızlıklar karşısında bile “Size taş
atana siz ekmek atın.” öğüdünü tembihlerdi. Alçak gönüllü,
güler yüzlü, olaylar karşısında yapıcı davranan birisiydi.
Ömrü boyunca kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermişti.
Köyü/mahallesi Geyikli için yaptığı bir tespit vardı. Geyikli,
her zor bir işin üstesinden geldiğinde, “Bu köyün altından

kalkamayacağı hiçbir şey yok.” derdi. Bu sözü söylerken yü-
zündeki sevinç ve güven ifadesi gerçekten görülmeye de-
ğerdi.

KORKU DEĞİL MUŞTU DİLİ İLE ÖĞRETENDİ
Öğrencileri onu çok severdi. Derslerde diken üstünde

değil kendilerine güven içinde olurlardı. Korkudan bildikle-
rini unutanlardan değil, bildiklerine bilmediklerini de ekleme
gayreti içinde olanlardan idiler. Kendilerini kolayca ifade
edebilirler, oldukları gibi davranmaya özen gösterirlerdi.
Çünkü babam Ahmet Yılmaz, öğrencilerine korkutarak değil
bir baba şefkatiyle ders verirdi. Onları tatlı sözleri, başlarını
okşayan tavrı, bilmesi gerektiği halde bilmediklerini “Bugün
bilmiyorsun ama üzülme, merak etme öğrenirsin” şeklindeki
hoşgörülü yaklaşımı ile hem kendine, hem derslerine, hem de
okullarına kopmaz bir bağ ile bağlardı. Sadece Geyikli’de 27
yıl gibi oldukça uzun sayılabilecek eğitim-öğretim görevi sı-
rasında bu yaklaşımından hiç mi hiç ayrılmadı.    

1996 yılında Geyikli 1. İlköğretim Okulundan emekli ol-
du. Ancak iki yıl sonra ihtiyaç doğması üzerine tekrar Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Geyikli 1.İlköğretim Oku-
luna 10.05.1998 tarihinde müdür vekili olarak atandı. Bu gör-
evi iki yıl yürüttükten sonra 15.09.2000 tarihinde emekli oldu.
Müdürlüğü döneminde Geyikli İlkokulu, ilçesi Şalpazarı’nda

Bilgi Yarışması birincisi oldu. Aynı öğretim yılında, il ça-
pında yapılacak bilgi yarışmasına katılacak okulun belirlen-
mesi yarışmasında da birinci oldu. Ardından Akçaabat’taki
yarışmada, Maçka Merkez ve Yomra Merkez İlköğretim
okullarını eleyerek grup birincisi oldu. Trabzon’daki finalde
ise beşinci oldu. Okulu bu şampiyonalara büyük fedakârlık-
larla hazırlayan isim ise -aynı okulda görev yapan- yine Ge-
yikli’li bir öğretmen olan Ali Bayraktar idi. Aynı Ali
Bayraktar, 1993- 1994 öğretim yılında da Şalpazarı ilçesi ba-
zında 5. sınıflar arasındaki bilgi yarışmasında Geyikli İlköğ-
retim Okulu’na birincilik kazandıran isimdi. 

HOŞ SEDÂ BIRAKARAK GÖÇTÜ

Emekli olduktan dört yıl sonra hastalandığı için doktora
giden babamın, amansız bir akciğer hastalığına yakalandığını
öğrendik. Öğrendiğimiz gün hiç unutmam; yöremizde yeti-
şen nadir doktorlardan biri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Mustafa Kemal Çabuk’un vefat ettiği gündü; 2007’nin
bir Şubat günü…Tahliller, tetkikler vs vs... 2007 ve 2008 yıl-
larında Beşikdüzülü olan Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr.Yıldı-
ray Bekar’ın yaptığı iki başarılı ameliyat süreci yaşayan
babamın sağlık sorunuyla ilgili sadece olumlu paylaşımlar
yapar onu rahatlatmaya çalışırdık. Babamın hastalık süreci
altı yıl sürdü. Ve her fani gibi onun da fanilik kaderi kapısını
çaldı. 04.09.2013 tarihinde Trabzon Numune Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi
köyü Geyikli’de, Kıran Mezarlığı’nda  05.09.2013 tarihinde
defnedildi. Arkasında iyi hatıralar, hoş sedâlar bırakmış bir
fani olarak ebedi âlemdeki yerini aldı. Mekanı cennet, maka-
mı âlî olsun.       

Alçak gönüllü, güler yüzlü, olaylar karşısın-
da yapıcı davranan birisiydi. Ömrü boyunca
kimsenin kalbini kırmamaya özen göster-
mişti. Köyü / mahallesi Geyikli için yaptığı
bir tespit vardı. Geyikli, her zor bir işin üs-
tesinden geldiğinde, “Bu köyün altından kal-
kamayacağı hiçbir şey yok.” derdi. 

Merhum Ahmet Yılmaz, 
hanımı Kezban ile

Oğlu Mehmet Yılmaz, torunu
Selçuk ve merhum Ahmet Yılmaz 

Öğrencileri onu çok severdi. Korkutarak değil bir baba şefkatiyle ders
vermesiyle onları hem kendine, hem derslerine, hem okullarına kopmaz
bir bağ ile bağlardı.

UNUTULMAYANLAR

Foto: Mehmet Yılmaz arşivi
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Kendi ifadeleriyle: 

“Mustafa Sarı, 1957 yılında Trabzon Şalpazarı ilçesi Fi-
danbaşı (Tımara) köyünde/mahallesinde dünyaya geldi.
Hacı Veysel kızı Asiye’den doğma sekiz kız ve üç erkekten
müteşekkil on bir çocuklu ailenin üçüncü çocuğudur. 

Köyünde büyüyen çocukların yaşantısı ile aynı yaşantıya
sahip bir köy çocuğu olarak, Fidanbaşı Köyü İlkokulundan
1968 yılında mezun oldu. İki yıl köydeki din hocalarından
Kur’an, tecvit ve ezber dersleri aldı. 

Köy hayatı boyunca inek, keçi otlattı; tarla belledi; tohum
ve ot kazdı; darı/ekin biçti, çıtıman yaptı; fındık topladı; tır-
panla çayır biçti; ormandan odun ve padar etti; çencik çakıp
padar çekti. Herkes gibi sırtında odun ve çayır taşıdı. Kö-
yünde arkadaşlarıyla oyun oynadı, kavga etti. Çocukluğunda
çok cingana idi. Köy arkadaşlarını çok sever; keçileri ve
inekleri onlarla beraber otlatır; bazarlığa (Sisdağı’na), Şay-
rı’na (Şalpazarı’na) onlarla beraber giderdi. Çok hırslı idi.
Yapacağı işe inandığında, o işin kökünü sökerdi. 

1969 yılında Şalpazarı Ortaokulu’na kayıt oldu ve sını-
fını hep doğrudan geçti. 1970 Ekim ayında İstanbul’a am-
casının yanına -köyden kaçarak- geldi. Hem okuyacak hem
çalışacaktı. Amcası ve yengesi -Allah onlardan razı olsun-
ona sahip çıktı. Yakacık Ortaokuluna kayıt oldu ve ortaokulu
başarı ile bitirdi. Daha sonra girdiği bütün sınavları kazandı.
Okul müdürünün ısrarı ile Edirne Erkek Öğretmen Okuluna
kayıt yaptırdı. Öğretmen Okulunu da başarı ile bitirdi. Okul
zamanı okula gitti; yaz tatilinde İstanbul DSİ kampında ça-
lıştı. Üzerine aldığı her görevi başarı ile yaptı. Öğrencilik ve
çalışma  hayatı boyunca arkadaşlığı ve yardımlaşmayı ön
planda tuttu. 

Yedi yıl boyunca köydeki ailesinden ayrı kalmanın özle-
mini rüyalarında gidermeye çalıştı. Öyle ki, her çocuk sesi
onun kardeşine; her toprak kokusu köyüne aitti. 

1975 yılında İstanbul’daki DSİ’nin, Ömerli Barajı Şu-
besi Kesin Hesap Ünitesinde çalışmaya başladı. Burada dört
ay çalıştı. 

Askerlik görevini yapmak için memleketindeki askerlik
şubesine gitti. O dönemler, Öğretmen Okulu mezunlarını,
ihtiyaç olan okullara er öğretmen olarak gönderiyorlardı.
Onu da Arsin İlçesi Güneyce-3 İlkokulu’na gönderdiler. İki
yıl orada görev yaptı. 1979 yılında kendi köyüne tayin oldu.
Doğduğu ildeki görevi askerlikten sayılmadığı için bir yıl
sonra er öğretmen olarak Erzurum’a tayin oldu. Erzurum’a
gitmeden önce kendi köyünden -okuma yazma bilmeyen-
dünya güzeli bir kızla evlendi. Ailesine çok bağlı olan eşini
çok sevdi. Hâlâ mutlu bir aileleri var. 

Dört yıl sonra İstanbul’a tayin oldu. Amcası ile tekrar bir
arada yaşamaya başladı. Kartal Cumhuriyet İlköğretim Oku-
lu’nda görevini başarı ile yerine getirirken, boş zamanlarında
on sekiz yıl esnaflık yaptı. Cumhuriyet İlköğretim Oku-
lu’ndaki sınıf öğrenci sayısı 130’un altına inmedi. Esnaflık-
taki ve eğitimdeki başarısı, onu bulunduğu yerde sevilen
birisi haline  getirdi. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinde,
toplumun ihtiyaç duyduğu her yerde çekinmeden görev aldı. 

Dinî inancına çok bağlı ve yaptığı işte Allah rızasını gö-
zetmesi, sevilen ve güvenilen bir eğitimci ve toplum insanı
olması, yaşantısının takdire şayan biçimde devam etmesini
sağladı. 

1999 yılında hac görevini îfâ etti. Hacı Mustafa Sarı,
Allah için herkesi sevdi, güvendi ve herkesin arkasından
hayır dua etti; etmeye de devam edecek. Hiç kimseden bir
şey beklemedi. Çok tövbe ve çok şükür etmeyi ibadet haline
getirdi. 

Halen Kartal Cumhuriyet İlkokulu Müdürlüğü görevine
devam etmektedir. İki erkek çocuk babası, bir torun dedesi
olmasının yanında binlerce çocuğun dedesi, olabildiğince
insanların arkadaşı olarak hayatını yaşamaya devam etmek-
tedir. Çok sayıda insanın yetişmesine vesile olan Mustafa
Sarı; eserleriyle vatana, millete, insanlık âlemine hizmet
etme gayreti içindedir.” Araştırma: Salih Kanbut

BİZDEN BİRİ

MUSTAFA SARI
Köy hayatı boyunca inek, keçi otlattı; tarla
belledi; tohum ve ot kazdı; darı/ekin biçti, çı-
tıman yaptı; fındık topladı; tırpanla çayır
biçti; ormandan odun ve padar etti; çencik
çakıp padar çekti. Herkes gibi sırtında odun
ve çayır taşıdı. Köyünde arkadaşlarıyla oyun
oynadı, kavga etti... 

Mustafa Sarı ( Kartal Cumhuriyet İlkokulu Müdürü )

Sayın Mustafa Sarı’yı makamında ziyaretimiz
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Nazmiye Özdin (merhume)
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Erol Yanık - Sabri amca; sizi kı-
saca tanıyalım...
Sabri Kayar - 1938 Şalpazarı Kaba-
sakal mahallesi doğumluyum. 78 ya-
şındayım. Anam Hava, babam Os-
man’dır.
Erol Yanık - Abâlû amca kimdir?
Onu da tanıyalım…
Sabri Kayar - Abâlû, 1310 (1894) do-
ğumlu olup 1969 yılında 75 yaşında
vefat etmiştir. Cihan ve İstiklal Harbi’-
ne katılmış. En son her şey bittikten
sonra bu memlekete gelmiş. Burada
bir mekân tutmuş, kahve olarak. Bu
kahvenin mazisi -tahmin ediyorum-
1935’lerden daha evveldir. Hala var-
lığı devam ediyor. 1961 senesinde ben
teslim aldım. 
Erol Yanık - Rahmetli babanıza
neden Abâlû lakabı takılmış?
Sabri Kayar -  Köyde başına “abani”
sardığı için böyle çağırmışlar. Bir tür
şapka, fes, sarık gibi bir şeydir abani.
Esasında soy isim olarak Deli Meh-
medoğlu imiş. Soyadı kanunu çıktığı
zaman da Kayar ismini almışız.  
Erol Yanık - Siz burayı kaç yılında
teslim aldınız?
Sabri Kayar -  1961 yılında askerden
geldikten sonra aldım. Ben askerliğimi
Kore’de yaptım. Kore Gazisiyim. O
zamana kadar babam devam etmiş.
1961 yılından beri bu mesleği ben de-
vam ettiriyorum. Bu arada çok şeyler
yaptık. Mesela müteahhitlik yaptık.
Kahveciliği, baba mesleği olduğu için
devam ettiriyoruz. Halka alıştık; halk
bize alıştı. Bunun için bırakamıyoruz. 
Erol Yanık -  Burası Ağasar’ın en
es- ki kahvehanelerinden biri değil
mi?
Sabri Kayar - Şalpazarı’nda bizden
evvel bir iki tane vardı, onlar yıkıldı.
Şu dereden beri keçedeki(bu taraftaki)

tek bina bu bina var idi. İlk defa bir

fırın yapılmıştı. Onun üstü de alçak bir
kahveydi. Orayı sattılar biz aldık ve biz
yaptık. En güzel bina olarak başka bir
bina yoktu. 
Erol Yanık - Şalpazarı’ndaki bu
Abâluğun Kahvesi, aynı bir okul gibi
eğitim veren bir yerdi. Halk burada
nice fıkralar üretirlerdi. Ağasar kül-
türünün yaşatıldığı bir kahve olarak
biliyoruz biz burayı. İşte Abâluğun
Kahvesi diye parmakla gösterilir-
di…Bir de mesela, diğer kahveler -
bakıyorsun- bir köyün kahvesi; ama
Abâluğun Kahvesi herkesin kahvesi
bilinir. 

Sabri Kayar -  Evet herkesin kahvesi.
Şöyle ki; bu memlekette yol yokken
Vakfıkebir ilçemizdi. Oradan gelirken
mesela mahkemeye giden, hastaneye
giden, bir odamız varidi, halk gelir
orada yatar kalkardı. Herkes buradan
fener alırdı ve yürüme köylere evlerine
ulaşmaya çalışırlardı. Bu çok eskiye
dayanan bir şey. Memur arkadaşları-
mız, öğretmenlerimiz geldikleri zaman,
yorganı yatağı olmazdı. Buraya tayin
olurdu biz de onlara yorgan yatak alı-
verirdik. Ondan dolayı bizi tanımayan
yoktu. Sonra Abâlû isminin tanınma-
sında şu da var; babam kahve üzerine
titiz idi; kahveyi kendi kavururdu.
Günde bir pişirimlik kahve kavururdu;
bu çok önemli yani. Bunu herkes ka-
vuramaz. Kokusu mis gibi ta yukarıdan
duyulurdu. Kahveyi kendi alır kendi
kavururdu. Ama şimdi makine kavuru-
yor. Eskiden elde yapılırdı ve çok gü-
zeldi, lezzetliydi Abâlû kahvesi. Adam
burada memurluk yapmış Erzurum’a
gitmiş, Erzurum’da kahvehanede de-
miş ki; “Havu Abâlû kahvesinden bana
bir kahve yap.” demiş. “Allah Allah!”

demiş büyükler, “Yahu bu ne diyor?” 

Adam;“Nasıldır Abâluğun kahvesi?
Gidin de Şalpazarı’nda onun kahvesi-
nin içimini seyredin.” demiş. Öyle bir
kahve yapardık ki, Erzurum’da bile
aranmış.
Erol Yanık - Aynı gelenek devam
edi- yor mu hâlâ?
Sabri Kayar - Şimdi elde kavurmu-
yoruz; hazırı alıp satıyoruz. Ama aynı
kahveyi de pişirebiliriz yani. Kahveyi
herkesin istediği gibi güzel yapacak-
sın. 
Erol Yanık - Bir de Abâluğun
kahve- sinde ben şunu görüyorum:
Siz müşterilere karışmıyorsunuz
herhalde. İnsanlar istediği gibi ma-
saya vuruyor, istediği gibi yüksek
sesle konuşuyor öyle mi?
Sabri Kayar -  Halk, içtiği çayın kah-
venin parasını veriyor. Herkes istediği
gibi, kendi evi gibi hareket edebilir. 
Erol Yanık - Sabri amca; değişik
ma- hallelerden, köylerden müşteri-
lerin var. Onlarla ilgili aklında
kalan oyun esprileri veya başka anı-
ların var mı?
Sabri Kayar -  Anılarımız şöyle: Biz
müşterilerimize her yönüyle aynı ba-
karız, ayırım yapmayız. Bütün Şalpa-
zarlılara bir gardaş  gibi bakarız. Tabii
ki oyun oynarken arkadaşlarımızla,
-onların da birçoğu öldü gitti- çok çe-
şitli şakalarımız olmuştur. Oyunda Ne-
şet Eren vardı, Zavrak Ali’miz vardı.
Hiç hatırdan çıkmayan müşterileri-
mizden. Böyle çok var da, hepsi haya-
limizde bir anı olarak kaldı. 
Erol Yanık - Sabri amca; çok teşek-
kür ediyoruz. Size, sağlıklı uzun
ömürler diliyoruz. İnşallah Şalpaza-
rı’ndaki bütün esnaflar sizin gibi
böyle güler yüzlü, misafirperver ve
hayırsever olsa Şalpazarı’mız çok
daha sağlıklı kalkınır. Allah razı ol-
sun.
Sabri Kayar -  Allah sizlerden de razı

SOHBET /  DÜNDEN GÜNE Röportaj: Erol Yanık

“ABÂLUĞUÑ KAHVESİ”
“Bu memlekette yol yokken Vakfıkebir ilçemizdi.
Oradan gelirken mesela mahkemeye giden, hasta-
neye giden, bir odamız varidi, halk gelir orada ya-
tar kalkardı. Herkes buradan fener alırdı ve yü-
rüme köylere evlerine ulaşmaya çalışırlardı. Me-
mur arkadaşlarımız, geldikleri zaman, yorganı ya-
tağı olmazdı. Buraya tayin olurdu; biz de onlara
yorgan yatak alıverirdik.”

“Babam günde bir pişirimlik
kahve kavururdu. Bunu her-
kes kavuramaz. Kokusu mis
gibi tâ yukarıdan duyulurdu.
Kahveyi kendi alır kendi ka-
vururdu. Ama şimdi makine
kavuruyor. Eskiden elde ya-
pılırdı ve çok güzeldi, lezzet-
liydi Abâlû kahvesi...” 

Sabri Kayar
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- Murat amca nasılsın? Maşallah
altın dişlerin de var…
-Sağol. Kırk sene önce on liraya yap-
tırdım bu dişleri. 

- Kaç yaşındasın?
- 93 yaşındayım.

- Sen hep Şalpazarı’nda esnaflık
yaptın değil mi?
-Esnaflık yaptık ama sevdalık da yap-
tık. Şunun için yaptım: Ben gönül dok-
toruyum... 

- Hangi mahalledensin?
- Turalıuşağı mahallesindenim. 

- Bize biraz daha kendinizden bah-
seder misiniz?
- 1993 yılından beri öyle çalışıyorum.
25 sene muhtarlık yaptım; ne devlet-
ten para aldım, ne milletten para al-
dım. Yol yaptırdım, su yaptırdım, okul
yaptırdım. Efendimin âlâsı, kimse ba-
na kırk para vermedi. İneklerimi sat-
tım, köye harcadım. 

- İneklerini sattın, köyüne harcadın,
öyle mi?
- Evet köye harcadım.  Sonra habu na-
hiyenin de muhtarlığını yaptım. Mü-
dür bana burada sorardı; Turalıuşağı
nere, Çamkiriş nere? diye. Burada hem
ispiyonculuk yaptık, hem muhtarlık
yaptık; bildiğin gibi değil. 92 sene dev-
lete çalıştım, 92 kuruş almadım. 

- Soyunuz Şüküroğulları değil mi?
- Evet Şükürûları.

- Siz buraya nereden gelmesiniz?
- Tirebolu’dan gelmeyiz.

- Ben seni tanıdım tanıyalı hep böyle
sekiz köşe kasket takıyorsun; neden
acaba? 
- Ben Atatürk’ün talebesiyim…Göğüs
hastalıkları mütahassısı doktorluk yap-
tım…Para da almadım. 

- Kadırga’da da horon oynadın mı? 

- Hee, horon tepiyordum. Gelin, orada
sana bir ufaklık var. Gel Kadırga’ya
yarın seni götüreyim; yedirip içireyim.
Araban paran bana ait, buradan gide-
lim. Sana bir de haşlama yediririm, der-
lerdi. 

- Murat amca; bu Şalpazarı’nda 92
yıldır bulunuyorsun. Eskiye göre son
zamanlarda en çok ne değişti?

- Gardaşım; her şey değişti. İnsanlar bir
tane kalmadı, hep sahtekâr. Herif ek-
meğini, yemeğini yer sana sataşır. İn-

san kalmadı, daha yok. Benim yaşım-
daki adamlardan bulamazsın. Eski ce-
maat adamlarından, ileri gelenlerden
artık kalmadı. Şimdikiler hep dönek,
ikiyüzlü. Sana arkadaşlık yapar, seni
satar gider. Daha ne diyeyim sana; ben
dut yaprağı yedim. Kabuklu fındıktan
ekmek yedim. Deniz suyundan su al-
dım. O günleri yaşadım. Bu millet ra-
mazanda burada bir ay meccanen (üc-
retsiz) yemek yedi. Şimdiye kadar
böyle bir şey görülmemiş. Yani bu
meth etmek değil de; böyle bir bolluk
ekmek nerede görülmüş? Buradan Gi-
resun’a yayan gidiyorduk; araba yoktu.
Elektrik sadece Trabzon’da yanardı;
Ordu’da, Giresun’da, Samsun’da.. Şim-
di Batum’dan al, Marmaris’e kadar
elektrik kesilmiyor. Yani bunlar inkâr
edilemez. 

- Bu çarşıda birçok hatıraların var-
dır senin. Dediğin gibi açlık kıtlık
çektin, sefahat sürdün, mermi attın,
horon teptin.  Birkaç hatıranı anlat 

bize bakalım; aklında kalabilen en
önemlilerinden. Aklında kalan, ba-
şından geçen ilginç bir olayı bize an-
latır mısın?

-Muhtarlığımızı anlattık işte. Bu Şal-
pazarı’nda bir tane yapı yoktu. Bir tane
yoktu; yani bura gelişti. Hem gelişti
hem köreldi. Yani binalar gelişti in-
sanlar körleşti. Bina çoğaldı, insan tü-
kendi. 

- Murat amca; ben seni bildim bileli
hep böyle beyaz ayakkabı giyiyor-
sun, neden?
- Ayakkabılarımı çalmasınlar diye; ça-
lınırsa tanıyayım diye... 

- Hiç otçu hatıran var mı; yaylaya
giderken...Ata biner miydin? Atın
var mıydı?
- At yoktu ama yırtma pantolon, Bara-
belli tabanca, piyade tüfekle attık. Bu-
radan yaylaya yürüme gider yürüme
gelirdik. Eskiden böyle oluyordu;  yiye
içe, ata tuta giderdik yaylaya. O günler
nerede!..Bulsam da atsam gerime. 

- Murat amca; sana uzun ömürler
diliyorum. İnşallah bu konuşmanızı
Şalpazarı Dernekler Federasyonu-
muzun çıkardığı Ağasar dergisinde
fotoğrafınızla birlikte yayınlayaca-
ğız. 

- Sağ olun ama birer çayımı için de,
şöyle güzelcegene şenlenelim.

- Sağ ol Murat amca; teşekkür ede-
riz. Bu içten muhabbetiniz için de
ayrıca teşekkür ederiz.

Haber ve Foto. Turan Uzun

SOHBET /  DÜNDEN GÜNE

“BONCUKÇU MURAT ŞEKERCİ”
“Eski cemaat adamlarından, ileri gelenlerden artık kalmadı. Şimdikiler
hep dönek, ikiyüzlü. Sana arkadaşlık yapar, seni satar gider. Daha ne
diyeyim sana; ben dut yaprağı yedim. Kabuklu fındıktan ekmek yedim.
Deniz suyundan su aldım. O günleri yaşadım. Bu millet ramazanda bu-
rada bir ay meccanen yemek yedi. Şimdiye kadar böyle bir şey görül-
memiş.”

“25 sene muhtarlık yaptım;
ne devletten para aldım, ne
milletten para aldım. Yol yap-
tırdım, su yaptırdım, okul yap-
tırdım. Efendimin âlâsı, kim-
se bana kırk para vermedi.
İneklerimi sattım, köye har-
cadım...” 

Röportaj: Erol Yanık
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- Sayın Mahmut Çolak sizi tanıya-
lım…
- Ben, Kabasakal mahallesinden ve
10.10.1942 doğumluyum. Halen Kaba-
sakal mahallesinde oturan bir emekli-
yim. Altı erkek evladım var. İlkokul me-
zunuyum. 

- Kabasakal köyünün(mahallesinin)
kuruluşu hakkında bilginiz var mı?
- 400 seneye yakın mazisi var. Dedem
Dereköy’den buradaki okulun olduğu
yere gelmiş; Oğuz Hasan’ın oğlu Gür-
büz olarak bilinirmiş. Oğuz Hasan’ın
mezarı, Kadırga yaylasındadır. Oğlu
Gürbüzlü Ali, şu ileriki mezarlıkta yatı-
yor. Onun oğlu Salak Ali yine orada ya-
tıyor; bu üçüncü dedem. Dördüncü de-
dem de, buradaki ilkokulun yanındaki
mezarlıkta yatıyor. Mustafa Usta’nın
oğlu Mahmut ve Hacı Ali, Şıhkıra-
nı’nda yatıyor. Mahmut’un oğlu Vey-
sel, burada okulun yanındaki mezarlıkta
yatıyor.

- Bu saydığınız dedeleriniz, herhangi
bir savaşa katılmışlar mı?  
- Katılanlar gelmedi. 
- Hangi savaşlara katıldılar? Savaşa
katılıp da gelmeyenler kimler?
- Mahmut’un oğlu Ali Osman Çolak
katıldı; ama geri dönmedi. Hacı Ali am-
casının oğlu Hüseyin Çolak da gelmedi.
Savaşa katılan bunlar. Bu sülalede, yüz
yaşından aşağı yaşayan olmamış. Hepsi
de yüz yaşının üzerinde vefat etmişler.
Mahmut Çolak 1275 (1859) yılında
doğmuş. 1964 yılında 105 yaşında vefat
etmiş. 

- Şalpazarı, -dışardan bakanlar için-
daha çok horon kültürü ile tanınıyor.
Bu horon geçmişimizle ilgili bilginiz
var mı?
- Eski Türkler Orta Asya’dan beri, (On
altı cihan devletinde bizim imzamız
vardır.) bir zafer kazandığı zaman veya 

bir bayramda coşku, sevinç yaşanmış.
Türkçesi, bu iş bize Altay Türklerinden
beri gelir. At altımızda, kılıç elimizde bir
zaman sektirmeden, devletin her kade-
mesinde yer almışız. Daha çok savaş-
larda görev almışız. Bize ticaret ve sanat
vermemişler, tâ Osmanlı’nın kuruluşun-
dan beri. Bizi hep savaşta kullanmışlar.
Çünkü biz, mazisi MÖ 2234-44’lere da-
yanan düzenli Türk Kara Kuvvetlerinin
ilkokullarına kan vermiş Çepnileriz. Dü-

zenli Türk Ordusu 2234 yılında kuruldu.
Bir zafer kazanıldıktan sonra, imece
usulü bir ev yapılırken, düğün bayram
yapılırken, hepsi tarihi kültürümüze göre
yapılmıştır.
- Ağasar kültürü ile ilgili genel dü-
şünceleriniz nedir?
- Ağasar kültürü biraz yozlaşmaya baş-
ladı. Eski kültür kalmadı. Bizim gençli-
ğimizdeki, zamanımızdaki daha güzeldi.
Mesela biz buradan Kadırga’ya gidece-
ğimiz zaman; sabah erkenden hayvan-
larla, çoluk çocukla, sırtımızda çadırla-
rımız, yiyeceklerimiz, beraberce -yü-
rüme- Alaca yaylasına giderdik. Bir ge-
ce orada kalırdık. Oradan yine aynı şe-

kilde Kadırga’ya giderdik. Mesela oba-
ya belirli bir düzenle; büyükler önde,
değnekçilerin organizasyonunda, saygı
ve sevgiyle hep birlikte girilirdi. Şimdi
bu eski ananelerden hiçbir şey kalmadı. 

- Geleneklerimizi genç neslimize ak-
tarmamız lazım. Benim İstanbul’-
daki Ağasar derneklerinde gördü-
ğüm şu var: Bazı dernekler, Ağasar
giysisini giymek isteyen küçük kız-
lara bir şart koşuyorlar. Bunlara ön-
ce pancar sarması sarmasını, bişi yaz-
masını vs. öğrenmeyi şart koşuyor-
lar. Ondan sonra bu elbiseyi giyecek-
sin, diyorlar. Bunu, gelenek ve
görenekler, ananeler devam etsin,
unutulmasın diye yapıyorlar.

- Çok güzel! Bunlar olması lazım zaten.
Eğer biz bin yıllık, bin beş yüz yıllık
kültürümüzü yaşatacaksak bunların ya-
pılması şart.
-  Ama bu da, siz büyüklerin saye-
sinde oluyor. Siz bilgilerinizi gençlere
aktaracaksınız ki, onlar da devam et-
tirip, gelecek kuşaklara aktarsınlar.
- Şalpazarı’na kadınlar yeri yapıldı.
Şimdi bu belediye çarşısı, pazar yeri ya-
pıldığı zaman bunların hepsi gerçekle-
şecek. Refik Kurukız Başkanım, sağ
olsun bunları açacak. Bana soruyorlar;
sizde fabrika yok, şu yok bu yok; sa-
natçı yok, ticaret yok…Vakfıkebir’e
bakıyorum ben; bizim eski ilçemiz. Ad-
liye gidince Vakfıbebir’de konuştuk;
kardeşim dedim, on altı cihan devleti-
nin temelinde bizim imzamız var. Ama
siz sadece ticaret ve sanat yaptınız. Biz
at altımızda, kılıç elimizde on altı cihan
devletini çadırda kurduk. Ama siz de-
dim sadece ticaret ve sanat yaptınız,
dedim. 

- Şalpazarı’nın kuruluşu ile ilgili bil-
giniz nedir?
- Eskiden şal dokurlarmış, şal. Yani 

SOHBET /  DÜNDEN GÜNE Röportaj: Turan Uzun

Mahmut Çolak: “Biz buradan Kadırga’ya gideceğimiz zaman;
sabah erkenden hayvanlarla, çoluk çocukla, sırtımızda çadırlarımız,
yiyeceklerimiz, beraberce -yürüme- Alaca yaylasına giderdik. Bir
gece orada kalırdık. Oradan yine aynı şekilde Kadırga’ya giderdik.
Oobaya belirli bir düzenle; büyükler önde, değnekçilerin organi-
zasyonunda, saygı ve sevgiyle hep birlikte girilirdi. Şimdi bu eski
ananelerden hiçbir şey kalmadı...” 

ESKİDEN BÖYLE MİYDİ!..

“Ağasar dergisini alsınlar,
okusunlar ve kültürümüzün
ne kadar yozlaşmış olduğu-
nu o zaman daha iyi anlaya-
caklar. Kültürümüze sahip
çıkalım. Anamız ne yapı-
yordu? Sırgan pişiriyordu;
onu pişirsinler. Yufka açı-
yordu, onu yapsınlar. Keş-
kek yapıyorduk, onu yap-
sınlar. Keşkek zaten bizim
beş bin yıllık geleneğimiz.
Bizim ananelerimiz, adetle-
rimiz, törelerimiz ne ise onu
yapsınlar.”
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yünden, kendirden giysi dokurlarmış. İç
çamaşırı kendirdenmiş. Yünden pantol,
ceket yapılırdı eskiden. Şalpazarı yü-
nüydü bunlar. Bizim elbiselerimiz, Şal-
pazarı’nın yününden oluyordu. Burada
dokunuyordu bunlar. Burada her evde
tezgâh vardı. Ondan Şalpazarı denmiş.
- Sizin gençliğinizde olup da, şu anda
olmayan meyveler hangileridir? Ke-
sip odun yapmışız; aşı yapmamışız.
Benim bildiğim cıngırık elması vardı.
Sallayınca cıngır cıngır ederdi. Şimdi
maalesef yok. Bunlarla ilgili bilginiz
nedir?

- Maalesef bunlar yok. Demir elması
vardı; biraz ekşi, o da yok oldu. 
- Geriye baktığınızda, on-on beş yaş-
larında hangi oyunlar oynardınız?

- O günlerimiz, çok iyi günlerimizdi.
Bizim zamanımızda gençler toplanır
“miras”(misket) oynarlardı. 
- O mirası, siz kendiniz taştan mı ya-
pıyordunuz?
- Sırmalı taştan eğeye vurarak, elimize
göre yuvarlak şekil verip, zımpara ile
düzeltiyorduk. Ayrıca Sek sek de oy-
nardık. 
- Askerlik yıllarınız nasıl geçti?

- Askerlik yıllarım çok hareketli geçti. 

- Sizin gençlik yıllarınızda Şalpaza-
rı’na, Beşikdüzü’nden yol var mıydı?
- Kamyonun sırtında geliyorduk; Abdül
Kama’nın arabasıyla. Haftada bir veya
on beş günde bir geliyordu. Havle geli-
yorduk. Daha önce bizim Çarşıbaşı’nda
parayla aldığımız, dedelerimizin yeri
vardı. Çarşıbaşı’nın yarısı bizim topra-
ğımızdı. Hepsi Kabasakallı olduğu hal-
de oraya uymuşlar; nüfusları hala bizde.
Dedem atta, ben katırın sırtında; öyle
gidip geliyorduk biz oralara. 

- Sizin İstanbul’da Cevizli semtinizde
yaşarken maceralarınız olmuş. Bü-
yükleriniz gelip gidiyorlarmış onlar
kimler?
- En çok Cevizli’de takılırdık.
- Siz o zamanlar bir büyükten fırça
yemişsiniz; o büyük kimdi?Anlatır
mısınız?
- Nihat Erim’di. Rahmetli Nihat Erim,
Cevizli’de yapılan caminin bir üyesiydi.
Hafız vardı Fidanbaşı köyünden; adı
Mehmet Özdemir. O zamanlar caminin

yanında onun kahvesi vardı; beraber ça-
lışıyorduk. Mehmet Özdemir dedi ki;
Başbakan Nihat Erim geliyor. Nitekim
geldi. Kahve nasıl içecek diye vardım
sordum kendisine. Hocam nasıl kahve
içersiniz? dedim. Orta dedi. Kahveyi ya-
pıp getirdim. Evladım nerelisin? dedi.
Hocam Trabzonluyum, dedim. Evladım
nerelisin? dedi. Hocam Trabzonluyum,
dedim. Evladım, seni tokatlarım, nereli-
sin? dedi. Sayın Başbakanım; Trabzon-
luyum, dedim. 

Dedi ki; evladım, Şalpazarlıyım de-
meye utanıyor musun? Ne mutlu Şalpa-
zarlıyım diyebilene! dedi. “Üzerinizde
otuz sekiz sene, tâ ben küçüklüğümden
beri; Orta Asya’dan beri inceleme yap-

mıştım. Doktora yaptım. Ordinaryüs un-
vanını da sizin ilçenizden aldım.” dedi.
Bana; “Gümüşhane’nin bir bölümü, Gö-
rele Tirebolu’dan bu yana, Beşikdağı’na
kadar ne mutlu size!” dedi. Ondan sonra
kendisiyle zaman zaman bol sohbet edi-
yorduk. Adamın üç oda dolusu kitabı

var. Devamlı kitap okuyordu. Yahu
hocam, dedim; bıkmadın mı okumak-
tan? “Evladım, bu benim sevdam; bun-
lara ben kara sevdalıyım.” dedi. Rah-
metliyi, bizim yanımıza gelirken yolda
vurdular. Çok acıdım ona; hala da acı-
rım! Allah rahmet eylesin.

- Âmin…Ağasar dergisi okuyucula-
rına buradan ne söylemek istersiniz?

- Ağasar dergisini alsınlar, okusunlar ve
kültürümüzün ne kadar yozlaşmış oldu-
ğunu o zaman daha iyi anlayacaklar.
Kültürümüze sahip çıkalım. Anamız ne
yapıyordu? Sırgan pişiriyordu; onu pi-
şirsinler. Yufka açıyordu, onu yapsın-
lar. Keşkek yapıyorduk, onu yapsınlar.
Keşkek zaten bizim beş bin yıllık gele-
neğimiz. Bizim ananelerimiz, adetleri-
miz, törelerimiz ne ise onu yapsınlar.
Bir de “hala” bizim kültürümüzde yok.
Sözlüğü açıp baksınlar, bunun öz Türk-
çesi “bibi”dir. Bu halayı artık bize ya-
mamasınlar. Bizim kültürümüzde böyle
bir şey yok. Gitsinler Doğu Türkistan’a
bi- bi. Bizim geldiğimiz yöre hep bibi.
Çepnilerin oldukları yerde de bibi. Biz
Oğuz oğulları sülalesi olarak önce bu-
rada yerleşmişiz. Üç kardeş, biri uzun
kalıyor. Biri top(felç) kalıyor, biri de
çolak olarak kalıyor. Bu üç soyun ba-
bası birdir. Oğuz Hasan’ın oğlu Gür-
büzlü Ali’dir. Onun kardeşi Uzun Hü-
seyinoğlu Osman Tok. Bizim büyükle-
rimizin 130-140 yıl yaşadığı söyleni-
yor. 

- Ağasar dergisi okuyucuları adına,
ayrıca bizi burada çok iyi ağırladığı-
nız için size çok teşekkür ediyoruz. 

- Ben de size teşekkür ederim. Çok sağ
olun, ayaklarınıza, elinize, yüreğinize
sağlık.

SOHBET /  DÜNDEN GÜNE

Nihat Erim; “Evladım nere-
lisin?” dedi. “Hocam Trab-
zonluyum.” dedim. “Evla-
dım nerelisin?” dedi. “Ho-
cam Trabzonluyum.” de-
dim. “ E v l a dım, seni to-
katlarım, nerelisin?” dedi.
“Sayın Başbakanım; Trab-
zonluyum.” dedim. Dedi ki;
“Evladım, Şalpazarlıyım de-
meye utanıyor musun? Ne
mutlu Şalpazarlıyım diyebi-
lene!” dedi. “Üzerinizde
otuz sekiz sene, tâ ben kü-
çüklüğümden beri; Orta As-
ya’dan beri inceleme yap-
mıştım. Doktora yaptım. Or-
dinaryüs unvanını da sizin
ilçenizden aldım.” dedi. 
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Turan Uzun - Sizi bir tanıyalım…
Fazlı Şen - Ben, Sinlice mahallesinden
emekli, imam Fazlı Şen. 1935 doğumlu
ve ilkokul mezunuyum. Evli ve beş çocuk
babasıyım. Annemin adı Fatma, Babam
Hüseyin’dir. Hali hazırda Sinlice’de ika-
met edip çiftçilikle uğraşmaktayım. 

Turan Uzun -  Sinlice Köyü camisinin
ilk imamı siz misiniz?

Fazlı Şen - Evet ilk imamı benim ama hi-
kâyesi çok uzun.

Turan Uzun - Olsun hocam bizi bilgi-
lendirirseniz memnun oluruz.
Fazlı Şen - Bu Sinlice köyünün/mahalle-
sinin imam-hatibi 1966 yılında vefat etti.
Camimiz imam-hatipsiz kaldı. Cuma na-
mazı kılınamıyordu. Köyümüzde imam
yok, kadro yok, onun için kimse gelmi-
yordu. Nihayetinde ben buraya talipli, is-
tekli çıktım. Fakat o zamanlar burası
Gökçeköy, Kuzuluk ve Sinlice olmak
üzere tek muhtarlık altında yönetiliyordu.
O muhtar, buranın imamlık kadrosunu
kayınına vermek istedi. Kayını da, ilkokul
diploması olmayan okumaktan aciz biri-
siydi. Ona diploma almak için müftülüğe
müracaat ediyorlarlar ama sınava giriyor,
kazanamıyor. Nihayet ben de gittim müf-
tülüğe. “Dedim ki; böyle böyle köyü-
müzde imam yok. Cuma namazı kılına-
mıyor, ben buraya istekli imam olayım.”
Dedi ki bana müftü; “Kadro Kuzuluk’a
geldi; Sinlice’ye veremeyiz. Pekiyi ne
olacak? Yok.” dedi. Geldik gittik oradan.
Nihayetinde Vakfıkebir’de müezzinlik im-
tihanı açıldı. Bu imtihana tahminen 1966-
1967 tarihinde girdim. Orada imtihana
girdim ama ben tabii ki buradan aşağı
vardığım için, kimsesiz gariban bir insa-
nım. Bizi kimse kâle almadı. Herkesin
sırtı var adamı var, şusu var, busu var. Ni-
hayet imtihana girdik. O zaman imtihan
da kalabalık oldu, on iki kişi girdik. Bizi
kaymakamlıkta imtihan yaptılar. Kayma-
kamlığa girdik, bizi şöyle bir kıyıdan iti-
baren oturttular. Bize soruları okudular,
yazdırdılar tekrar bize okuttular, tamam
mı tamam öyleyse başlayın dediler. Baş-
ladık, bize bir saat kadar müddet verdiler.
Nihayet ben yazdım, ama bir ümit etme-
dim bana olur diye. Nihayet iş bitti, dedi-

ler ki; ikindi namazından sonra gelin, so-
nuç belli olacak. Ben daha oraya varma-
dan dediler ki; İskefiyeli bir arkadaş ka-
zanmış. Ben de geri dönüp Beşikdüzü’ne
geldim. Buraya gelince Denizli köyünden
Cevdet diye bir arkadaş var idi orada mü-
ezzin, beni görünce dedi ki; sana aferin bu
diğer asayiş sorularını sen nasıl yaptın; bu
işi nasıl başardın? dedi. Dedim ki; ben ça-
lıştım başardım. Seni, Maçka’da bir imti-
han var oraya gönderelim dedi. Olur de-
dim. Hemen aradı; orada girsin dediler.
Kadro dolu ya Şalpazarı’nda; sen oradan
niye görev almıyorsun? dedi. Dedim ki;
vermiyorlar Kuzuluğa. Şahsa geldi diyor-
lar, dedim. Beşikdüzülü bir arkadaş hoca
efendi; ikinci olarak kazanan bu arkadaş
dedi. Köyüne kadro gelmiş, bu kadroyu
buna vermiyorlarmış dedi. Dedi ki; bana
sen bir dilekçe yaz. Bir tane Diyanet İşleri
Başkanlığı’na, bir tane İçişleri Bakan-
lığı’na, bir tane Başbakanlığa; böyle böyle
köyümüze kadro geldi, müracaat ediyo-
rum; kadro Kuzuluk’a geldi diye vermi-
yorlar. İmtihan açmıyorlar; kapattılar, her
halde muhtarla bir anlaşmaları var. Böyle
gene mektubu yazıp, bu üç adrese Anka-
ra’ya iadeli taahhütlü olarak gönderdim.
Aradan bir-iki ay gibi bir zaman geçti, çar-
şıya Şalpazarı’na indim. Orada tanıdığım
Kızılüzüm köyünden bir arkadaş var idi;
dedi ki, yahu hoca sen burada ne yapıyor-
sun? Tâ Ankara’dan buraya kadar müfet-
tiş geldi; bu işi araştırdılar. Müftülüğe git,
imtihan gününü öğren dedi. Gittim müftü-
lüğe. Müftü dedi ki bana; geldin mi? Gel-
dim, dedim. Tamam dedi. Orada bir arka-
daş daha var idi; soruları bize yazdılar; 

orada bir öğretmen çağırdılar. Soruları
yazdık bize bir zaman verdiler; ben dol-
durup çıktım. Zaten aynı sorulardı. Saat
birde gelin dediler. Öylece buraya ilk
kadro 1966 yılının 12. ayın 7’sinde ben
aldım. Bu köye ilk resmî imam olarak ben
atandım. 1992 yılına kadar bu görevde ça-
lıştım. 

Turan Uzun -  İmamlık serüveniniz
çok mücadeleli geçmiş. Bu azminizden
dolayı sizi tebrik ederiz. Şimdi isterse-
niz çok daha eskilere gidelim. Savaş yıl-
larına. Buralarda Ruslarla ilgili
bilgilerinize. O zamanlarla ilgili bilgi-
leriniz nelerdir?

Fazlı Şen - Babamdan, dedemden duy-
duklarıma göre; Ruslar 1914 yılında bu-
raya gelmişler. Orak ayında yani bu ay-
larda gelmiş buraya. Tabii o zaman yol
yok su yok, u yok bu yok…Buradan iti-
baren tâ karşıki Kuzuluk Camisinin ya-
nına kadar Rus askeri zikzaklı olarak
dizilmiş. O kadar çok asker varmış. Ko-
mutanları emir verip herkes olduğu yeri
eşmiş ve bir saatte yol buradan karşıya
geçmiş. Ondan sonra “gadanalar” bura-
dan gelip geçmişler. Malzemeler erzaklar
buradan taşınmış. Bu köylerden hayvan
bulmuşlar, toplayıp almışlar. Gadana de-
nen bir Ermeni, buradan hartamaları top-
layıp götürüyormuş. Rus karşıdan hareket
ettiği zaman bizim bu tarafa, -Gogurûları
diyoruz biz- onların bir köpeği varmış.
Köpek, Ruslar karşıdan (Kuzuluk’tan)
buraya doğru gelmeye başlayınca havlu-
yormuş. Yani köpek köylüye Ruslar geli-
yor diye haber veriyormuş. Doruk ağa-
cının altına doğru kendine in yapmış;
havladıktan sonra kazdığı ine doğru kaçı-
yormuş. Köylü Gogurûların köpeği hav-
layınca mutlaka bir olay var diye saklanı-
yorlarmış. Ruslar geldiler mi evlere giri-
yorlarmış. Bütün her yere bakarlarmış;
evin tavanına dahi teker teker bakarlar-
mış. Köylü hayvanları, ahırda bir yer yap-
mışlar kapaklı olarak, oraya saklıyor-
larmış. Bu gadana denen Ermeni gelip
köyde ne varsa toplarmış. Topladıklarını
yukarıda kayada bir yer varmış, oraya
hayvanları ve erzakları koyarlarmış. Kim-
seye sorma yok, aldığını buraya götürür-
müş. Bu gadana 60 yaşında komutan eda-

SOHBET /  DÜNDEN GÜNE

Fazlı Şen: “Demişler ki, yukarı dönün; halk dönmüş; oradan bir Rus
komutan çıkmış. Eliyle işaret etmiş, o kadını getirin diye. O anda o
millet o Rus komutana hücum etmiş. Bütün Rus askerlerini ve mal-
zemelerini çiğneyip geçmişler. Hocanın birisi orada bulunan Rus-
ların elindeki küreği çekip alıyor. 5-6 tane de o kürekle o gebertiyor
onlardan. Hocayı yaralayıp canlı canlı toprağın altına gömmüşler...” 

“Köyümüze kadro geldi, mü-
racaat ediyorum; kadro Kuzu-
luk’a geldi diye vermiyorlar.
Her halde muhtarla bir anlaş-
maları var...Böyle gene mek-
tubu yazıp, bu üç adrese An-
kara’ya iadeli taahhütlü olarak
gönderdim. Tâ Ankara’dan bu-
raya kadar müfettiş geldi; bu
işi araştırdılar. (Neticede)Bu
köye ilk resmî imam olarak
ben atandım...” 

BİR İMAMLIK MACERASI VE 
RUS İŞGALİ HATIRALARI...

Röportaj: Turan Uzun
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sında ne bulursa alıp götürürmüş. Günün
birinde Dorukkiriş’ten olacak herhalde,
bu Akise’den inen bir yer var ileride,
oraya varmışlar; onun beri keçesinde (ta-
rafında) gadana kuzuları almış yukarı gi-
diyor. Oradan ona bir el ateş ediyorlar
ama vuramıyorlar. O oradan hayvanları
bırakıp kaçıyor. Daha da gelmemiş bura-
lara. O Ermeni’den buralar kurtulmuş.
Fakat Ruslar buradan gitmemiş. Onların
burada çok büyük olayları var. Olayları
derken insanları öldürmemişler ama tar-
lalarda bahçelerde ne varsa talan etmişler.
Almışlar götürmüşler. Buradan topladık-
larını Vakfıkebir’den gemilere yüklerler-
miş; erzak, şu bu. Hatta günün birinde ka-
dın erkek gidiyor oraya; yükleri bıraktık-
tan sonra onlara orada demişler ki; siz bu-
raya doğru bir dizilin, sıra olun bakalım.
Demişler ki, yukarı dönün; halk dönmüş;
oradan bir Rus komutan çıkmış. Eliyle
işaret etmiş, o kadını getirin diye. O anda
o millet o Rus komutana hücum etmiş.
Bütün Rus askerlerini ve malzemelerini
çiğneyip geçmişler. Hocanın birisi orada
bulunan Rusların elindeki küreği çekip
alıyor. 5-6 tane de o kürekle o gebertiyor
onlardan. Hocayı yaralayıp canlı canlı
toprağın altına gömmüşler. 

Turan Uzun -  ŞalFed’e bağlı Şalpazarı
köyleri dernekleri var. Bu dernekler ve
Federasyon hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?

Fazlı Şen - Derneklerin olması, tabii ki
halkın ve milletimizin menfaatine. Ta-
nışma, yardımlaşma konularında faydalı
oluyor ve memnun oluyoruz, halk olarak.

Turan Uzun - Ağasar dergimiz hak-
kındaki düşünceniz nelerdir?

Fazlı Şen - Çok güzel! Ağasar kültürünü
tanıtıyor. Kültürün, gelenek ve görenek-
lerin tanıtımı ve devam ettirilmesi açısın-
dan faydalı bir yayın olduğuna inanıyo-
rum. 

Turan Uzun - Hocam, Ağasar dergisi
okuyucuları adına bu leziz söyleşi için
çok teşekkür ederim.

Fazlı Şen - Ben de teşekkür ederim.

Haber ve Foto: Turan Uzun  

SOHBET

Açılış Tarihi: 17.06.2015
Aynı anda yaklaşık 50 bayan barındırma kapasiteli.

Modern olarak döşenmiş.
Lokal Sorumlusu: Hacer Dural (Geyikli mahallesinden)

ŞALPAZARI BELEDİYESİ
B a ş ı m ı z ı n  T a c ı  B a y a n l a r ı m ı z a

KÜLTÜR MERKEZİ
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- Sayın Mehmet Yaşar; önce sizi kı-
saca tanıyalım?

- 22.05.1946 yılında Şalpazarı - Sayvan-
çatak köyünde doğdum. İlkokulu kendi
köyüme komşu olan Sütpınar köyünde
okudum. Ortaokulu, 1960-1963 yılları ara-
sında, Beşikdüzü Ortaokulunda okudum.
Öğretmen Okulunu, 1963-1966 yılları ara-
sında, Beşikdüzü Öğretmen Okulunda
okudum. Samsun ili Terme ilçesi Eren
köyünde iki yıl öğretmenlik yaptım. Bir
yıl askerde er eğitim, genel kültür öğret-
menliği yaptım. Bir yıl Şalpazarı’na bağlı
Karakaya köyünde öğretmenlik yaptım.
İki yıl Şalpazarı-Simenli köyünde öğret-
menlik yaptım. Yirmi sekiz yıl beş ay
da, kendi köyüm/mahallem olan Sayvan-
çatak’ta öğretmenlik yaptım. Anam
Fatma, babam Hüseyin’dir. Her ikisi de
vefat etmişlerdir. Dört çocuk babasıyım.
Çocuklarım memur oldular; bir tanesi tıp
fa- kültesinde okuyor. Halen Sayvança-
tak’ta ikamet ediyorum. 

- İkamet etmekte olduğunuz Sayvança-
tak’ın ismi nereden gelmektedir?
- Bahçelerini korumak için vatandaşlar,
bir bezin yanlarına direk dikerek “tuyluk”
denen bir şey yapıyorlar. Bazıları ise buna
“sayfan” der. Bakmışlar bu, vahşi hay-
vanlara karşı tehlike yaratıyor; bu sefer de
aynı şeyin benzerini yüksek ağaç dalla-
rına yapmışlar. Biz buna “çardak” deriz.
Daha sonra bu “sayfan” ile “çardak” bir-
leşmiş ve Sayvançatak şeklinde dilimize
girmiş. O günden bugüne kadar köyün adı
Sayvançatak köyüdür. Şimdi de yeni bir
düzenleme gereği Sayvançatak mahallesi
oldu. 
- Mahallenizin genel durumu hakkında
neler söylersiniz?
- Mahallemizin okuma yazma oranı yak-
laşık %95’in üzerindedir. Emekli olan po-
lis, öğretmenler var; göreve devam edenler
de var. İki tane doktorumuz şu anda gö-
reve devam ediyor. Bir kısmı buradan git-
mişler; İstanbul’da doğdukları için hangi
okullarda oldukları bilgisine sahip deği-
lim. Ancak mahalleden dışarıya epey göç
var. Dolayısıyla bizim mahallenin bura-
daki nüfusundan daha çok İstanbul Üskü-
dar Kirazlıtepe mahallesinde var. Asker-
liğini yapan vatandaşlar, gençler; ihtiyar-
layınca bir emeklilik elde edebilmek için
gidip orada gerek devlet işinde, gerekse
özel sektörde çalışarak geçimlerini sağla-
maktadırlar. Mahallede hayvancılık yok 

denecek kadar azdır. Eskiden bir evde 8-
10 tane kara sığır bulunurken daha sonra
bu jersey döllemesi olmuştur. Onlar da
azalmış, birçok evde bu hayvanlardan da
yoktur. Fındık biraz var. Mısır yani biz
darı deriz, burada bir hayli azalmıştır. Gur-
bete gidip emekli olan vatandaşlar, ma-
halleye dönerek -tatil için- ev yapmaya
baş- lamışlar. Buraya güzel evler yapıyor-
lar. Memleketten vazgeçilmiyor...

- Hocam, köyde eskiden keten dokuma-
sı yapılıyormuş, buna tevek deniyor-
muş. Bunun hakkında bilginiz var mı?
- Biz buna eskiden kendir diyorduk. Me-
ğerse bu kendirden, sonradan öğrendiği-
miz bilgiye göre uyuşturucu elde edili-
yormuş; bizim haberimiz yok. Jandarma
köye gelirken, yolun kenarında rahmetli
annemin kendirini görmüş. Anneme, bu
yasak demiş. Ama biz yine de  bunu ektik.

Ağustos aylarından sonra bunu toplarız,
çömen yaparak kuruturuz. Daha sonra
kendirini saplarından soyarız. Daha sonra
döverek yumuşatırız. Bu işlemin yapıldığı
yerde temizliğe dikkat edilmediği için toz
toprak içinde kalınırdı. Bazı insanlar eve
gittiklerinde, “Beni tokmak tuttu.” der-
lerdi. Farkında değil, onu tutan afyondu...
Dübelden geldikten sonra evde demir ta-
rak ile tararlar, ip yaparlardı. 
- Eskiden yorgan attırılırdı. Attırılan
yünler taraktan geçirilirdi. Tarak o
tarak mı?
- Evet, o tarak. Kendir tarağının dişleri
daha sağlam olur. Biraz daha büyük olur.
Kendirin köşesini yumuşatmak ve lifle-
mek için asılırlardı. Daha sonra onu yu-
mak, sömek ederlerdi. Daha sonra eği-
rirler, ip yaparlardı. 
- Eğirmeyi neyle yapıyorlardı?

- Eğecek ile yaparlar. Uzunca çubuk şek-
linde, altı topaçlı/âşaklı bir ip yapma aleti.
Bunu çevirdikçe ipi sarar ve kendi bün-
yesinde yumak yapar. İp olduktan sonra
kelep, dürüm yaparlar. Top gibi yumak
olur. Ağacın kabuğunu soyarak kumbul
yaparız. İpi kumbulun içerisine koyarlar.
Amaç, ipin orada pişmesi, yumuşaması
sağlanır. Onun ağzına biz bez örteriz. Be-
zin üstüne kül (odun ateşinden arta kalan
toz)  konur. Ateşte su kaynar, kaynayan
su- yu külün üstüne dökerler. Bu işlem 2-
3 saat devam eder. Dökülen kül suyu
bezin altıda bulunan kendir ipin üstüne
düşer. Kül suyunun içinde kalan kendir
ipi yumuşamış olur. Daha sonra yumuşa-
yan kendir ipi güzel bir yıkanır. Tevek be-
zinin dokuma aletleri vardır. Adlarını tam
bilemiyorum, genel olarak tevek tezgâhı
denir. Bu tezgâh, bir metreye yakın uzun-
luktadır. Son safhaya gelmiş kendir ipi bu
tezgâhta dokunur. Bütün bu işlemin so-
nucunda tevek bezi meydana gelirdi. Bu
teveği karın üzerine sererek birkaç gün
bekletirlerdi. Neden karın üstüne serildi-
ğini bilemiyorum. Buradan çıkan bezler-
den tevek gömlekler (içlikler) yapılırdı.
Bu gömlekler yazın bunaltıcı sıcağında
insanı serin tutardı. Gömlek, teri çektiği
için terleme nedir bilinmezdi. Son yıl-
larda bu sıfıra indi; keten dokunmaz oldu.
Beşikdüzü’nde okurken benim tevek göy-
neğime gülerlerdi. Şimdi sahilde bana
keten gömlek soruyorlar… 
- ŞalFed’in çıkardığı Ağasar dergisi
hakkındaki düşünceleriniz  ve dergimiz
aracılığı ile son mesajınız nedir?
- Ben dergiyi ilk geldiği zaman bir kere
okuyorum. Dernekler ve federasyon İs-
tanbul’da güzel işler yapıyor. Dernekleri-
miz kendi köylerine yardımcı oluyorlar.
Maddi anlamda hatırı sayılır biçimde yar-
dımcı oluyorlar. Ben burada öğretmen-
ken, okulun kaloriferi senede 3-4 defa
bozulurdu. Sadece elektriğe 250-300 mil-
yon (eski para ile) verirdik. Bana bu ko-
nularda derneğimizin çok maddi yardım-
ları oldu. Ağasar dergilerini vatandaşları-
mız mutlaka okusunlar. Hepimiz bu kül-
tür hizmetine, gerek yazı gerekse maddi
konularda destek olmamız lazım. Bana
bunları açıklama fırsatı verdiğiniz için siz-
lere teşekkür ederim.

-Biz de size bu önemli açıklamalarınız
için teşekkür ederiz.

Foto: Turan Uzun 
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Mehmet Yaşar: “Dernekler ve federasyon güzel işler yapıyor. Der-
neklerimiz kendi köylerine yardımcı oluyorlar. Ben burada öğretmen-
ken, okulun kaloriferi senede 3-4 defa bozulurdu. Sadece elektriğe
250-300 milyon verirdik. Bana bu konularda derneğimizin çok yar-
dımları oldu.” 

“(Eskiden) tevek gömlekler
(içlikler) yapılırdı. Bu göm-
lekler yazın bunaltıcı sıca-
ğında insanı serin tutardı.
Gömlek, teri çektiği için ter-
leme nedir bilinmezdi. Son
yıllarda bu sıfıra indi; keten
dokunmaz oldu. Beşikdü-
zü’nde okurken benim göm-
leğime gülerlerdi. Şimdi sa-
hilde bana keten gömlek so-
ruyorlar…”

“TEVEK GÖYNEĞİME GÜLENLER 
ŞİMDİ BENDEN KETEN GÖMLEK SORUYORLAR...”

Röportaj: Turan Uzun
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Mutluluğun ve aşkın yaşı mı olurmuş!...
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Ali Yeter (merhum)

Abdi Yeter Mehmet Dural

Sebahat (Sebat) 
Bayraktar

Mustafa Yeter ve ailesi / Kovanlık
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Merhume Ayşe Şengül ve bacısı  Hanım Dural

Muhammet Öngöz
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Mevlanâ Celaleddin-i Rûmî, insanların her zaman içi ve
dışının bir olamayabileceğini; insanların içinde peygamber ve
evliya kılıklı, çok dindar, çok ahlaklı, faziletli, zahit, takva sa-
hibi ve sûret-i haktan görünen nicelerinin, gerçekte çok başka
hesaplar, emeller, akıl almaz sapıklıklar içinde bulunanlar ola-
bileceğini; böyle tehlikelerden herkesin yakasını kurtarabil-
mesinin kolay olamayacağını; bunu ancak gerçek ilim, irfan,
akıl, tedbir, tecrübe, feraset, fark ve temyiz sahiplerinin Al-
lah’ın lütuf ve keremiyle başarabileceğini, tarihten yani Hıris-
tiyanlıktan bir örnekle açıklamaya çalışıyor. Burada anlatılan
kişinin Hıristiyanlığı bozan Pavlus olduğu söylenmektedir.
İslam Dünyası’nın bugün içinde bulunduğu mezhep, meşreb
ve iktidar kavgaları dikkate alındığında, “İslam’ın Pavlus-
ları”nın İslam Dinini ne hale sokmak istediklerini ve başımıza
ne büyük sıkıntılar açtıklarını görüp ibret almak gerekir…

***
Bir zamanlar Yahudilerin, çok zalim, Hz.İsa düşmanı ve

Hı- ristiyanları kırıp geçiren bir hükümdarı vardı. Bu hüküm-
dar, Yahudice kininden dolayı, Hz.Musa’nın dininin koruyu-
cusuyum diyerek yüz binlerce suçsuz, günahsız, masum
mümini öl dürttü.

Halbuki Hz.İsa ile Hz.Musa arasında yol ve inanç bakı-
mından hiçbir fark yoktu. Sadece aynı görev ve aynı nöbet,
Hz.İsa devrinde, Hz.Musa’dan Hz.İsa’ya geçmişti...Bu hü-
kümdarın çok hilekâr, sapık ve yol vurucu bir veziri vardı. Bir-
gün hükümdara; 

-Efendim, hala anlamıyor musunuz? Bunları böyle öldü-
rüp durmak bir işe yaramıyor. Çünkü bunların çoğu canlarını
kurtarmak için dinlerini senden gizlerler. Nasıl bilip, nasıl an-
layacaksın ki? dedi. Hükümdar;

-Peki madem öyle, sen daha iyi bir çare biliyorsan, söyle de
onu yapalım? diye sordu. Vezir dedi ki; 

-Ey Hükümdarım! Sen bana gazap etmiş görünerek ceza-
landırılmama hükmet. Ku lağımı, elimi kestir; burnumu, duda-
ğımı yardır! Sonra beni darağacına götürsünler. Asılacağım
sırada bir şefaatçi senden suçumun affını dilesin. Bu işi halkın
gözleri önünde, örneğin bir pazar yerinde yaptır. Sonra da beni
huzurundan uzak, onların yoğun olduğu bir şehre sür ki, ben
onların arasında yüz türlü din kayıtsızlığı salayım, on ları din-
lerinden uzaklaştırayım. Bu halde onlara diyeyim ki; “Ben as-
lında gizli Hıristiyandım. Dinimi hükümdardan saklamak,
onun dininden görünmek istedim. Fakat hükümdar be nim Hı-
ristiyan olduğumu anladı, Yahudilik taassubundan dolayı beni
öldürmek istedi. Eğer Hz.İsa’nın ruhaniyyeti imdadıma yetiş-
mesey di o, Yahudice kiniyle beni parça parça edecekti. As-
lında ben, Hz.İsa ve onun dini için başımla oynar, canımı verir
ve bunu da ca nıma yüz binlerce minnet sayarım. Fakat, Hıris-
tiyanlığa yararlı olmadan ölmek istemiyorum. Çok şükür ben,
Hz.İsa dininin bilgisi ne iyiden iyiye vakıfım. Yeryüzünde bu
dine benden fazla yararlı olabilecek kimseyi de tanımıyorum.
Ama gel gör ki, o pak dinin cahiller elinde mahvolup gitmesi
bana çok dokunuyor. Allah’a(c.c.) ve Hz.İsa’ya şükürler olsun
ki biz, bu hak dinin yol gös tericisi olduk. Artık Yahudilerden
de Yahudilikten de kurtulduk! Ey halk, ey millet, ey toplum
gelin! Artık, devir Hz.İsa’nın devridir! Onun dininin sırlarını

şimdi benden can kulağıyla dinleyin!” Ondan sonra olacakları
görürsünüz…

Vezir, kurduğu bu hileleri sayıp dökün ce, hükümdarın gön-
lünden endişeyi tamamen giderdi. Hükümdar, vezir ne dediyse
hepsini yerine getirdi. Halk, vezirin başına gelen acıklı haller-
den, bu gizli hileden dolayı şaşırıp kalmıştı. Sonra veziri Hı-
ristiyanların oturdukları tarafa sürdü. Vezir de oradaki halkı
güya dine davet etmeye girişti. Yüz binlerce Hıristiyan yavaş
yavaş onun etrafında toplanmaya başladı. Onlara gizlice İn-
cil’in hükümlerini, ibadetlerin sırlarını anlatıyordu. Görünüşte
din hükümlerini anlatıyordu fakat; anlat tıkları gerçekte onları
avlamak için birer yem ve tuzaktı.

Hıristiyanlar tamamıyla ona güvenip, gönül bağladılar. Za-
ten avam tabakadan olan halk yığınları, işin iç yüzünü nasıl bi-
lecekler? Onu Hz.İsa’nın halifesi sanıp etrafında toplandılar
ve gönüllerine onun sevgisini ektiler. Halbuki o vezir, gerçekte
insanları doğru yoldan saptırmaya çalışan deccalın tekiydi. 

***
Yüce Rabbimiz! Dünyada yüz binlerce tuzak ve yem var.

Bizler de yemsiz kalmış haris kuşlar gibi yiz. Her birimiz birer
doğan ve anka da olsak, her an yeni bir tuzağa tutuluyoruz. Ey
Ganî ve Müstağnî olan Mevlâmız! Sen bizi her zaman tuzak-
lardan kur tarmaktasın; biz yine başka tuzaklara doğru gitmek-

teyiz! Ambarımızı delip buğdaylarımızı çalan farelerin hileleri
yüzünden, ambarlarımız bir türlü dolmuyor. İbadetlerimizden
gereken faydaları elde edemiyoruz. Buğday biriktirmeye baş-
lamadan önce farelerin şerlerini def etmeyi bir türlü öğrene-
medik...

***
Vezir, hükümdardan ayrı kaldığı oldukça kısa bir zaman

içerisinde Hıristiyan halkın büyük çoğunluğunun güvenini ka-
zandı, onlara önder ve pe nah oldu. Çok geçmeden herkes, onun
emir ve hükmü önünde canlarını feda edecek duruma gelmişti.
Bu arada hükümdarla ara larındaki gizli haberleşmeler sürüp
gidiyordu.  

Hükümdar ona gizlice vaatlerde bulunuyor; 
-Ey devletli vezirim! Muradımız ne zaman hasıl olacak?

Şu Hıristiyanların toprağını ne zaman yele vereceğiz? Yeter
artık, gönlümü bu üzüntüden tez kurtar! diye onu daha da gay-
rete getirmeye çalışıyordu. Vezir de;

-Az kaldı hükümdarım. Biraz daha sabredin. Ben, İsa di-
nine fitneler salıp, işlerini bitirmek üzereyim! gibi haberlerle
hükümdarın gönlüne su serpiyordu. 

O zamanlar Hz.İsa kavminin on iki emîri vardı. Her fırka
bir emîre bağlıydı. Aralarındaki rekabet ve tamah yüzünden
de her topluluk kendi beyi ne adeta kul köle olmuştu. 

FERASET

Mustafa Atalar
Sayıştay Üyesi

FİTNE TOHUMU (*)

Mevlanâ, insanların içinde peygamber ve evliya kılıklı, çok dindar, çok ahlaklı
görünen nicelerinin, gerçekte çok başka hesaplar, akıl almaz sapıklıklar içinde
bulunanlar olabileceğini; böyle tehlikelerden ancak gerçek ilim, irfan ve fe-
raset sahiplerinin kurtulabileceğini, tarihten yani Hıristiyanlıktan bir örnekle
açıklamaya çalışıyor. Burada anlatılan kişinin Hıristiyanlığı bozan Pavlus ol-
duğu söylenmektedir. İslam Dünyası’nın bugün içinde bulunduğu mezhep,
meşreb ve iktidar kavgaları dikkate alındığında, “İslam’ın Pavlusları”nın  ba-
şımıza ne büyük sıkıntılar açtıklarını görüp ibret almak gerekir…

Dünyada yüz binlerce tuzak ve yem var. Bizler
de yemsiz kalmış haris kuşlar gibi yiz. Her bi-
rimiz birer doğan ve anka da olsak, her an
yeni bir tuzağa tutuluyoruz. Ey Ganî ve Müs-
tağnî olan Mevlâmız! Sen bizi her zaman tu-
zaklardan kur tarmaktasın; biz yine başka tu-
zaklara doğru gitmekteyiz!..
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Bu on iki emirle kavimleri, o kötü vezire bağ landılar, hepsi
onun mesleğine uydular. O, öl dese, her emir, hemen o anda öl-
meye hazırdı.

Vezir, bu on iki emirden her birinin adına bir tomar düzdü.
Her, tomarda yazılı şeyler, hükümler, birbirine aykırıydı. Ör-
neğin birinde riyazatın, yani bir kenara çekilip Allah’a ibadet
etmenin şart olduğunu söylüyor, öbüründe bunun gereksizli-
ğini savunuyordu. Birinde tevekkülü, zahitliği övüyor, diğe-
rinde kötülüyordu. Birinde Allah’a ibadet etmenin şart ve bi-
zim yaratılış gayemiz olduğunu belirtiyor, diğerinde bunların
hiç önemli olmadığını, zaten Allah’ın bize bunları yerine ge-
tirelim diye değil, aczimizi, bunların altından kalkamayacağı-
mızı anlayalım diye emrettiğini iddia ediyordu. Bu şekilde on
iki tomar düzdü.

Sonra vezir, başka bir hile kurdu. Vaaz ve nasihati bırakıp,
insanlardan uzaklaştı ve halvete girdi. Kırk-elli gün halvet te
kaldı. Bütün halk, onun hasretinden, hayran oldukları halin-
den, tavrından, sö zünden, sohbetinden uzak kalmaktan âdetâ
deli divaneye döndüler. Hepsi birden kapısına gelip;

-Biz, sensiz çok kötü bir hale düştük. Karışıklıklar içinde-
yiz. Kendisini yeden, elinden tutan birisi olmazsa, körün hali
ne olur? Allah rızası için, bizi ken dinden daha fazla ayırma!
Aramıza dön! diye yalvarıp yakarmaya başladılar. Vezir ise
halvette riyazattan iki büklüm olmuştu. Dışarıdakilere;          

-Ru hum dostlardan uzakta değil. Fakat dışarı çıkmama izin
yok, diye seslendi.

Halk, emirler, müritler vezire çok yalvarıp, yakardı lar.
Ama vezir bir türlü halvetten çıkmadı. Nihayet vezir, içeriden
onlara dedi ki;  

-Ey dostlar! Bilin ki, Hz.İsa bana, yakınlarımdan, arkadaş-
larımdan ayrıl mamı, dünyaya sırt çevirip tek başıma kalmamı,
hatta kendi varlığımdan bile sıyrılmamı vahyetti. Bundan sonra
konuşma ma da izin yok! Elveda dost lar; artık ben öldüm, yü-
kümü dördüncü kat göğe, Hz.İsa’ nın yanına ilettim. Bundan
sonra onun yanı başında oturacağım.

Neden sonra vezir, Hıristiyan beylerinin her birini yalnız
ve teker teker yanına çağırdı. Her birine;

-Ben yakında öleceğim. Benden sonra, Hz.İsa dininde
Hakk’kın vekili ve benim halifem sensin. Öbür emirler de
senin tâbilerindir. Hangi emir senden ayrı baş çeker, sana tâbi
ol mazsa, onu tut, ya öldür, ya esir et veya hapse at! Ama ben
sağ iken sakın bunu kimseye söyleme! Ben ölmedikçe bu re-
isliğe talip olma. Saltanat ve galebe davasına kalkışma. Bu
dinde senden başka vekil ve nâip yoktur. İşte bunlar da İsa Me-
sih’in hükümlerini içeren tomarlar. Bunlara iyi sarıl ve üm-
mete iyice okuyup bellet, diye vasiyette bulundu. 

Her birini ayrı ayrı ağırladı ve birine ne söylediyse öbürle-
rine de aynısını söyledi.  Hepsine de daha ön ceden hazırlamış
olduğu, harflerin şekilleri gibi birbirine aykırı ve zıt hüküm-
ler, görüşler, emirler ve yasaklar içeren tomarlardan birer tane
verdi.

Bundan sonra vezir, kırk gün daha kapısını herkese kapat-
tıktan son ra intihar etti. Halk, onun ölümünü haber alınca kab-
rinin başına toplandı. Kalabalıktan, ortalık kıyamet yerine
dönmüştü. Büyük küçük herkes, onun yasından ah ve figan
ediyor, saçlarını, başlarını yoluyor, elbiselerini yırtıp,  meza-
rının toprağını başlarına serpiyorlar, gözlerinden kanlı yaşlar
döküyorlardı. 

Bu yas ve matem havası, bir ay böyle devam etti. Bir ay
sonra halk dedi ki;

-Ey ulular! Siz beyler den o vezirin makamına oturacak olan
kimdir? Ma dem ki güneşimiz battı, onun yerine bir kandil yak-
mak tan başka çaremiz yok. 

O beylerden birisi hemen öne çıkarak;
-O zatın ve kili ve bu zamanda Hz.İsa’nın halifesi benim.

İşte bu tomar da, ondan sonra vekilliğin bana ait olduğuna dair
delilimdir! dedi.  

Bunun üzerine, koltuğundan birer to mar çıkarıp göstere-
rek, öbür beyler de pusularından çıkar gibi teker teker or taya
çıktılar. Liderlik hususunda hepsinin de dava sı aynıydı. Her 

emir ve onlara bağlı olan topluluklar, inat ve öfke ile kendile-
rinin haklı olduğunu iddia ediyorlar, karşı tarafı fitnecilik ve
bozgunculukla suçluyorlardı. Hepsi aynı inanca sahip tek bir
topluluk iken, bölük bölük bölünerek parçalara ayrıldılar. İşi,
birbirlerine karşı keskin kılıçları çekmeye kadar götürdüler.
Her birinin elinde bir kılıç ve bir tomar vardı.  

Sarhoş filler gibi birbirlerine girdiler. Yüz binlerce Hıristi-
yan öldü. O vezirin ektiği fitne tohumları, başlarına büyük bir
afet ve bela kesildi. O, fitnesi de uğursuz, tedbiri de uğursuz
vezir yüzünden hor ve kıymetsiz hale geldiler. Çoğu o vezirin
belası yüzünden yoldan çıktılar, mahv u perişan oldular. Mâ-
nâları ters, sözleri aykırı tomar lara uymalarından dolayı dinleri
de karmakarışık bir ha le geldi, fikir ve düşünceleri de, hü-
kümleri de.

***
Şimdi Hıristiyanların cehaletine bak ki, asılmış ve çarmıha

gerilmiş olduğuna inandıkları bir Tanrı’dan(!) medet umuyor-
lar! Çünkü, onların inanışına göre, tanrılaştırdıkları Hz.İsa’yı
Yahudiler asmıştır. Peki, madem öyle, ona kim imdat etsin!.. 

Bil ki, inananlar geçmiş çağlardan beri birdir, aralarında
ayrılık, gayrılık yoktur. İnananlar çok sayıdadır ama inançları
birdir; bedenleri çoktur ama canları birdir. İki peygamber, ne
zaman birbirlerine aykırı yol tutmuşlar, ne zaman birbirlerine
ters iş yapmışlar, ne zaman birbirleriyle rekabete girişmişler?
Hangi peygamber bir diğerinden mucize kapmaya kalkmış?

Hz.İsa da diğer bütün peygamberler de Allah’ın adıyla ve
izniyle mucizeler gösterirlerdi.  Aşağılık kişiler de her an Al-
lah’ın o temiz adını anarlar ama o adın onlar üzerine hiç bir
tesiri görülmez; çünkü onlarda aşk yoktur.

Peygamberlerin hepsi insanları aynı yola, yani Allah’ın yo-

luna davet etmişlerdir. Bütün peygamberler aynı yolun yolcu-
sudurlar. Fakat, Yahudiler ve Hıristiyanlar, taassup ve taraf-
girlik yüzünden şaşı oldukları için, bir de bütün peygamberle-
rin davetçisi oldukları Allah’ın yolunu, hakkı, hakikatı tanı-
madan, peygamberleri tanıdıkları için Hak peygamberlerini
birbirinden ayırmışlardır. Örneğin, Yahudiler biz Musa’ya ina-
nıyoruz diyerek Hazreti İsa’yı inkar edip ona düşman olmuş-
lar, Hıristiyanlar da biz İsa’ya inanıyoruz diyerek iki cihan
güneşi Hz.Muhammed’i inkar etmişlerdir. Halbuki peygam-
berlerin hepsi; insanları aynı yola, Allah’ın yoluna çağırmış-
lardır. 

Esas tanınıp bilinmesi gereken haktır. Hak, insanlarla ta-
nınmaz, tam tersine insanlar hakla tanınır. Eğer, Yahudiler ve
Hıristiyanlar da mensubiyet iddia ettikleri peygamberlerinden
önce veya onlarla beraber hakkı da tanımış olsalardı, peygam-
berler arasında hiçbir ayırım yapmazlar, hepsinin hak ve doğru
olduğunu kabul ederlerdi. Fakat ne olursa olsun, en sonunda
peygamberlerin ululuğundan, sözlerinden başka kralların, hü-
kümdarların, tiranların sözleri, ululukları, adları, sanları çabu-
cak değişir, baki kalmaz, gün gelir silinir, yok olur gider.
Çünkü arkalarından gelenler onların adlarını kazırlar; izlerini
siler, süpürürler. Ahmet’in adı ise kıyamete kadar her yere iş-
lenir, yazılır, hakkedilir. Ahmet’in adı, aslında bütün peygam-
berlerin adıdır. Çünkü biz, onun peygamberlerin sonuncusu
olduğunu söylediğimiz zaman, aynı zamanda diğer bütün pey-
gamberleri de anmış ve kabul etmiş oluruz. Yüz elimizde
olunca doksan da bizde demektir.

(*): Mevlana’dan derleme ve düzenleme 

Bil ki, inananlar geçmiş çağlardan beri birdir,
aralarında ayrılık, gayrılık yoktur. İnananlar
çok sayıdadır ama inançları birdir; bedenleri
çoktur ama canları birdir. İki peygamber, ne
za- man birbirlerine aykırı yol tutmuşlar, ne
zaman birbirlerine ters iş yapmışlar, ne zaman
birbirleriyle rekabete girişmişler? Hangi pey-
gamber bir diğerinden mucize kapmaya kalk-

FERASET
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Karadeniz’in hırçın dalgaları ile du-
manlı dağları ve kara ile denizi, bir aşk
yaşar gibi birbirine sarılmıştır. Karade-
niz’de dik vadilerle ulaşılan dağlarda yük-
seltiler, -yirmi kilometreyi geçince- iki bin
metrelere ulaşır çoğu yerde. Aynı şekilde
-kara parçası yamaçları gibi- denizin de-
rinlikleri de aniden ve derinlemesine iner
Karadeniz’in içlerine, derinliklerine. Ka-
radeniz insanları da böylesine derin yaşar
hayatı. Erken söyler son söyleyeceği sözü.
Adam gibi sever sevdiklerini; gerektiğinde
adam gibi kavga verir hayatla, haksızlıkla. 

Doğu Karadeniz bölgemiz, doğal gü-
zellikleri, tarihi değerleri, bitki örtüsü,
yükseltilerindeki uçsuz bucaksız ve birbi-
rinden güzel yaylaları ile ülkemiz turiz-

minde önemli bir yer olma özelliğine sa-
hiptir. Özellikle yaylalarımızda ve kırsal
kesimde bozulmadan kalmış mimari ör-
nekleri, günümüze kadar gelen tarihi eser-
leri, yüzyıllardır yöresel özelliklerini kay-
betmeden kalmış ve el değmemiş bakir
doğası, Karadeniz’e yönelen turistik ilgi-
nin nedenlerini oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, sosyal etkinlikleri ve
doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Kara-
deniz Bölgesi yaylalarının kültürel ve
doğal kaynakları titizlikle korunmalıdır.
Yörenin dağlık ve ormanlarla kaplı olma-
sı, zengin florası ve sakinliği, gelecekte tu-
rizm için alternatif seçeneklerden olacak-
tır.

Karadeniz’de yaylalara dereler, tepe-

ler, üzerinden; köylere / mahallelere ise
belde ve ilçelerden yine zirveye tırmanır
gibi yol alırsanız. Her defasında dağların
eşsiz manzarası karşılar sizi. Çokluk/şen-
lik günlerinden bir gün önce eğlenceler,
yayladaki obalarda çoktan başlamıştır bi-
le. Doruk/ladin ağaçları arasında, binlerce
farklı kır çiçekleri ile bezenmiş çimenler
ve topuk otları üzerinde yaya yolculuk ya-
parsanız, kendinizi bulutların üstün e se-
rilmiş halılarda gezer gibi hissedersiniz.
Yaylaların buz gibi sularından, oluklu çeş-
melerinden suyu bekletmeden içtiğinizde
dudaklarınız çatlayıp yara olur. Bugün
yaylaların hemen hepsine motorlu araç-
larla ulaşmak mümkündür. Yaylaların et-
rafında yayla evleriyle oluşmuş obalar ku-
rulmuştur. Bazı yaylalardaki obalar kasaba

olacak kadar büyümüştür günümüzde.

Doğu Karadeniz’de şenlik yapılan kay-
da geçmiş yüz elli kadar yayla mevcuttur.
Ayrıca şenlik yapılmayan binlerce yaylada
yaylacılık ve yaz tatili yapılmaktadır.

Bu yazımızda, Doğu Karadeniz’in öne
çıkmış birkaç yaylasını sizlere tanıtmaya
çalışacağız. Unutulmamalıdır ki, Karade-
niz yayladır. Her tepede, her dağın etekle-
rinde horondur. Her düzlükte, her çimende
kemençe, davul, zurnadır; tulum, ve ka-
valdır. İneklerin, koyunların melemesinde,
tutkudur; denizdeki takasında hamsidir.
Saç üzerinde pişen mısır ekmeğinde ekin-
dir. Şarkıdır, derelerinde akan su sesin-
de…

KADIRGA YAYLASI
( Trabzon, Gümüşhane ve 

Giresun Yaylası )

Kadırga Trabzon, Gümüşhane ile
Gire- sun sınırlarının kesiştiği 2300 ra-
kımlı bir noktada; tarihi yüzlerce yıl önce-
sine dayanan en eski yayla şenliklerinin
yapıldığı yaylalarımızın ilkidir. Kadırga
şenliklerinin altı yüz yıllık bir geleneği ol-
duğu bilinmektedir. Kadırga yaylasına bir-
çok nok- tadan ulaşım sağlanmaktadır. 

Kadırga yaylası, ismini Kadırga ve çev-
resinde yerleşen (Çepni) Kadir Ağa oy-
mağından almaktadır. Bu bölgede bulunan
Kadir Ağanın oymağı ile yine bu bölgeye
yakın bulunan başka bir oymak arasında
çıkan çatışma sırasında oymak beyi Kadir
Ağa vefat etmiş ve cenazesi diğer oymak
mensupları tarafından Kadırga tepesine
defnedilmiştir. Bu tepede bulunan kayaya
Kadir Kaya ismini vermişler ve zamanla
bu isim Kadırga olarak değişikliğe uğra-
yıp günümüze kadar gelmiştir. Kadir Ağa-
nın ölümünden sonra 1400’lü yılların ba-
şından itibaren Kadırga şenlikleri adı al-
tında Kadırga yaylasında programlı eğlen-
celer yapılmaya başlanmış ve günümüze
kadar gelmiştir.

Şenlikler, kadim Türk kültürünün gü-
nümüze taşınmasına ve  bu kültürün yaşa-
tılmasına çok büyük katkı sağlamaktadır.
Kadırga şenliklerinde genel Türk kültürü-
nün ayrıntılarını görmek mümkündür. Ka-
dırga yaylası şenliği, mazisi yüzyıllara da-
yanması münasebetiyle ülkemizin en eski
geleneksel yayla şenliğidir. Kadırga şen-
liklerinin cuma gününe denk getirilmesi,
şenliklere katılan halkın cuma namazlarını
-birlik beraberlik içerisinde- Kadırga’da
bulunan üstü açık camide topluca kılma-
ları içindir. Ayrıca Kadırga’da bulunan bu
açık çimen camisinde Osmanlı padişahı-
nın(Fatih) -Tarbzon’u fethe giderken- cu-
ma namazı kıldığı söylenmektedir. Bu ca-
minin 1400’lü yıllardan beri  Kadırga ile
birlikte var olduğu bilinmektedir. Her yıl
temmuz ayının 3. haftası cuma günü otçu
(çokluk) haftasıdır. Ulusal düzeyde kutla-
nan, Otçular haftasına son yıllarda yabancı
turistlerin de iştirak ettiği gözlenmektedir.
Binlerce yerli ve yabancı turistin toplan-
dığı Kadırga yayla şenlikleri, çeşitli kül-

YAYLALARIMIZ

Harun Özdemir(*)

DOĞU KARADENİZ YAYLALARI
Doğu Karadeniz, doğal güzellikleri, tarihi değerleri, bitki örtüsü, yükselti-
lerindeki uçsuz bucaksız ve birbirinden güzel yaylaları ile ülkemiz turiz-
minde önemli bir yer olma özelliğine sahiptir. Özellikle yaylalarımızda ve
kırsal kesimde bozulmadan kalmış mimari örnekleri, günümüze kadar
gelen tarihi eserleri, yüzyıllardır yöresel özelliklerini kaybetmeden kalmış
ve el değmemiş bakir doğası, Karadeniz’e yönelen turistik ilginin nedenle-
rini oluşturmaktadır.

Kadırga Yaylası
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türlerin bir araya geldiği ve karşılıklı kül-
türel iletişimin sağlandığı bir toplanma,
çokluk ve Otçular günüdür.

Diğer bir gerçek ise, Otçu şenliklerinin
yapıldığı gün cuma saatinde, yüzyıllardır
üstü açık dünyadaki (belki de) tek cami
olan Kadırga camisine yağmur ya yağmaz,
ya da birkaç saat öncesinden kesilip durur.
Bu durum, bölge halkının gözlemlediği bir
gerçektir…

Kadırga’daki şenlikler, İpek yolu üze-
rindeki obaların kesişme noktasındadır.
Yaylacılık yapan Türkler, haftalık ihtiyaç-
larını karşılamak ve hayvansal ürünlerini
satmak için buraları başlangıçta alışveriş
(pazar) yeri olarak kullanmışlardır. Bu
durum günümüze kadar süregelmiştir. İlk
yılların ardından, Türklerin yerleşik hayata
geçip tarımla iştigal etmelerinden sonra bu
şenlikler yüzlerce yıldır “Otçu şenlikleri”
olarak şekillenmiş ve bir dayanışma ru-
huyla gerçekleştirilmiştir.

Kadırga, tarihî olarak, günümüzde bile
hak ettiği değeri bulamamıştır. Yaylada
konaklama, ulaşım, lokanta hizmetleri is-
tenilen düzeyde tesisleşememiştir. Bu böl-
genin bir yayla kültürü merkezi/odağı
olduğu bilinmeli ve bu kültür/gelenek, as-
lına uygun olarak yaşatılmalıdır.

KÜMBET YAYLASI ( GİRESUN ) 

Giresun’a yaklaşık 60 km. mesafede
bulunan Kümbet yaylası ve çevresindeki
bazı yaylalar ve  Aymaç mevkiinden oluş-
maktadır. Merkeze adını veren Kümbet
yaylası, turizm merkezi olup Giresun’un
en popüler yaylalarındandır.

Kümbet Yaylasına Giresun-Dereli-Şe-
binkarahisar yolu üzerinden iki şekilde
ulaşmak mümkündür. Dereli’den sonra
Güdül-Yüceköy üzerinden gidildiğinde 60
km. asfalt yol ile ulaşılır. Şebinkarahisar
yolundan devam edilince İkisu-Uzundere
üzerinden de ulaşmak mümkündür. Küm-
bet yaylasında elektrik, su ve telefon mev-
cut olup ilkokul ve sağlık ocağı hizmet
vermektedir. Yayla çevresi gür ormanlarla
çevrili, çiçeklerle dolu çayırlarla kaplı
geniş bir alana yayılmıştır. Yaylada bak-
kal, kasap, fırın, manav, kır kahveleri bu-
lunmaktadır.

Günübirlik gelenler için bol miktarda
kuzu eti ızgara, ocak başında kendin pişir
kendin ye şeklinde takdim edilmektedir.
Yaylanın önemli mesire yeri olan  Aymaç
mevkii, yayla merkezinin yaklaşık 2 km
kuzeybatısındadır. Kümbet yayla şenlikle-
rinin yapıldığı bu mevki, doğal güzellikler
bakımından zengin olan çevre manzarasını
gören bir tepedir.

Yayla, çimenlerle kaplı ve orman içine
serpilmiş düzlüklerden oluşmaktadır. Gi-
resun’da, genellikle temmuz ayının ikinci
yarısında yayla şenlikleri tertiplenir. Ogün
çevredeki diğer yaylalardan ve obalarda
bulunan aileler ile il, ilçeler ve diğer iller-
den gelen halk, şenliklerin yapılacağı yay-
lada büyük kalabalıklar oluştururlar. Bu
şenliklerde yenir, içilir, oyunlar oynanır,
yarışmalar tertiplenir, hayvansal ürünler
pazarlanır. Tertiplenen bu şenliklerin en
ünlüsü temmuz ayının ikinci haftasına rast-
layan cumartesi ve pazar günleri icra edi-
len Kümbet yayla şenlikleridir.

AYDER YAYLASI ( RİZE )

Ayder 1300’lü yıllarda Halalılar tara-
fından kurulmuştur. Rize’nin Çamlıhem-
şin ilçesinin 19 km. güneydoğusunda 1350
m. rakımda yer alan ve ladin, kayın or-
manlarıyla kaplı bir yayladır.

Ayder hiçbir zaman yayla olarak kul-
lanılmamıştır, Ayder’i Halalılar dinlenme
amaçlı kullanmışlardır. Halalılar, Hala kö-
yünden yaylalarına (Kavrun- Ceymakçur-
Paákçur ) göç ederken Ayder’deki kaplı-
cada dinlenirlerdi. Kaplıcaların 1900’lü
yıllarda bölge insanı için bir dinlenme yeri
olduğu söylenmektedir. Kaplıcanın geç-
mişi 1700’lü yılları bulmaktadır.

Osmanlı döneminden beri şifalı suyu
ile ilgi odağı olan Ayder, 1987 yılında tu-
rizm merkezi ilan edilmiştir. Kaplıcaların
iç hastalıkları, kadın hastalıkları, sinir, sin-
dirim, dolaşım sistemi hastalıkları, idrar
yolları ve üreme organı hastalıklarına, ro-
matizma, kireçlenme ve cilt hastalıklarına
(egzama, sedef, ergenlik sivilceleri) şifa
verdiği iddia edilmektedir. 260 m. derin-
likten gelen 50 derece sıcaklığındaki kap-
lıcalardan faydalanabilmek için modern, 

turistik tesisler inşa edilmiştir. Kaplıca su-
larından fayda görmek için havuza gir-
mek, özel banyo yapmak ya da içmek
mümkündür. 

Ayder yaylası, başlangıçta Halalılar
tarafından, -yazın çayır biçerek (Ĥodoç)
büyükbaş hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını
sağlamak amacıyla- kullanılmaktaydı. Gü-
nümüzde turizm merkezi olmasıyla bu vas-
fını büyük ölçüde kaybetmiştir. Yaylada
pansiyon ve turistlere hitap eden hediye-
lik eşya mağazaları temel geçim kaynağı
haline gelmiştir.

KAFKASÖR YAYLASI ( ARTVİN )

Her yıl geleneksel olarak yapılan Kaf-
kasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali,
Artvinlilerin özlemle beklediği bir festi-
valdir.  

Artvin’de geleneksel olarak yapılan ve
geçen yıl 34.sü düzenlenen, Kafkasör Kül-
tür Turizm ve Sanat Festivali, geçtiğimiz
yıllarda üç gün olarak kutlanıyordu. Fes-
tival son yıllarda beş güne çıkartıldı. Yöre
halkının yanı sıra binlerce insanın ilgi gös-
terdiği festivalin en çok beğeni toplayan
bölümünü boğa güreşleri oluşturuyor. Bir
yıl boyunca bakımı yapılan boğalar, festi-
val günü arenada rakiplerinin karşısına çı-
karılıyor ve birincilik için mücadele edi-
yorlar.

(*): Harun Özdemir - Trabzon’da 1966’da dünyaya
geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
mezunu. 1985-2014 yılları İstanbul DSİ’de, Yöneti-
cilik, İnşaat Kontrollük görevlerinde bulundu. 1980-
’89 yıllarında lisanslı futbol oynadı. Siyasi parti, sivil
toplum, sendika ve spor kulüplerinde kuruculuk, yö-
neticilik ve başkanlık görevlerinde bulundu. Trabzon
Şalpazarı Dernekler Federasyonu kurucu ve 1.,2.
dönem Genel Başkanlığı görevinde bulundu. Kara-
deniz Konfederasyonu kurucu ve Genel Bşk. Yardım-
cılığı yaptı. İstanbul Trabzon Federasyonu kurucu ve
Genel Başkan vekilidir. ŞalFed Başkanı iken  Ağasar
dergisini çıkarmaya başladı. Bir çok gazete, dergi ve
internet sitelerinde makale yazmaktadır. Yazdığı ilk
kitabı (Sisdağı’nın Çocukları) Ocak 2015’te piyasaya
çıkmış olup araştırmacı yazarlık da yapmaktadır.
Evli üç çocuk babasıdır.

Fotoğraflar: İnt.

Ayder Yaylası

YAYLALARIMIZ

Kümbet Yaylası

Kafkasör Yaylası
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Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu, Şalpazarı Belediye Başka-
nı Refik Kurukız’ı, 24.01.2016 tari-
hinde, Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe ma-
hallesinde bulunan Boğaziçi Yaşam
Merkezinde, yemekli bir toplantıda
ağırladı.

Yapılan bu özel toplantıya, daha
önce mazeret bildiren dernek başkan-
ları dışındaki başkanlar ve yardımcı-
ları büyük ilgi gösterdiler. Yapılan
top- lantının gündem maddeleri; bu se-
neki yayla şenlikleri ve derneklerin
2016 planlamaları ile ilgili görüşle-
riydi.

Federasyon Başkanı Semih Dur-
muş, dernek başkanlarının tek tek ge-
nel düşüncelerini aldı. Durmuş, fede-
rasyonun her yıl haziran ayı başında
yaptığı İstanbul Otçu şenliğini, bu yıl
ramazan ayına denk gelmesi münase-
betiyle, 4-5 Haziran günlerinde piknik
şeklinde düzenleyeceklerini ve yerinin
daha sonra açıklanacağını söyledi.
Temmuz ayında Kadırga’da gerçek-
leştirilecek Otçu şenliği öncesinde de,
Şalpazarı’nda akademisyenlerin katı-
lacakları bir Şalpazarı Sempozyumu
tertip edeceklerini, bu konuda görüş-
melerin ilgili kişilerle devam ettiğini
söyledi.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik
Kurukız, konuşmasına Şalpazarı Be-
lediyesiyle ilgili geniş istatistik bilgiler
vererek başladı. 2015’te gerçekleştir-
dikleri icraat ile 2016’da yapmayı plan-
ladıkları projeleri anlatan Kurukız,

özetle şunları söyledi:

“Turizm, Şalpazarı için olmazsa ol-
mazımızdır. Trabzon’un Sümela ve
Uzungöl gibi tanınmış turizm merkez-
leri tabii ki çok önemli değerler; ancak
Şalpazarı’nda da çok büyük ve bütün
bölgeye yayılmış bir kültürel zengin-
liğimiz var. İlçemize turist gelse bir
haftada gezip bitiremez. Yöresel ye-
meklerimiz, geleneksel kıyafetlerimiz,
doğa güzelliklerimiz gerçekten çok
fazla. İlçemizde turizmin gelişmesi
için Trabzon’da ve Ankara’da gerekli

girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu ko-
nuda Trabzon Kültür Müdürlüğü ile-
ortak bir çalışma içerisine girmiş
bulunmaktayız.

Nüfusumuz her yıl -göçten dolayı-
sürekli düşüyor. Sizlerden rica ediyo-
rum, gurbette yaşamaya mecbur olma-
yan insanlarımız, nüfuslarını memle-
kete aldırsınlar. Belediyeler, devletten
nüfusa göre yardım alıyor. Yazın nü-
fusumuz 50 bine çıkıyor ve doğal ola-
rak belediye hizmetleri aksıyor. Şikâ-
yet etmiyoruz; çünkü burası şikâyet et-
me yeri değil hizmet makamıdır. Ge-
cemizi gündüzümüze kattığımızdan
emin olabilirsiniz. Şalpazarı’nın tanı-
tımında önemli mesafeler kat ettik. İs-
tanbul’da ve Antalya’da TDF’nin dü-
zenlediği Trabzon Günleri’nde; Şalpa-
zarı, Trabzon’un vazgeçilmez bir un-
suru olduğunu bir kez daha gösterdi.
Bu etkinliklerde en büyük ilgiyi biz
gördük.

Göreve geldiğim zamanlarda yayla
şenliklerine mesafeliydim; sayılarının

BAŞKAN KURUKIZ’IN İSTANBUL İTİŞARE BULUŞMASI

Ş A L F E D  /  E T K İ N L İ K L E R

Kurukız: “Turizm, Şalpazarı için olmazsa olmazımızdır.
Trabzon’un Sümela ve Uzungöl gibi tanınmış turizm mer-
kezleri tabii ki çok önemli değerler; ancak Şalpazarı’nda da
çok büyük ve bütün bölgeye yayılmış bir kültürel zenginliği-
miz var. İlçemize turist gelse bir haftada gezip bitiremez. Yö-
resel yemeklerimiz, geleneksel kıyafetlerimiz, doğa güzellik-
lerimiz gerçekten çok fazla. İlçemizde turizmin gelişmesi için
Trabzon ve Ankara’da gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz.”
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çok fazla olduğunu düşünüyordum.

Fakat işin içine girince anladım ki, hal-
kın buna talebi çok büyük. Üstelik bu
şenliklerin ekonomik, tarihi ve kültü-
rel yönleri de var. O yüzden herhangi
bir kısıtlamaya gitmeyi doğru bulmu-
yorum. 2015 yılı seçim yılıydı; biraz
gergin ve sıkıntılı geçti. Bizim için
2016 proje ve inşaat yılı olacak inşal-
lah.”

Şalpazarıspor’un çok iyi gittiğini
ve Şalpazarı tanıtımı için futbol kulü-
bünün çok büyük bir fırsat olduğunu
da sözlerine ilave eden Refik Kurukız,
takıma kendilerinin destek verdiğini
ama bunun yeterli gelmediğini vurgu-
layarak dernek başkanlarından Şalpa-
zarıspor’a destek istedi.

Toplantıda daha sonra, yayla şen-
liklerinin tarihleri ve düzenleri hak-
kında fikir alışverişinde bulunuldu.
Şenlik tarihlerinin Şalpazarı’nda yapı-
lacak protokollü geniş kapsamlı bir

toplantıdan sonra açıklanacağı ortak
kararı alındı.

Bu toplantıya; Şalpazarı Belediye
Başkanı Refik Kurukız, Şalpazarı
Dernekler Federasyonu Başkanı Se-
mih Durmuş, Almanya Stuttgart Trab-
zon Ağasar Kültür ve Yardımlaşma
Derneğinden Hüseyin Kandazoğlu,
Samsun Ağasarlılar Dernek Başkanı
Nurettin Balta, Aktaş Yaylası Der-
neği Başkanı Selim Akgün, Doruk-
kiriş Derneği Başkanı Fahri Durmuş,
Fidanbaşı Derneği Başkanı Salih
Kanbut, Kasımağzı Derneği Başkanı
Se- lim Kıran, Sinlice Derneği Baş-

kanı Ali Erata, Doğancı Derneği Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Kemal
Yamaç,

Şalpazarı Eğitim Kültür Sanat ve Tu-
rizm Derneği Başkan Yardımcısı Op.
Dr.Emsal Cüre, Çamlıca Köyü Der-
neği Başkanı Nedim Günay, Sayvan-
çatak Derneği Başkan Yardımcısı Ah-
met Yaşar, Ağasar Sancaktepe Der-
neği Başkanı Hamit Ayaz, Dereköy-
lüleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali
Bayram, Geyikli Derneği Başkanı
Birol Bayraktar, Beylikdüzü Ağasar-
lılar Derneği Başkanı Erdal Kandil,
Agasar Vadisi Derneği  Başkan Yar-

dımcısı Yakup Yılmaz - Ertuğrul
Türkmen, Ağasar Halk Oyunları Der-
neği Başkanı Mehmet Kandazoğlu,
ŞalFed Yerel Yönetimler ve Dış İliş-
kiler Komisyon Başkanı Ömer Kara-
deniz, ŞalFed Basın Sorumlusu Bahri
Erata, Gazeteci Bülent Şirin, Şalpa-
zarı Haber sahibi Mustafa Atalar ve
ŞalFed ve Fidanbaşı Derneği Basın ve
Halkla İlişkiler Komisyon üyesi Tu-

Durmuş: “Federasyonumuzun her yıl haziran ayı başında
yaptığı İstanbul Otçu şenliğini, bu yıl ramazana denk gelmesi
münasebetiyle, 4-5 Haziran günlerinde piknik şeklinde dü-
zenleyeceğiz. Temmuzda Kadırga’da gerçekleştirilecek Otçu
şenliği öncesinde de, Şalpazarı’nda akademisyenlerin katıla-
cakları bir Şalpazarı Sempozyumu tertip edeceğiz. Bu konuda
görüşmeler, ilgili kişilerle devam etmektedir.”

Ş A L F E D  /  E T K İ N L İ K L E R
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Şalpazarı Dernekler Federasyo-
nu (ŞalFed); 07.02.2016 Pazar günü,
üyesi Şalpazarı Eğitim Kültür Sanat ve
Turizm Derneği’nin Üsküdar’daki mer-
kezinde, diğer üye derneklerin katılımı
ile bir istişare toplantısı yaptı.

Toplantının gündem maddelerini;
yaklaşan yayla şenlikleri, federasyo-
nun düzenleyeceği piknik, Ağasar der-
gisinin 11. sayısı hazırlık çalışmaları,
Şalpazarıspor, Bayırbucak Türkmen-
lerine yardım gibi konular teşkil etti.

Gündem hakkında Federasyon Baş-
kanı Semih Durmuş geniş bir sunum
yaptıktan sonra, gündem maddeleri tek
tek katılımcıların düşüncelerine su-
nuldu.

Yayla şenlikleri konusunun tarih
bakımından hassas bir konuma gelme-
sinden dolayı; bilhassa Sisdağı yayla
şenliğinin (kaynak haftasının) tarihi
konusunda, Şalpazarı Kaymakamı ile
Belediye Başkanı ve Geyikli Mahalle
Muhtarının istişareleri sonucu kesin
bir karara varmaları görüşü benim-
sendi.

Yaklaşan ramazan nedeniyle iptal
edilen İstanbul Kadırgası yerine pik-
nik yapılmasının daha uygun olacağı 

ortak kararı alındı. Bu pikniğin, daha
önce şenliklerin yapıldığı Tuzla Bele-
diyesi Akfırat Piknik Alanında, 04-05
Haziran 2016 günleri yapılmasına ka-
rar verildi.

Federasyonun her yıl çıkardığı
Ağasar Kültür Araştırma dergisinin
yeni sayısı için gerekli dokümanların,
31.03.2016 gününe kadar, derginin
Genel yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri
Md. Hakkı Bayraktar’a ulaştırılması
kararı alındı.

Gurubunda liderliği devam ettiren,
guruptan çıkmayı garantileyen Şalpa-
zarıspor’a, maddi yardımda bulunmak
için 05.03.2016 günü İstanbul’da ye-
mekli bir yardım toplantısı yapılması
uygun görüldü.

Federasyon olarak, üye derneklerle
birlikte, Bayırbucak Türkmenlerine üç
TIR dolusu bir yardım yapılması ve bu
yardımların 17.02.2016 gününe kadar
federasyona ulaştırılması kararı alındı.
Yardım malzemeleri olarak; çocuk be-
zi ve maması, kuru gıda (makarna
hariç), çocuk bisküvisi, temizlik ürün-
leri, kazak, mont, ayakkabı, gömlek,
bot, battaniye, çorap, su gibi acil ihti-
yaç maddelerinin temin edilmesi hu-
susunda gerekli hassasiyetin göster-
ilmesi istendi.

Başkan Semih Durmuş; federas-
yonun orman arazisi kiralaması ve Şal-
pazarı’nda bir beton-mıcır santralinin
kurulması konusunda gerekli girişim-
lerin yapıldığını, yakın bir zamanda
müspet veya menfi bir fikir edinilece-
ğini belirterek şunları söyledi: “Âci-
zane biz de bu konuda teşvik edici
çalışmalar içerisindeyiz. Kurulacak
böyle bir beton santralinin Şalpaza-
rı’na çok faydası olacağı kanısına sa-
hibiz. Çünkü geniş bir alana hizmet

Ş A L F E D  /  E T K İ N L İ K L E R

ŞALFED İSTİŞARE TOPLANTISI - I

Federasyon olarak, üye derneklerle birlikte,
Bayırbucak Türkmenlerine üç TIR dolusu
bir yardım yapılması kararı alındı. 

Hasan Keskin: “‘Suya Sabuna Dokunun’’ başlığı altında
Şalpazarı’nda 09-10.02.2016 günleri Doğancı ve Simenli İlk-
okullarında, Şalpazarlı üniversite öğrencilerimiz, İlçe Sağlık
Merkezimizden diş tabibi, sağlık personelinin katılımlarıyla
diş taraması ve genel hijyen konusunda bilgilendirme ve uy-
gulama yapacağız.”
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etmesi söz konusu. Böyle olunca; bu
girişimi, istihdam konusunda büyük
bir rahatlamaya, köyden kente göçü
biraz olsun tersine çevirmeye yönelik
bir adım olarak görmekteyiz.”

Şalpazarı Eğitim Kültür Sanat ve
Turizm Derneği Başkanı Hasan Kes-
kin, toplantının kendi derneğinde ya-
pılmasından dolayı -ev sahibi olarak-
teşekkür etti ve derneğinin faaliyetleri
hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.
“Suya Sabuna Dokunun’’ başlığı al-
tında Şalpazarı’nda 09 - 10. 02. 2016
günleri Doğancı ve Simenli İlkokulla-
rında, Şalpazarlı üniversite öğrencile-
rimiz, İlçe Sağlık Merkezimizden diş

tabibi, sağlık personelinin katılımla-
rıyla diş taraması ve genel hijyen ko-
nusunda bilgilendirme ve uygulama
yapacaklarını bildirdi. 

Kapanışta da söz alan Federasyon
Başkanı Semih Durmuş; “Arkadaşla-
rım; bütün konuşulanların, alınan ka-
rarların titizlikle üzerinde durulması
konusunda sizlerden fedakârlık bekli-
yorum. Unutmayın ki bütün bunlar,
Şalpazarı-Ağasar’ımız içindir. Artık
biz de Şalpazarı’mızın yükselmesinde
layık olduğu yerini alması için, taşın
altına elimizi değil topyekûn vücudu-
muzu koymalıyız. Allah yar ve yar-
dımcımız olsun.” diyerek sözlerini
tamamlayıp oturumu kapattı.

Yapılan bu istişare toplantısına;
Şalpazarı Dernekler Federasyonu Baş-
kanı Semih Durmuş, Şalpazarı Eği-
tim Kültür Sanat ve Turizm Derneği
Başkanı Hasan Keskin - Yardımcısı
Avni Çakır, Sinlice Derneği Başkanı
Ali Erata, Doğancı Derneği Başkan
Yardımcısı M. Kemal Yamaç, Ge-
yikli Derneği Başkanı Birol Bayrak-
tar-Yardımcısı Ali Evren, Samsun
Ağasarlılar Dernek Başkanı Nuret-
tin Balta, Ağasar Vadisi Derneği
Başkanı Ali Atalar, Ağasar Dergisi
Genel Ya- yın Yönetmeni Hakkı
Bayraktar, ŞalFed Bayanlar Komis-
yonu Başkanı Şevki Çakır, ŞalFed
Eğitim Komisyonu üyesi Barış Ka-
raca, ŞalFed Kültür Sanat ve Sosyal
İşler Komisyon Başkanı Mehmet
Sayal, ŞalFed Bayanlar Komisyon
Üyesi Ali Gülal, Genel Sekreter Mu-
hammet Kıran, Fidanbaşı Derneği
Üst Kurul üyesi-ŞalFed Basın ve
Halkla İlişkiler Komisyon üyesi
Turan Uzun ve Doruk- kiriş Derneği
Yönetim Kurulu üyesi Ali Uçan katıl-
dılar.

Haber ve Foto: Turan Uzun

Ş A L F E D  /  E T K İ N L İ K L E R

Semih Durmuş: “Kurulacak bir beton santralinin Şalpazarı’na çok faydası olacağı kanısına
sahibiz. Çünkü geniş bir alana hizmet etmesi söz konusu. Böyle olunca; bu girişimi, istihdam
konusunda büyük bir rahatlamaya, köyden kente göçü biraz olsun tersine çevirmeye yönelik
bir adım olarak görmekteyiz.”
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Şalpazarı Dernekler Federasyonu
(ŞalFed), kendisini oluşturan dernek baş-
kanları ve Tuzla Belediyesi Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Çabuk’la birlikte
10. 12. 2015 Perşembe akşamı İstanbul
Maltepe ilçesi sınırları içindeki nezih bir
lokantada biraraya geldiler. Adeta bir
aile ortamında yemek yenip Şalpazarı
ortak paydasında verimli sohbetler ya-
pıldı. 

Bu sohbetin açılışını Sayvançatak
Derneği Başkanı Erol Yanık yaptı.
Yanık, konuşmasında; “Böyle nezih bir
ortamda bizleri ağırladığı için Ahmet
Çabuk Başkanımıza teşekkür ederiz.
Uzun zamandır böyle biraraya gelme-
miştik; çok da iyi oldu başkanım. Şunu
da buradan bildirmek isterim: 20 Aralık
2015 Pazar günü saat 10.00-13.00 arası
Kızkulesi’nde, Üsküdar Belediye Baş-
kanımız Sayın Av. Hilmi Türkmen, Şal-
pazarıspor Kulübümüze katkı amaçlı
STK, işadamları ve bürokratlara kahv-
altı verecektir. Malumunuz Şalpazarıs-
por, ilk yarıyı nâmağlup gurup birincisi
olarak tamamlamıştır. Bu konuda ge-
rekli hassasiyetin gösterileceğini umu-
yorum. Dernek başkanı arkadaşlarım,
son zamanlarda -köy gözetmeksizin-
çok çalışıyorlar. Dernekler arası yar-
dımlaşma üst seviyede diyebiliriz. Bu da
gurur verici bir gelişme.” dedi.

ŞalFed Başkanı Semih Durmuş
yaptığı kısa konuşmada; “Bu güzel ye-
meği organize eden değerli büyüğümüz

Ahmet Çabuk Başkanıma çok teşekkür
ediyorum. Biz Şalpazarı insanları ola-
rak, hakikaten özlemiştik sizi. Yayladan
beri görüşemiyorduk. İyi bir organizas-
yon oldu. Bu arada yemek yerken Ah-
met Çabuk Başkanım, geçen yılki sayıda
burs sözünü de bize verdi. Tekrar bütün
başkanlarım adına sayın başkanıma, sa-
dece federasyonumuza değil bütün
Trabzon ve Şalpazarı’na yaptığı hizmet-
lerden dolayı şükranlarımızı iletiyoruz.
Çok güzel bir organizasyon; bu nezih or-
tamda sizinle beraber olmaktan dolayı
iftihar ettiğimizi belirtmek istiyorum. İn-
şallah böyle istişare toplantılarımız de-

vam eder. Allah sizin gibi büyüklerin sa-
yısını artırsın, diyorum.” dedi.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Çabuk da şunları söyledi: “Ar-
kadaşlar; ben de özellikle Federasyon
Başkanımızın nezdinde, Eğitim Derneği
Başkanımızın nezdinde tüm katılımcı
dernek başkanlarına teşekkür ediyorum.
Hepinizden Allah razı olsun. Özel bir
gündemimiz yok; sadece üst üste seçim-
ler geldiği için biraz birbirimizi ihmal et-
tiğimizi düşündük. Gerçekten ülke çok
farklı, çok hareketli zamanlar geçirdi.
Yaz filan derken malum kış ortamı da
geldi. Sadece birbirimizi görmek, bir

Ş A L F E D  /  E T K İ N L İ K L E R

ŞALFED İSTİŞARE TOPLANTISI - II

Ahmet Çabuk: “Kendimizi asla küçümsemeyelim; aslında
biz çok büyük bir gücüz. Bunu da son süreçte İstanbul’da
(Feshane’de) göstermiş olduk. Bundan sonra daha sıkı olmak
lazım, daha birbirimize sahip çıkmamız lazım. / İnşallah ar-
kadaşlar; bundan sonra dernek başkanlarımız düzeyinde, iki
ayda bir, mümkünse her ay böyle toplanalım ve istişare ede-
lim.Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu, kar-
deşliğimizi daim eylesin.”  

Semih Durmuş: “Trabzon
ve Şalpazarı’na yaptığı hiz-
metlerden dolayı Ahmet Ça-
buk Başkanımıza şükranları-
mızı iletiyoruz. Bu nezih or-
tamda sizinle beraber olmak-
tan dolayı iftihar ettiğimizi
belirtmek istiyorum. İnşallah
böyle istişare toplantılarımız
devam eder. Allah sizin gibi
büyüklerin sayısını artırsın.”
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hasret gidermekle alakalı. Özellikle bu
Feshane’deki etkinlikte Şalpazarı Bele-
diyemizin standında güzel bir hareketli-
lik vardı. O açıdan da bu gurur verici.
İstanbul gibi bir yerde Feshane’de prog-
ram yapacaksın; milyonlarca Trabzonlu,
Karadenizli ziyaret etti. Federasyona gü-
venmemiş olsa, arkasında hissetmemiş
olsa, Şalpazarı Belediyesi gelip de bu-
rada stant açmaya cesaret edemezdi. Bu
STK örgütlerinden alınan güçle yapılan
işlerdir. Kendimizi asla küçümsemeye-
lim; aslında biz çok büyük bir gücüz.
Bunu da son süreçte İstanbul’da göster-
miş olduk. Bundan sonra daha sıkı ol-
mak lazım, daha birbirimize sahip çık-
mamız lazım. 

Feshane’deki Şalpazarı standını zi-
yaret ettiğimiz zaman, Eğitim Derneği
Başkanımız ve Ali Erata ile beraber
orada bu toplantıyı teklif ettik. Onlar da
sağ olsun, Federasyon Başkanımızla ve
diğer dernek başkanlarıyla istişare ede-
rek biraraya gelmemizi sağladılar. Özel-
likle katılımınızdan dolayı ben de teşek- 

kür ediyorum. Maksat, gerçekten birbiri-
mizi görmekti; başka bir derdimiz yok-
tu. 

Ben buradan Tuzla Belediye Başka-
nıma Dr. Şadi Yazıcı Beye de gerçek-
ten -gıyabında- teşekkür ediyorum. Her
tür- lü önümüzü açıyor. Özellikle Trab-
zon’a, Trabzonluya, bizim hemşehri-
mize de elinden geldiği kadar maddi
manevi her türlü yardımı yapıyor. Her
türlü imkânı sağlamaya çalışıyor.

İnşallah arkadaşlar; bundan sonra
dernek başkanlarımız düzeyinde, iki
ayda bir, mümkünse her ay böyle topla-
nalım ve istişare edelim. Bizim ev sa-
hipliğimizde olur; Hilmi Türkmen abiye
gideriz, onun ev sahipliğinde olur. Ama
ben her zaman böyle biraraya gelmekte
fayda olduğunu görüyorum. Hiçbir şey
olmasa bile, gerçekten hasret gideriyo-
ruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi,
dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim ey-
lesin. İnşallah sağlıcakla, güzel günlerde
buluşmak dileğiyle hepinizi sevgi saygı
ve muhabbetle selamlıyorum.” 

Yapılan bu yemekli istişare toplantı-
sına; Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Çabuk, Danışmanı Coşkun
Kahraman, Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu Başkanı Semih Durmuş, Say-
vançatak Derneği Başkanı Erol Yanık,
Sinlice Derneği Başkanı Ali Erata, Do-
rukkiriş Derneği Başkanı Hüseyin Ya-
maç, Aktaş Yaylası Derneği Başkanı
Se- lim Akgün, Fidanbaşı Derneği Baş-
kanı Salih Kanbut, Doğancı Derneği
Başkanı Abdullah Kandil, Şalpazarı
Eğitim Derneği Başkanı Hasan Keskin,
Çamlıca Köyü Derneği Başkanı Nedim
Günay, Geyikli Derneği Başkanı Birol
Bayraktar, Darıca Derneği Başkanı
Ömer Öztürk, Kabasakal Derneği Baş-
kanı Halil Toprak, Agasar Vadisi Der-
neği Başkanı Ali Atalar, ŞalFed Basın
Sözcüsü Bahri Erata, öğretmen emek-
lisi Mehmet Ali Demirci ve ŞalFed Ba-
sın ve Halkla İlişkiler üyesi Turan
Uzun katıldılar.

Haber ve Foto: Turan Uzun 

Ş A L F E D  /  E T K İ N L İ K L E R

Erol Yanık: “Üsküdar Bld.
Başkanımız Sayın Av. Hilmi
Türkmen, Şalpazarıspor’a kat-
kı amaçlı STK, işadamları ve
bürokratlara kahvaltı vere-
cektir. Bu konuda gerekli
hassasiyetin gösterileceğini
umuyorum. Dernek başkanı
arkadaşlarım, son zamanlar-
da çok çalışıyorlar. Dernek-
ler arası yardımlaşma üst se-
viyede diyebiliriz. Bu da gu-
rur verici bir gelişme.”
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Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Sinlice
Mahallesi Muhtarlığı (Muhtar Mustafa
Uçar), Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği (Bşk. Ali Erata)
ve Beylikdüzü Ağasarlılar Kültür ve Da-
yanışma Derneğinin (Bşk. Erdal Kandil)
ortaklaşa düzenledikleri 18.Göllüalan şen-
liği, 23 Temmuz 2015 Perşembe günü ya-
pıldı.

Havanın müsait olması, binlerce insa-
nın şenlik alanını doldurmasını sağladı.
Yeşillikler içerisindeki alanda, otantik
Çepni kültürünü temsil eden yöresel elbi-
seli bayanlar şenlik alanına başka bir gü-
zellik kattı. Horon halkasının şenlik alanı
dışına çıkması, gelecek yıllarda bu alanın
şenlik için yetersiz kalacağının şimdiden
haberini verdi. Yapılan bu şenlik etkinli-
ğinde, birlik ve beraberliğin, bütünleşme-
nin ne denli önemli olduğu bir kez daha
kanıtlamış oldu. 

Şenliğin sunuculuğunu organizatör su-
nucu Erol Yanık yaptı.

Sinlice mahalle muhtarı Mustafa
Uçar konuşmasında, “Göllüalan bizim
bundan sonra da devamlı yapacağımız
şenliklerin olmazsa olmazlarından birisi
olmaya devam edecektir. Hepinizin aya-
ğına sağlık, hepinize teşekkür ediyorum.”
diyerek bir selamlama konuşması yaptı.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Ku-
rukız konuşmasını, “Bizim evladımız, Üs-
küdarımızın kıymetli belediye başkanı,
Üsküdar’da Ağasarlı bir başkan; gerçek-
ten kendisiyle gurur duyuyoruz…Şalpaza-
rı’na hoş geldiniz sayın Hilmi Türkmen
başkanım. Yine bir başka ilçemizin Tuzla
Belediye Başkan Yardımcısı, bizim evla-
dımız Ahmet Çabuk başkanım hoş geldi-
niz. Sayın Dernekler Federasyonu başka-
nım, ilçe başkanlarımız, sayın dernek baş-
kanlarımız, başkan yardımcılarım, muh-
tarlarımız, Göllüalan’ın sevgili misafirleri;
bu güzel mekâna, cennetten bir köşeye hoş
geldiniz, sefalar getirdiniz. Göllüalan’ı,
Acısu’yu, Sisdağı’nı, Kadırga’yı düşünü-
yoruz. Kendimize hedef olarak gösterdiği-
miz şenlikler bizim olmazsa olmazlarımız. 

Bu şenlikte yine birliğimizi, beraberliği-
mizi, coşkumuzu, hep beraber paylaşaca-
ğız. Bizleri sizlerle buluşturan, yaratanı-
mıza şükürler olsun. Şenlikler bizim ol-
mazsa olmazımız. Ne güzel bir alan Göl-
lüalan! Türküleri var dillerimizde. ‘Ey gidi
Göllüalan / Yalan bu işler yalan / Var mı
habu dünyada / İlk sevdasını alan?’ diyor
sanatçılarımız. Bu güzel mekânı ve gele-
neği bizlere bırakan atalarımıza minnetta-
rız.  Burada eğlenirken, ‘Temizlik iman-
dan gelir.’ ilkesine dayanarak bulduğumuz
gibi bırakmayı unutmamak gerekir. Hepi-
nizi sevgi saygıyla selamlıyorum.” diye-
rek tamamladı.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı
Ahmet Çabuk; “Buraya katılan bütün
hemşehrilerimi sevgi saygı ve muhabbetle
selamlıyorum. İnşallah Rabbim birliği-
mizi, beraberliğimizi, dostluk ve kardeşli-
ğimizi daim eylesin. 18. Göllüalan şen-
liklerinde tekrar buluştuk. Bu buluşmayı
bize nasip eden Rabbimize hamd ü senalar
olsun. Saygıdeğer dostlar, sevgili kardeş-
lerim; bizler de tabii ki buraların hasretiyle
yanıp tutuşan, gurbette yaşayan sizlerin
evlatlarıyız. Allahü Tealâ ülkemizin birlik
ve beraberliğine göz dikenlere fırsat ver-
mesin. Türkiye’nin son günlerde yaşadığı
olumsuzluklar nedeniyle, horonumuzu da-
ha da sıklaştırmamız lazım. Burada bulu-

nan herkese sevgilerimi, saygılarımı, mu-
habbetlerimi arz ediyorum. İnşallah bir
dahi şenliklerde buluşmak dileğiyle, Rab-
bim birliğimizi, beraberliğimizi daim ey-
lesin, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Sağ olun var olun.” diyerek konuşmasını
tamamladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Av. Hilmi
Türkmen ise konuşmasında şunları söy-
ledi: “Bütün protokol ve halkımızı sevgi
saygı ve muhabbetle selamlıyorum; hoş
geldiniz sefalar getirdiniz. Göllüalan’da
buluşmamız şunu işaret ediyor bize: Ka-
dırga’ya doğru yol alıyoruz demektir. Ver
elini Kadırga demektir. İnşallah hep bir-
likte nice 18 yıllar, 118 yıllar devam etsin
diyoruz. Sevgili kardeşlerim; öncelikle bu
güzel geleneği başlatıp, bugüne kadar
devam ettiren, bu gün bu güzel alanda biz-
leri ağırlayan, başta Sinlice Mahalle muh-
tarımıza, dernek başkanımıza, federasyon
başkanımıza ve siz Ağasarlı hemşehrile-
rime can ü gönülden teşekkür ediyorum.
Şalpazarı Belediye Başkanımıza teşekkür
ediyoruz. Dünyanın böyle cennet köşeleri,
bilmiyorum ne kadar vardır; amma bir ta-
rafta ağaçlar, çimen, su ve bunları şenlen-
diren sevgili Ağasarlı hemşehrilerimiz.
İşte biz buyuz sevgili kardeşlerim! Bizim
bu birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliği-
miz, dostluğumuz inşallah ilelebet devam
edecektir. Her zamankinden daha çok bir-

ŞENLİKLERİMİZ /  2015

GÖLLÜALAN ŞENLİĞİ  
O T Ç U Y A  G İ D E R K E N . . .  

“Bizim bu birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dostlu-
ğumuz inşallah ilelebet devam edecektir. Her zamankinden
daha çok birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Bi-
zim Anadolu insanımız, bir taraftan örf ve ananelerine bağlı,
bir taraf tan da, özellikle bu huzur bu beraberlik ilelebet de-
vam etsin diye yemeden içmeden, gecesini gündüzüne kata-
rak genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle bayanıyla, çoluk çocuk
adeta bir seferberlik düzenlemiş durumda.”

Göllüalan’dan bir horon manzarası 

Göllüalan coşkusundan bir kesit
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liğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız
var. Bizim Anadolu insanımız, bir taraftan
örf ve ananelerine bağlı, bir taraf tan da,
özellikle bu huzur bu beraberlik ilelebet
devam etsin diye yemeden içmeden, gece-
sini gündüzüne katarak genciyle, yaşlı-
sıyla, erkeğiyle bayanıyla, çoluk çocuk
adeta bir seferberlik düzenlemiş durumda.
Hali vakti yerinde olan dostlarımız var,
Allah daha çok versin. Maddi anlamda
gayet güzel imkânlar elde etmişler. Duyu-
yorum ki; yıl sonunda, yaz aylarında An-
talya’da, Kapadokya’da, değişik yerlerde
tatil yapıyorlar. Sevgili Ağasarlılar; tatil
yapacaksanız, dinlenecekseniz, hasret gi-
derecekseniz, kendinizi bulacaksanız, işte
size Ağasar, işte Göllüalan, işte Kadırga,
işte Sisdağı! Bizim neyimize gerek An-
talya! Şu temiz hava, şu orman, şu çimen,
buz gibi su, Allah aşkına nerede var?
Gidin Antalya’ya nefes alamıyorsunuz sı-
caktan; bakın biz burada ceketimizle,
montumuzla geziyoruz. Hamd olsun böyle
güzel memleketimiz var. Plan yapacaksa-
nız Ağasar üzerine, Sinlice üzerine, Göl-
lüalan üzerine, Kadırga üzerine, Karakıs-
rak üzerine, Eskala üzerine, Çordana üze-
rine, Sisdağı üzerine, Alaca üzerine plan
yapın. Sevgili kardeşlerim; hepinizi Al-
lah’a emanet ediyorum. Sağ olun, daima
var olun.” diyerek sözlerini tamamladı.

Protokol konuşmalarından sonra Göl-
lüalan şenliği Düzenleme Komitesi tara-
fından, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, İş adamları Osman Kılıçars-
lan, Ömer Karadeniz, Cengiz Yazıcı,
Mustafa Tokul, Ayşenur Kandil ve
Mustafa Şen’e ayrı ayrı plaket verildi.

Şenlikte sanatçılardan Çayan Hüse-
yin, Umut Ayvaz, Yeşim Civelek, Mu-
hammet Yamaç, Fatih Atalar, Gökhan
Sağğül, Şenol Çakır ve Rasim Karagül
sahne aldılar. 

Şenliğe, protokol konuşmaları yapan-
lar dışınca; Şalpazarı AK Parti İlçe Baş-
kanı Murat Topkara, Şalpazarı MHP İlçe
Başkanı Pirağa Yılmaz, Trabzon Şalpa-
zarı Dernekler Federasyonu Başkanı Se-
mih Durmuş ve federasyona bağlı dernek
başkanları, Şalpazarı Belediye Başkan
Yardımcıları Faruk Beldüz, Hasan Ka-
rabayır, Yeni Şafak Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar İbrahim
Karagül, Enerji Piyasası Denetleme Ku-
rulu Daire Başkanı Muhammet Maden,
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan
Aydın, Geyikli Belediyesi eski Başkanı
Muzaffer Türkmen, Trabzon Büyükşehir
Bld. Encümeni Muzaffer Bayraktar, Öz-
kürtün önceki dönem Belediye Başkanı
Yakup Turgut, Paris Ağasarlılar Dernek
Başkanı Talip Erata, AK Parti İl yönetim
üyesi Metin Gülay, STK temsilcileri, iş
adamları, basının güzide temsilcileri, em-
niyet mensupları katıldılar.

Haber ve Foto: Turan Uzun
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Baş üstüne konan su dolu bardağı dökmeden horan depebilmek..

Muhammet Yamaç ve Şenol Çakır Yeşim Civelek

Fatih Atalar

Gökhan Sağgül

Çayan Hüseyin ve
Umut Ayvaz

Hizmet plaketi verilenlerden bir kesit

Göllüalan protokolünden bir kesit
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Halk arasında dolaşan bir riva-
yete göre; eski savaş zamanları Kadir
isminde bir çete reisi varmış. Birgün
çete elemanları çatışmadan döndükleri
halde Kadir dönmemiş. Kadir nerede
diye sorulduğunda, “Kadir kayada” de-
mişler. Bakmışlar ki Kadir vurularak
şehit düşmüş. Söylentilere göre Ka-
dırga tepesindeki mezar, rahmetli Ka-
dir’e aittir. Bu olaydan sonra otçu
adıyla şenliklerin yapıldığı bu yer/ yay-
la Kadırga ismi ile anılmıştır. Çepni
kültürü geleneklerinden olan yayla ot-
çusu, 2500 rakımlı Kadırga’da da yüz-
yıllardır gelenek halinde aksatılmadan
devam etmektedir. 

Her yıl geleneksel olarak düzenle-
nen Kadırga Yaylası Otçusu, bu yıl 24
Temmuz 2015 Cuma günü yapıldı. Bu
yıl Özkürtün Belediyesi ile Şalpazarı
Belediyesi’nin ortaklaşa yapmayı plan-
ladığı geleneksel Kadırga Otçusu,  -ge-
çen sene olduğu gibi bu sene de, otçuya
birgün kala, Özkürtün Belediyesi’nin
geri çekilmesi sonucunda- Şalpazarı
Belediyesi öncülüğünde yapıldı. Bu yıl
da binlerce vatandaş otçuya yoğun ilgi
gösterdi. Otçunun sunuculuğunu orga-
nizatör sunucu Erol Yanık yaptı. 

Otçu alanında, halkın otantik giysili 

renkli görüntüsü muhteşemdi. Otçuyu
sevenlerin adeta akın ettiği Kadırga
yaylasına ulaşım için sıralanan araç
kuyrukları ve yaya insan kalabalığı,
adeta bir göç konvoyunu andırıyordu.   

Bir koldan Eskala, bir koldan Ton-
ya, bir koldan Ağadaş, bir koldan Kür-
tün ve bir başka koldan Beşikdüzü, Ey-
nesil, Oğuz, Ören otçularının çalgılar
ve horon eşliğinde Kadırga otçu ala-
nına gelerek birleşmeleri ve hep bir-
likte büyük horon halkası oluşturma-
ları, görülmeğe değer bir güzellikteydi.
Alanda iğne atsanız yere düşmez misali
toplanan kalabalık, kıvrak kemençe ve
davul eşliğinde, birlik ve beraberlik içe-
risinde el ele horon oyna- yarak, eğlen-
cenin doruk noktasına ulaştılar ve büyük
bir kaynaşma örneği gösterdiler.

Otçu açılışını yapan Üsküdar Bele-
diyesi Halk Oyunları ekibi büyük alkış
aldı. 

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik
Kurukız konuşmasında; “Dünyanın
her yerinden aşkların, güzelliklerin, has-
retlerin yaşandığı Kadırga’ya hoş gel-
diniz. Geçmişten günümüze, Orta As-
ya’dan Kadırga’ya kadar, yıllardır kül-
türümüzü yaşatan, töremizi yaşatan,
birliğimizi, beraberliğimizi sergileyen
tüm Şalpazarlılara, Giresunlulara, Gü-
müşhanelilere, Trabzonlulara velhasıl
herkese hoş geldiniz diyorum. Selam
olsun Ankara’da, İstanbul’da yurt dı-
şında Kadırga hasreti çeken insanları-
mıza. Biz iki ay öncesinden dedik ki,
şenliklerimizi hep birlikte yapalım.
Gümbür gümbür olsun. Özkürtünü’yle,
Şalpazarı’yla, Maçka’sıyla, Tonya’sıy-
la, Beşikdüzü’yle, Torul’uyla yani Trab-
zon’uyla, Giresun’uyla, Gümüşhane’-
siyle; ama maalesef burada kusur biz-
lerin. Biz bu Allah’ın dağını, bu güzel-
likleri hep beraber paylaşalım. Bu dağ-
lar Trabzonluya da yeter Gümüşhane-
liye de yeter. Birliğimizi, beraberliği-
mizi, coşkumuzu düşmana inat, hep be-
raber birlikte yapalım dedik. Görüyo-
ruz ki şenlikleri birlikte yapamadık;
ama inşallah önümüzdeki yıl, protokol

KADIRGA OTÇUSU BİR BAŞKADIR!

ŞENLİKLERİMİZ /  2015

Refik Kurukız: “İnşallah önümüz-
deki yıl, protokol burada; hep bera-
ber Giresun, Trabzon Gümüşhane
demeden, Şalpazarı, Özkürtün, Maç-
ka, Tonya ayrımı yapmadan hep be-
raber, otçumuzu geçmişten günü-
müze yaşattığımız gibi, halkımızla
iç içe yapacağız. Bütün protokol-
den halkım adına söz istiyorum...”

Av. Hilmi Türkmen: “Kadırga sa-
dece horon oynamaktan ibaret bir
yer değil. Kadırga buluşma, kucak-
laşma, özlem giderme, hasret gi-
derme yeri.  Kadırga candan buluş-
ma yeri. Ülkemiz sıkıntılı günler ya-
şamakta; bizler her zamankinden
daha çok birlik ve beraberlik içe-
risinde olmalıyız. Kadırga siyaset
üstü bir yayladır.”

ASIRLARDIR DEVAM EDEN GELENEK
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burada; hep beraber Giresun, Trabzon
Gümüşhane demeden, Şalpazarı, Öz-
kürtün, Maçka, Tonya ayrımı yapma-
dan hep beraber, otçumuzu,  geçmişten
günümüze yaşattığımız gibi, halkımızla
iç içe yapacağız, inşallah. Bütün proto-
kolden halkım adına söz istiyorum. Ka-
dırga yolunu önümüzdeki yıl yapmaya
var mıyız? Hepinizi seviyoruz, eğlen-
ceniz, coşkunuz bol olsun. Sevgi ve
saygılarımla hepinizi selamlıyor, Al-
laha emanet olun.” dedi. 

Ortahisar Belediye Başkanı Av.
Ah- met Metin Genç konuşmasını;
“Bu güzel havada, bu güzel atmosferde
hamd olsun beraber olduk. Cenabı Al-
lah’a şükürler olsun. Hepinizi sevgi ve
muhabbetle selamlıyorum. Fazla söze
gerek yok; buraya bu kadar bürokrat
gelmişken bir şeyler yapmamız lazım.
Buralar, Karadenizliler olarak bizim
müşterek yaylamız. Üsküdar Belediye
Başkanımızla beraber bu tozlu yollara
parke döşenmesi sözünü, Allah’ın iz-
niyle buradan veriyoruz. Temizlik ko-
nusunda on adet konteyner sözünü de
buradan veriyorum. Hemen buradan
gider gitmez gönderme sözünü de ve-
riyorum. Buraları temiz tutmamız la-
zım. Biz “Temizlik imanın yarısıdır.”
diyen bir inancın mensuplarıyız. Ne di-
yoruz? “Bize her yer Trabzon.” Hepi-
nizi tebrik ediyor iyi eğlenceler dili-
yorum.” diyerek tamamladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Av. Hil-
mi Türkmen konuşmasını; “Aziz İs-
tanbullular, Üsküdarlılar, Trabzonlular,
Giresunlular, Gümüşhaneliler, Ağasar-
lılar, Torullular, Kürtünlüler; kısaca
Türkiyeliler; hepinizi saygıyla selamlı-
yorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Selam olsun Kadırga’ya. Kadırga’dan
selam olsun bütün Türkiye insanları-
mıza. Sevgili kardeşlerim, değerli dost-
lar; öncelikle cumanızı tebrik ediyo-
rum. Cenabı Allah hepimizi daha nice
cumalarda, Kadırgalarda otçuda, hep
birlikte huzur içerisinde buluşturmayı
nasip etsin. Elbetteki Kadırga, öyle mil-
letin zannettiği gibi horon oynamak,
kemençe, tulum, davul zurna dinle-
mekten ibaret değil. Elbetteki o da
bizim bir kültürümüz, o da bizim bir 

geleneğimiz; o bizsiz biz onsun olmaz.
İçimizde Akçaabatlılar var ama alın-
masınlar, horona sormuşlar sen nereli-
sin diye, horon demiş ki beni millet
Ak- çaabatlı zannediyor ammaaa
benim asıl yerim Ağasardır, Ağasar!..
Kadırga bi- zim gözümüzde buluşma,
kucaklaşma, özlem giderme, hasret gi-
derme yeri. Bütün insanlar dünyanın
birçok ülkesinden gelerek burada bu-
luştular. Belki sosyal medyada, camdan
bir birimizle konuşuyoruz, tanışıyoruz
ama Kadırga candan buluşma yeri sev-
gili kardeşlerim. İnşallah gelecek sene
otçu gelmeden önce, bu toz işini orta-
dan kaldı- racağız. Ülkemiz sıkıntılı
günler yaşamakta; bizler her zaman-
kinden daha çok birlik ve beraberlik
içerisinde olmalıyız. Kadırga siyaset
üstü bir yayladır. Bunu böyle bilelim.
Hepinize say- gılar sunuyorum, sağ
olun var olun sevgili kardeşlerim.” di-
yerek neticelendirdi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Mus-
tafa Canlı yaptığı konuşmasını; “Bu-
rayı Kadırga yapan bütün bölge insanı,
hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.
Tabii ki yayla deyince aklımıza Ka-
dırga geliyor. Kadırga bir yaşam şekli,
insanların çocukluk anılarının paylaşıl-
dığı, yaşandığı, herkesin içinin oyna-
dığı bir yayla. İnsanlar burada mutlu ve
Allah’a yakın. Tabii ki burada sorunlar
da var. Pekiyi bu sorunlar bu zamana
kadar neden çözülmedi? İşte bunu da
bir sorgulamak lazım. Tabii ki burada
bir ayırım yapmamak lazım; burası bir
bütün. Kadırga, mülk olarak Gümüş-
hane sınırları içerisinde ama bütün Ka-
radeniz insanının paylaştığı bir yayla. 

Burada siyasi telkinler olmamalı. İn-
sanlar buraya geldiklerinde bölge gele-
neğini yaşamalı. Bütün hanımefendi-
leri, beyefendileri, bölge insanını, bü-
tün misafirlerimizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Sağ olun var olun.” diye-
rek tamamladı.

Maçka Belediye Başkanı Koray
Koçhan; “Çok kıymetli vekilim, bele-
diye başkanı abilerim; hepiniz hoş gel-
diniz. Kadırga bir kardeşlik yeri, bu-
luşma noktası. Ben Kadırga’nın tarihi-
ne baktığımda Maçka, Tonya, Şalpaza-
rı, Vakfıkebir, Kürtün, Torul; hem Gü-
müşhane hem de Trabzon’un tüm yay-
lacılarının buluştuğu bir nokta olarak
görüyorum. Kadırga kardeşlik, daya-
nışma, sosyalleşmenin beklentisiz bir
görüntüsü. Bu anlamlı böyle güzel bir
günde, böyle önemli bir kalabalığı gör-
mekten çok mutlu olduğumu söylüyo-
rum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum. Daha nice
kadırgalarda buluşmak üzere sağ olun
var olun.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Kadırga otçusuna ayrıca; Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr.Hüseyin Karaman, Tuzla Be-
lediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ça-
buk, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı
Mustafa Küçük, Enerji ve Tabi Kay-
naklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Necati Yamaç, Şalpazarı Belediye Baş-
kan Yardımcıları Faruk Beldüz-Ha-
san Karabayır, AK Parti Şalpazarı İl-
çe Başkanı Murat Topkara, MHP
Şalpazarı İlçe Başkanı Pirağa Yaşar,
Trab- zon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu Başkanı Semih Durmuş ve
Federasyona bağlı dernek başkanları,
diğer STK temsilcileri, basınımızın de-
ğerli temsilcileri, AK Parti İl yönetim
kurulu üyesi Metin Günay, siyasiler,
bürok- ratlar ve emniyet mensupları ka-
tıldılar.  

Yöresel sanatçıların sahne aldığı ot-
çu 16.30 itibariyle resmen son buldu.

Ahmet Metin Genç: “Buraları te-
miz tutmamız lazım. Biz ‘Temizlik
imanın yarısıdır.’ diyen bir inancın
mensuplarıyız. Üsküdar Belediye
Başkanımızla beraber bu tozlu yol-
lara parke döşenmesi sözünü, Al-
lah’ın izniyle buradan veriyoruz.
Temizlik konusunda on adet kon-
teyner sözünü de buradan veriyo-
rum.”

Mustafa Canlı: “Kadırga bir ya-
şam şekli, insanların çocukluk anı-
larının paylaşıldığı, yaşandığı, her-
kesin içinin oynadığı bir yayla. Bü-
tün Karadeniz insanının paylaştığı
bir yayla. İnsanlar burada mutlu ve
Allah’a yakın. Burada siyasi telkin-
ler olmamalı. İnsanlar buraya gel-
diklerinde bölge geleneğini yaşa-
malı.”

ŞENLİKLERİMİZ /  2015
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KADIRGA OTÇUSUNDAN KESİTLER

F
ot

o:
Tu

ra
n

U
zu

n



< Ağasar >Haziran 2016 71

K
a
d

ır
g

a
ya

yl
a
sı

n
d

a
n

g
e
n
e

lb
ir

m
a
n

za
ra

Foto:TuranUzun



< Ağasar >Haziran 201672

Her yıl Sisdağı ine hazırlık olarak
bir gün öncesinden (Cuma akşamı) Sis-
dağı Hanyanı mevkiinde Sis gece şenliği
yapılır. Bu, bir bakıma yarınki in provası-
dır. 

Bu yıl 24.07.2015 Cuma günü saat
19.30’da başlayan geleneksel Hayanı gece
şenliği, 02.00’ye kadar devam etti. Geçen
yıllara göre şenliğe rağbetin daha fazla ol-
duğu gözlendi. Öyle anlaşılıyor ki, seneye
bu alan, artık ihtiyaca cevap veremeyecek. 

Sanatçılarımızdan Muhammet Sarı,
Şenol Çakır, Aytekin Gülay, Havva
Dilli, Halil Karagöz (Yaylacı), Ali Şaş,
Murat Kumaş, Mustafa Dural, Mu-
hammet Yamaç’ın sahne aldığı şenlikte
halk gönlünce eğlendi. 

Bu in organizasyonunu Şalpazarı Be-
lediyesi ve Geyikli Muhtarlığı birlikte yap-
tılar. Sürpriz olarak bu geceyi, Mavi Ka-
radeniz Televizyonu hiçbir karşılık bekle-
meksizin canlı yayınladı. 

Gecede kısa bir konuşma yapan Şalpa-
zarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, bir-
lik ve beraberlikle yapılamayacak, üstesin-
den gelinemeyecek hiçbir meselenin ol-
madığını vurguladı. 

Gece şenliğine ayrıca; Şalpazarı Bele-
diye Başkan Yardımcısı Faruk Beldüz-
Hasan Karabayır, çok sayıda STK tem-
silcileri, AK Parti Büyükşehir Bld.Encü-
meni Muzaffer Bayraktar, Samsun Ağa-
sarlılar Dernek Başkanı Nurettin Balta,
basın mensupları, Trabzon Şalpazarı Der-
nekler Federasyonuna bağlı dernek baş-
kanları, iş adamları, bürokratlar, mahalle
muhtarları iştirak ettiler.

Haber ve Foto: Turan Uzun 

ŞENLİKLERİMİZ /  2015

HANYANI GECE ŞENLİĞİ

Aytekin Gülay ve Havva Dilli

Şenol Çakır

Muhammet Sarı

Murat Kumaş
Yaylacı ve Ali Şaş

Gece şenliğinde protokol coşkusuMustafa Dural

Hanyanı gece şenliğinden bir esinti...

KAYNAK HAZIRLIĞI...
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Adını meşhur türkülere veren Sisda-
ğı, bir tutkunun, asırlardır süren bir özle-
min, geleneksel bir yaşam biçiminin ve
doğa aşkının kaybolmadan devam eden
otağıdır. Yayla kültürünü, doğa ile iç içe
yaşamak, binlerce yıllık Çepni geleneğin-
den kaynaklanmaktadır. Anadolu’ya taşı-
nan bu anlayış, günümüzde farklı uygu-
lamalarla devam etmektedir. Hangi duygu
insanı buraya çeker? Bazıları için gele-
nekleri yaşatmak, atasının, dedesinin alış-
kanlığını devam ettirme duygusu. Bir kıs-
mı için, sahilin nemli ikliminden kaçma
ihtiyacı. Senede bir defa olsun, göreme-
diklerini bizzat görebilme özlemi de var.
Doğa ile içiçe yaşamak isteyenler, stres
atmak isteyenler; ne dersek diyelim, Ka-
radeniz insanı bir başka keyif alıyor yayla
lerinden. İsmi bile anılınca adeta içi titri-
yor, horonda oynar gibi. Çünkü yayla kül-
türü Karadeniz insanının genlerine işle-
miş…

Bu duygularla bu yıl Trabzon Şalpa-
zarı Belediye Başkanlığı’nın organize et-
tiği, geleneksel 196. Sisdağı Kaynağı(*)
muhteşem bir katılımla 25 Temmuz 2015
Cumartesi günü yapıldı. Hava şartlarının
geçen yıllara göre güneşli ve açık olması
“kaynak” sevenleri mutlu etti. Saat 11.00’-
de Camışdüzü tepesinden aşağı kaynak
yürüyüşü, geniş halkalı horonla, davul
zurna ve kemençeler eşliğinde başladı ve
saat 12.00 gibi kaynak alanına inildi. Na-
maz saatine kadar kemençe ve davul zurna
eşliğinde geniş halkalı horona devam edil-
di. 

Sunuculuğunu organizatör sunucu
Erol Yanık’ın yaptığı Sisdağı Kaynağı,
Kadırga tv’den de naklen yayınlandı.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Ku-
rukız te yaptığı konuşmada; “Sisdağı’na,
2180 rakımlı bu güzel dağa, Şalpazarı’nın,

ŞENLİKLERİMİZ /  2015

SİSDAĞI’NDA KAYNAK COŞKUSU!..

Refik Kurukız: “Biliyorsunuz ülkemizin bin
yıllık kardeşliğini bozmak isteyenler var; içi-
mize nifak sokmak isteyenler var; biz bunlara
pirim vermeyiz. Onun için biraz sonra oyna-
nacak horonumuzun halkası öylesine sık ol-
malı ki, ülkemizi yıkmak isteyenlere inat sım-
sıkı olmalıyız.” 

Ahmet Çabuk: “İnşallah bundan sonraki bü-
tün şenliklerimizi de aynı birlik ve beraberlik
içerisinde, Ağasarlıya yakışır bir şekliyle ya-
palım. Buradaki tertip komitesine, saygıdeğer
belediye başkanıma, katılımcı halkımıza ger-
çekten çok teşekkür ediyorum. İşte birbiri-
mize sevgi saygı anlayışı budur!..” 

Hilmi Türkmen: “Sisdağı bir zirve; şenlikte
de zirve, birlik beraberlikte de, kardeşlikte de
zirve. Devlet millet kaynaşmasının en güzel
örneği bugün burada gerçekleştiriliyor. Biz de
bir Ağasar evladıyız; bu topraklarda doğduk
büyüdük. Bu topraklara çok borcumuz var.
Bu toprakları biz unutamayız...” 

Cafer Sönmez: “Karadeniz yaylasında fark
yaratan Ağasar evlatları; hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Sisdağı’na, kendi mekânınıza he-
piniz hoş geldiniz. Gittiğim diğer şenliklere
göre burası çok büyük bir organizasyon. Dü-
zenleyen organizatörlere teşekkür ediyorum.” 

Koray Aydın: “Kimse bu milletin sabrıyla
oynamasın. Sabrını sınamasın. Hiç kimse,
hiçbir güç ve kuvvet bu milletin birliğini kar-
deşliğini bozamayacak ve bu milletin bütün-
lüğünü asla parçalayamayacaktır. Bu mesajı
buradan bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya
hep birlikte iletiyoruz.” 

Sisdağı Kaynağı’ndan bir kesit
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Geyikli’nin tepesine, cennetten bir köşeye
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.  Yüreğinde
sevda ateşiyle yananlar, yüreğinde birlik
beraberlik olanlar, kardeşlik olanlar, selam
sizlere.  Selam olsun bu yurdu bize bıra-
kan atalarımıza. Onları rahmetle anıyoruz.
Şükürler olsun bu güzel cennet mekânı
bizlere yar eden yaratanımıza. Çok kıy-
metli misafirlerimiz; buralara gelmek iste-
yip de gelemeyenler var. Ekranları başında
bizleri izleyen çok kıymetli Şalpazarlılar,
Türkiye’mizin kıymetli yörelerinden Ağa-
sarlılar var, Trabzonlular var, Giresunlu-
lar var, Gümüşhaneliler var; onlara da
selam olsun. Sisdağı türkülere konu
olmuş, hakkında kitaplar yazılmış, maka-
leler yazılmış. Ağasar vadisine girdiği-
niz zaman, cennetten bir köşeye girmiş
gibisiniz. He- men devam ettiğiniz zaman
şifalı maden suyumuzu görürsünüz.
Devam ettiğiniz zaman Şıhkıranı, Sütpı-
nar, Sayvançatak, Simenli vadisini görür-
sünüz. Gerçekten güzel mekânlar.
Şıhkıranı hâkim bir tepe. Neden anlatıyo-
rum? Şalpazarı gerçekten güzel, yaşan-
maya değer, anlatılmaya de-ğer. Tüm
dünyaya haykırmamız gereken bir yer.
Sisdağı’na gelmek için Üvezlialan’ımız
var, Hanyanı’mız var. Çok kıymetli misa-
firlerimiz; bu güzel şenlikleri aslında ya-
palım mı, yapmayalım diye
düşündüğümüz zamanlar geçirdik. En son
hafta muhtarlarımızla birlikte, dernek baş-
kanlarımızla birlikte bir araya geldik. Ko-
nuştuk, değerlendirdik. Biliyorsunuz ülke-
mizin bin yıllık kardeşliğini bozmak iste-
yenler var; içimize nifak sokmak isteyen-
ler var; biz bunlara pirim vermeyiz. Onun
için biraz sonra oynanacak horonumuzun
halkası öylesine sık olmalı ki, ülkemizi
yıkmak isteyenlere inat sımsıkı olmalıyız.
Şenliklerimize başlamadan önce, tertip ko-
mitemiz ile birlikte, Trabzon Büyükşehir
Belediye Başkanımızı davet ettik. Büyük-
şehir meclis üyelerimizin tamamını davet
ettik. Trabzon milletvekillerimizin tama-

mını davet etik. Biz isterdik ki, buraya gel-

sinler, onları en güzel şekilde ağırlayalım.
Sisdağı’nın, Şalpazarı’nın, Trabzon’un mi-
safirperverliğini tüm dünyaya, hep birlikte
tek yumruk olarak gösterelim. Ama bili-
yorsunuz, Trabzon’un birçok yerinde çe-
şitli şenliklerimiz var.  Oralara da gitmek
mecburiyetinde oldukları için, buraya ge-
lemediler. Ama şunu söylüyorum: Sayın
TBMM Başkanvekilim, Trabzon’un bir
parçası olan Şalpazarı’nın, Sisdağı’na ka-
dar olan yolu çok güzel yapıldı. Yapan-
lara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Fakat Rize’de, Artvin’de yeşil yolla ilgili
tepkiler koyuyorlar, eylemler yapıyorlar.
Bizim Sisdağı’mız var, Kadırga’mız var,
Alaca yaylamız var, çevremizde güzel me-
sire yerlerimiz var. Turizm anlamında an-
latmamız gereken güzel mekânlarımız var.
Sisdağı, Kadırga, Alaca Yaylası, Karakıs-
rak, Göllüalan yollarının yeşil yol proje-
sine alınması ve bu yolların yapılabilmesi
için bizde eylem yapacağız... Ama biz bir-
lik ve beraberlik içerisinde yapacağız.  Biz
de yeşil yolun asfaltlanmasını ve bu kap-
sam alanına alınmasını istiyoruz. Buradan
televizyonlar aracılığıyla yetkililere sesle-

niyorum, bu insanlar ülkesini bayrağını se-

viyor. Ülkesinin her konusunda elini değil
gövdesini taşın altına koyuyor. Bu insan-
ların istediği yol su elektrik. Onun için
önce kendimi, sonra büyüklerimi sorumlu
tutuyorum. Şalpazarı Belediyemiz olarak
tertip ettiğimiz; Tuzla Belediye Başkan
Yardımcımızın, Üsküdar Belediye Başka-
nımızın destek verdiği, sayın Yavuz Ay-
dın’ın katkılar sunduğu, Osman Kılıç-
arslan’ın destek verdiği, Kültür ve Turizm
Bakanlığımızın destek verdiği bu güzel
kaynağa tekrar hoş geldiniz, sefalar getir-
diniz. Biraz sonra protokol çadırımızda
geleneksel yemeklerimizi sunacağız. He-
pinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle se-
lamlıyor; eğlencemiz, birliğimiz, beraber-
liğimiz daim olsun diyorum.” dedi.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı
Ah- met Çabuk konuşmasında; “Bütün
sevenleri sevgi, saygı ve muhabbetle se-
lamlıyorum. Belediye başkanımız aslında
işi özetledi. Dolayısıyla hamd olsun Rab-
bime; çok güzel bir hava var. Son yıllarda
özlediğimiz bir hava. Sizleri çok fazla sık-
mak istemiyorum. Hilmi abi, bizimle ala-
kalı söylenmesi gerekenleri söylerler. Ben
de Tuzla’dan 250 bin nüfuslu ilçeden, say-
gıdeğer Belediye Başkanım Dr. Şadi Ya-
zıcı’nın sizlere selamlarını getirdim. İn-
şallah bundan sonraki bütün şenliklerimizi
de aynı birlik ve beraberlik içerisinde,
Ağasarlıya, Trabzonluya, Karadenizliye
yakışır bir şekliyle yapalım, sevgili dost-
larım. Özellikle dünkü Kadırga Otçusunu
gördükten sonra, bugün buradaki tertip ko-
mitesine, saygıdeğer belediye başkanım
başta olmak üzere tüm katılımcı halkı-
mıza, gerçekten çok teşekkür ediyorum.
İşte birbirimize sevgi saygı anlayışı budur.
Bu açıdan sizleri gerçekten can u gönül-
den tebrik ediyorum.  İnşallah Rabbim bir-
liğimizi beraberliğimizi daim eylesin.
Nice Sisdağı kaynağında buluşmak dile-
ğiyle, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle
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Şalpazarı Anadolu Lisesi
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selamlıyorum. Allah birlik ve beraberlik-

ten ayırmasın. Saygılarımı sunuyorum.”
dedi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Av.Hilmi
Türkmen de şunları söyledi: “Sisdağı bir
zirve. Şenlikte de zirve, birlik beraberlikte
de, kardeşlikte de zirve. Maşallah hava da
güzel oldu mu hiç söyleyecek sözümüz
yok. Bu güzel günde tam 196. Sisdağı ge-
leneksel kaynağı ve doğrusu bu kadar gü-
zel bir havada; Allah’ın sevgili kulla-
rıymışız demek ki…Bu güzel hava, bu
güzel çimen, bu güzel insanlar, bu güzel
yürekler, bütün güzellikler bugün Sisda-
ğı’nda buluşmuş oldu. Hayırlı olsun diyo-
rum. Bizim en güzel yanımız, en güzel
özelliğimiz bu kardeşliğimiz. Geçen Göl-
lüalan şenliğinde, dün Kadırga Otçusunda
ifade etik; bizim otçudan, şenlikten anla-
dığımız kucaklaşmaktır. Birlikte muhab-
beti, kardeşliği, sevgiyi paylaşmaktır.
Yok- sa bizim için hani gününü gün eden,
nerede bir kemençe sesi duysa hemen
horon tutan bir anlayış yoktur. Yeri ge-
lince horonun da en iyisini teperiz. Ke-
mençenin de en iyisini çalar, dinleriz. Ama
şu güzellik bakın bu ayrı bir beceri. Ger-
çekten çok yüksek bir rakım burası, bu-
rada her şey yüksek, burada muhabbet
yüksek, burada kardeşlik yüksek, burada
sevgi yüksek, burada hoşgörü yüksek. Ne
güzel sayın bakanımız, milletvekillerimiz,
kaymakamımız, belediye başkanımız,
meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin
temsilcileri, sivil toplumlarımız, kanaat
önderlerimiz! Adeta devlet millet kaynaş-
masının en güzel örneği bugün burada,
Sisdağı’nda gerçekleştiriliyor. Biz de bir
Ağasar evladıyız; bu topraklarda doğduk
büyüdük. Bu topraklara çok borcumuz
var. Bu toprakları biz unutamayız. Biz bir
Ağasar uşağıyız. Bu güzel memlekete hiz-
met için yola çıkmış bir evladınız olarak
bugün karşınızdayız. Bir tarih, kültür
şehri, bir şehzadeler şehri Üsküdar’dan;

doğup büyü- düğümüz maşallah pırıl
pırıl nur yüzlü, 

sevgi dolu, şefkat dolu, hemşehrilerimizi
selamlamaya geldik. Sisdağı’ndan Kadır-
ga’ya selam olsun, Ağasar’a selam olsun;
Çanakçı’ya, Kürtün’e, Torul’a, Maçka’ya,
Trabzon’a, Giresun’a, Beşikdüzü’ne, Vak-
fıkebir’e selam olsun. Ben hiçbir yerde
196. kez düzenlenmiş bir şenliği, bir gele-
neği hiç duymadım. O da Sisdağı’na yakı-
şır, bu zirveye yakışır. Sisdağı şenlikte de,
muhabbette de zirvede diyorum. Bizim
için Ağasar’da siyaset üstü hizmet üret-
mek vardır. Sizleri saygıyla selamlıyor iyi
muhabbetler, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ
olun var olun.” 

Şalpazarı Kaymakamı Cafer Sönmez
şunları söyledi: “Değerli protokol, kıy-
metli hemşehrilerim, Karadeniz yayla-
sında fark yaratan Ağasar evlatları; hepi-
nizi saygıyla selamlıyorum. Sisdağı’na,
kendi mekânınıza hepiniz hoş geldiniz.
Ben burada ilk defa böyle bir şey görüyo-
rum. Gittiğim diğer şenliklere göre burası
çok büyük bir organizasyon. Düzenleyen
organizatörlere teşekkür ediyorum. Bu-
raya Türkiye’nin her tarafından gelenler

var. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.
İnşallah seneye de beraber oluruz. Bura-
daki toplantı inşallah kardeşliğimize vesile
olur. Hepinizi saygıyla, muhabbetle se-
lamlıyor, saygılar sunuyorum.” 

MHP Trabzon milletvekili ve TBMM
Başkanvekili Koray Aydın; “196.sını dü-
zenlediğimiz Sisdağı kültür şenliğimi-
zin/kaynağımızın yapılmasında emeği ge-
çen, gayreti olan bütün kişi, kurum ve der-
neklere teşekkürlerimi ve takdirlerimi su-
nuyorum. Değerli hemşehrilerim; bizi biz
yapan değerlerimizi yaşatan ve koruyan,
bunun için çalışanlara selam olsun. Gele-
neklerimizden kopmadan geçmişten, gele-
ceğe köprü kuran, kültür ve sanatımızın
mimarlarına da selam olsun. Bu toprağın
sesini yedi iklim gökkuşağa duyuran,  gök
bayraklarımıza da selam olsun. Kadır-
ga’da, Sisdağı’nda ve Anadolu’nun daha
nice yaylasında yapılan şenliklerle, bu
coğrafyalara, Türk İslam mührünü vuran
bütün gönül erlerine de selam olsun. Biz
Sisdağı’na, buraya sadece eğlenmek için
gelmedik. Dosta düşmana ve bütün dün-
yaya bir mesaj vermek için toplandık. Sis-
dağı’nda bu kadar büyük bir kalabalıkla
toplanmamızın sebebi; birliğimizi, bera-
berliğimizi, bütünlüğümüzü herkese hay-
kırmak içindir. Değerli hemşehrilerim; biz
Türk milleti olarak, geçmişte hiçbir gu-
rubu, hiçbir alt kimliği dışlamadık. Yine
biz Türk milleti olarak tarihimizde dara
düşen, sıkıntıya düşen, herkesi kucakladık.
Onlarla ekmeğimizi, aşımızı ve geleceği-
mizi paylaştık. Ama bugün Türk milleti-
nin gösterdiği bu sabra, bu hoşgörüye, bu
iyi niyete, bu cömertliğe, bu kadirşinaslığa
karşı, bunun kıymetini bilmeyip Türk mil-
letine düşmanlık yapanlara ise söylenecek
sözümüz, bunlara dur diyecek gücümüz
var. Biz Karadenizliler olarak, bu bölge-
nin insanları olarak, toplandığımız bu alan-
dan, buradan hem Türkiye’ye hem dün-
yaya şu mesajı verip, pullayıp göndermek

ŞENLİKLERİMİZ /  2015

Protokol bişi yazarken...

Protokol yayık yayarken...



< Ağasar >Haziran 2016 77

istiyoruz. Kimse bu milletin sabrıyla oy-

namasın. Sabrını sınamasın. Hiç kimse,
hiçbir güç ve kuvvet bu milletin birliğini
kardeşliğini bozamayacak ve bu milletin
bütünlüğünü asla parçalayamayacaktır. Bu
mesajı buradan bütün Türkiye’ye, bütün
dünyaya hep birlikte iletiyoruz. Değerli
kardeşlerim, değerli hemşehrilerim; oyna-
nan oyun açıktır. Oynanan oyun, Türk
milletini parçalara ayırmaktır. Parçalan-
mak istenen bütün Türk milletidir, Türkün
vatanıdır. Bunun için hepimiz uyanık ol-
malı, bu girişimlere ve bu girişimleri des-
tekleyen bütün dış güçlere karşı,
birbirimizle kenetlenerek, birbirimizden
güç kuvvet alarak, onlara Türk’e kefen
biçmenin öyle çok kolay bir şey olmadı-
ğını, bütün Karadenizliler olarak göster-
meliyiz. Sözlerimi Türkiye devletinin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
bir sözüyle bitirmek istiyorum. ‘Türkün
kahramanlığı unutulsa da, onun medeni-
yet kurma vasfı ve medeniyet kurma kabi-
liyeti gelişecek ve dünyanın medeniyet
ufkundan, birgün mut- laka Türk’ün me-
deniyeti doğacaktır.’ Birgün inşallah bu
medeniyet ufkundan, Türkün medeniyeti-
nin doğacağı günlerin sabır ve özlemiyle
hepinizi saygıyla, muhabbetle, selamlıyo-
rum. Hepinizi Allah’a ema- net ediyorum.
Sağ olun var olun.” 

Sisdağı kaynağına 20 ülkeden, Femin-
Art / Uluslararası Kadın Sanatçılar Der-
neği Başkanı Şükran Üst ve derneğe bağlı
50 ressam katılarak vatandaşlardan büyük
ilgi gördü. 

Sisdağı kaynağında; sanatçılarımız Mer-
yem Akyüz, Halil Karagöz (Yaylacı),
Batuhan Turan, Çayan Hüseyin, Mu-
hammet Yamaç, Aytekin Gülay, Yakup
Kandil, Ali Kemal (Davul), Sinan Aktaş
(Zurna) sahne aldılar ve Şalpazarı Ana-
dolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi de yöresel
horonumuzdan figürler sergiledi.

Bu seneki Sisdağı kaynağına, konuş-
macı protokol ile birlikte; MHP Gümüş-
hane milletvekili Mustafa Canlı, AK
Parti Trabzon milletvekili adayı (şimdi
mv.) Av.Salih Cora, MHP Trabzon İl
Başkanı Muammer Demeli, Trabzon
Şalpazarı Dernekler Federasyonu Başkanı
Semih Durmuş ve ŞalFed’e bağlı dernek
başkanları, Samsun Trabzon Ağasarlılar
Dernek Başkanı Nurettin Balta, Özkür-
tün önceki dönem Belediye Başkanı
Yakup Turgut, AK Parti Şalpazarı İlçe
Başkanı Murat Topkara, MHP Şalpazarı
İlçe Başkanı Pirağa Yaşar, diğer STK
başkanları, muhtarlar, basın mensupları,
il ve ilçe meclis üyeleri de katıldılar. Hal-
kın katılımı ve coşkusu ise görülmeğe de-
ğerdi.
(*): Sisdağı yaylasında asırlardır  her yıl birlik-beraberlik ve
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Alaca yaylası şenliğinin 187n cisi,
26 Temmuz 2015 Pazar günü, Şalpa-
zarı Belediye Başkanlığı’nın organize-
sinde ve Gökçeköy Mahalle Muhtarlı-
ğı’nın katkılarıyla düzenlendi.

Alaca yaylası, rivayetlere göre, ta-
rihte aylarca süren çatışmalara şahitlik
etmiştir. Anadolu’nun cennetten bir kö-
şesi olan bu yaşanası yerin rakımı
2287’dir. Topal Osman ve Ali Şükrü
Bey’den oluşan milis kuvvetleri, Ala-
ca’da köm (çimen kazılarak bir çukur
açılır ve üstü kapatılır.) olarak adlandı-
rılan siper yerini kullanarak, Ruslarla
bir gün akşama kadar, Savaş Boğa-
zı’ndaki siper taşı arkasından çarpış-
mışlar. (Hâlâ mermi izleri bu taşın üze-
rinde görülmektedir.) Bu iki arkadaş
akşamın karanlığından faydalanarak
ancak oradan kurtulabilmişler. İşte
Ala- ca yaylası böyle çatışmalara şa-
hitlik yapmıştır. 

Nice anılar taşıyan, suyu, çimeni,
havası, doğası güzel olan; adeta insana
can katan bir yaylanın i de haliyle güzel
oluyor. İnsanlar sahillerde güneşten ya-
nıp tutuşurken bu yaylada aynı saat-
lerde otçu sevenler montuyla hatta pal-
tosuyla eğlenmektedirler. Her yönüyle
insanın canına can katan bir yayla
Alaca. 

Adına nice türküler söylenmiş olan
bu yer, gelip görülesi bir doğa harikası.
Alaca, Giresun, Gümüşhane ve Trab-
zon insanının, Çepni kültüründen gelen
yöresel elbiselerle -şenliklerinde- kol
kola, birlik ve beraberlik içerisinde ho-
ron oynadığı bir yer. Bu yıl yapılan in
sunuculuğunu organizatör sunucu Erol
Yanık yaptı.

Gökçeköy mahalle muhtarı Turan
Köse , otçudaki konuşmasında; “Bü-
tün protokolü ve otçu severleri sevgi, 

saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
Emeği geçen, uzaktan yakından gelen,
Alaca yaylasını şenlendiren çok değerli
katılımcılara; Belediye Başkanımıza,
siyasi parti temsilcilerimize, encümen-
lerimize herkese çok çok teşekkür ede-
rim. Sizlere bol eğlenceler, sağlık dolu
günler temenni ediyorum. Hoşça kalın,
dostça kalın.” diyerek kısa bir hitapta
bulundu.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik
Kurukız; “Göllüalan, Kadırga, Sisdağı
son olarak Alaca Yaylası. Şenlikleri-
miz /otçularımız gümbür gümbür coş-
kuyla, birlik ve beraberlik içerisinde
yapılıyor. Bakın burada AK Parti,
MHP, CHP fark etmiyor bizim için; biz
Ağasarlıyız, biz Şalpazarlıyız, biz
Trabzonluyuz, biz Karadenizliyiz, biz
Türkiye- liyiz. Hoş geldiniz sefalar ge-
tirdiniz.

Geçen yıl da buraya geldik; bizler-
den wc konusunda, su konusunda ta-
lepleriniz vardı. Bu yıl yaptığımız ça-
lışmalarla Üsküdar Belediye Başkanı-
mız  Sayın Av. Hilmi Türkmen’in kat-

kılarıyla, yine bizim evladımız Tuzla

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ça-
buk’un katkılarıyla, Şalpazarı Beledi-
yemizin birlikte organize ettiği çalış-
mayla beraber, buradaki sorunları kıs-
men de olsa hallettik. Ama inşallah
önümüzdeki yıl, üst yapıyı da düzenle-
yerek oradaki pazar yerimizin düzen-
lenmesiyle sizlere hizmet edeceğiz. Bir
başka konumuz yollarımız. Biliyorsu-
nuz iki aydır yağmurluydu, son bir haf-
ta çok şükür havalar açtı ve hizmet et-
meye başlayabildik. İnşallah havaların
müsaade etiği müddet içerisinde, yol-
larımızı normal hale getireceğiz. Alt
yapı yavaş yavaş oturmaya başlıyor.
İnşallah Trabzon Büyükşehirle beraber
tüm yollarımızı yapacağız ve mahalle-
lerimizi, yaylalarımızı yaşanabilir hale
getireceğiz. Birlik, beraberlik içerisin-
de, horon halkası gibi sıkı sıkıya daya-
nışarak sorunlarımızı halledeceğiz in-
şallah. 

Bu yaylalar bize atalarımızdan ya-
digâr. Cennetten bir köşe. Göllüalan’a
gittik, gerçekten mükemmel; Kadırga’-
ya gittik hakeza. Sisdağı bir başka gü-
zel; Alaca’ya geldik ki, bir başka gü-
zel!..Ama bu güzellikleri bizlere yaşa-
tanlar var. Şalpazarı Belediyemizin de-
ğerli yöneticilerine, çalışanlarına, bele-
diye meclis üyelerine, hepsine ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Yine bir başka te-
şekkür de Erol Yanık kardeşime. Çün-
kü bizim şenliklerimizde/otçularımızda
birebir, başladığımız günden itibaren
emeği geçti; gecesini gündüzüne kattı.
Kendisini alkışlarınızla tebrik ediyo-
rum. Alaca yayla iyle ilgili bir başka
parantez açmamız lazım. Ahmet Ça-

ALACA YAYLASI ŞENLİĞİ  

ŞENLİKLERİMİZ /  2015

Refik Kurukız: “Bu yayla-
lar bize atalarımızdan yadi-
gâr...İnşallah Trabzon Büyük-
şehirle beraber tüm yolları-
mızı yapacağız ve mahalle-
lerimizi, yaylalarımızı yaşa-
nabilir hale getireceğiz. Bir-
lik, beraberlik içerisinde, ho-
ron halkası gibi sıkı sıkıya da-
yanışarak sorunlarımızı hal-
ledeceğiz inşallah.” 

Alaca şenliğinden genel bir manzara
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buk başkanımız bizim evladımız, bu

şenliğin yapılmasına vesile olmuştur.
Kendisine huzurlarınızda teşekkür edi-
yorum. Eğlencemiz coşkumuz güzel
olsun, horonumuz sımsıkı olsun.  Tüm
dünyadaki Şalpazarlılara, Şalpazarı sev-
dalılarına, Ağasar sevdalılarına selam
olsun. Hepinizi sevgi, saygı ve muhab-
betlerimle selamlıyor, horona kaldığı-
mız yerden devam edelim diyorum.”
diyerek konuşmasını neticelendirdi.

Alaca yaylası şenliğinde; sanatçıla-
rımız Muhammet Sarı, Havva Dilli,
Muhammet Yamaç, Ağasarlı Fevzi,
Batuhan Turan, Necati Muhcu, Se-
zer(org) sahne aldılar.

Bu şenliğe ayrıca; belediye başkan
yardımcıları, belediye meclis üyeleri,
AK Parti İlçe Başkanı Murat Topka-
ra, MHP İlçe Başkanı Pirağa Yaşar,
AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi
Metin Günay, Samsun Ağasarlılar Der-
nek Başkanı Nurettin Balta, Trabzon
Şalpazarı Dernekler Federasyonu Baş-
kan Yardımcısı Ali Erata ve federas-
yona bağlı dernek başkanları, diğer
STK temsilcileri, mahalle muhtarları
ve basının güzide temsilcileri katılarak
destek verdiler. Her yıl olduğu gibi hal-
kın katılımının yoğun olduğu gözlen-
di.

Haber ve Foto: Turan Uzun

ŞENLİKLERİMİZ /  2015

Turan Köse: “Bütün proto-
kolü ve şenlik severleri sevgi,
saygı ve muhabbetle selamlı-
yorum. Emeği geçen, uzak-
tan yakından gelen, Alaca yay-
lasını şenlendiren çok değerli
katılımcılara; Belediye Baş-
kanımıza, siyasi parti temsil-
cilerimize, encümenlerimize
herkese çok çok teşekkür ede-
rim.”

Havva Dilli

Muhammet Yamaç
ve Necati Muhcu

Muhammet Sarı Ağasarlı Fevzi ve H. Dilli

Alaca çoşkusundan bir esinti

Alaca pazar yeri

Alaca protokolü

Alaca’da çimen muhabbeti.Şalpazarı Bld. Bşk.
Refik Kurukız, Bşk. Yrd. Faruk Beldüz, AK Parti
İlçe Bşk. Murat Topkara, MHP İlçe Bşk. Pirağa
Yaşar ve muhtar Turan Köse. 
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- Sayın Erol Yanık, yaylacılık gele-
neğinin dünü ve bugünü hakkında gö-
rüşlerinizi alarak başlayalım. Daha
sonra da yarınlarına geleceğiz?
- Yaylacılık Çepniler olarak bizlerin ve
amca çocukları diyebileceğimiz diğer
Türk boylarının Orta Asya’dan getirdik-
leri özelidir. Karadeniz’de çok önemli-
dir; biz Çepniler için daha da önemlidir.
Göçebe bir toplumuz, siyaset ve ticaretle
pek bir ilgimiz olmadığından dolayı ge-
çimimizi yaylalarda hayvancılık ve hay-
van ürünleriyle idame ettiriyorduk. Bun-
dan 50 yıl öncesine kadar yaylacılık bir
geçim kaynağıydı. Ağasar yöresi de için-
de olmak üzere Karadeniz’in coğrafi ya-
pısı malum, engebeli ve dar bir araziye
sahip. Bir de sonraları nüfus çoğaldıkça
topraklar kardeşler arasında bölündü.
Öyle olunca geçim kaynağı daha da da-
raldı ve insanlar kendilerini bir an önce
ineğiyle, koyunuyla yaylaya atmaya baş-
ladılar. Yaylalar arazi yapısı ve hava-
sıyla insanlar için hem ferah bir ortama
hem de geniş otlaklar olması nedeniyle
hayvanların daha rahat beslenebilmesi
açısından çok elverişli bir yaşam ala-
nıydı. Hayvanlardan elde edilen süt,
peynir gi- bi ürünlerin satışıyla bir nebze
olsun ekonomik girdi elde ediyorlardı.

Yaylacılığın başka sosyal faydaları
da olmuştur. Köyler arası gerginlikleri
önlemiş; köyler arasında kaynaşmayı,
insanlar arasında iletişimi ve dostluğu
sağlamıştır. Çünkü biliyorsunuz, bir yay-
laya birden fazla köyün insanı gider.
Mesela Aktaş yaylasına üç köy, Eskala
obasına beş köy, Davunlu obasına üç köy
gidiyor.

Daha sonraki dönemlerde geçim iyi-
ce zorlaşınca gurbete çıkma olgusu geldi
ve köylerimizde sadece yaşlılarımız kal-
dı. Eski zamanlarda yaylaya iki günde
gidiliyordu. Karakısrak’ta mola veriyor,
bir akşam konaklıyor, ertesi günü yola
devam ediyorduk. Yaylacılığın kendine 

özgü ritüelleri vardı. Mesela saat 12.oo’-
de yaylaya vardığımız zaman orada res-
mi görevli olan bekçilerin düdüğü öt-
meden kimse obaya giremezdi. Burada
amaç adaleti gözetmektir: Kimse kimse-
den fazla oradaki otlardan istifade etme-
sin diye. Yani bütün göçler obaya aynı
anda girerdi. Tabii günümüzde o atmos-
fer yaşanmıyor. Şimdi iki tane ineği olan
onları kamyonlara yükleyip götürüyor.
Eskiden hem hayvan çoktu hem de şim-
diki kadar vasıta yoktu. Hayvanlar dü-
ğüne gider gibi süslenirdi; onlar da bunu
hissederdi. Bunlar geçmişte yaşandı, an-
cak şimdi yeni nesillere anlattığımız za-
man hayal ürünü gibi geliyor.

YAYLALARDA
ALTYAPIYA HİÇ ÖNEM VERİLMEDİ

Bunlar geçmişte kaldı, şimdi yayla-
cılık bir tür turizm faaliyetine dönüştü.
Ondan önce şunu ifade etmemiz gereki-
yor: Bizim yaylalarımızda hiçbir zaman
altyapı yapılmadı. “Yol, su, elektrik” di-
ye sadece devleti itham etmiyorum. Biz-
ler de yaylamızda hak, hukuk, sınır da-
vaları güttük durduk. Hâlbuki Allah’ın
dağı herkese yeter. O zamanlar orada
kaldığımız süre iki-üç aydı. Rahmetle
andığımız büyüklerimiz o zamanlar top-
rak davalarıyla uğraşacaklarına altya-
pıyla ilgilenseler çok daha iyi olacaktı.
Şimdi herkes evinin önüne araba yolu
almış, tozdan topraktan geçilmiyor. Her-

kes evine bir şekilde su bağlatmış, doğa-
daki hayvanlar su yataklarının kuruma-
sından dolayı susuz kalıyorlar. Adam bir
ev yapıyor, etrafında on evlik yer çevi-
riyor. Sonra başkaları ev yapacak yer
bulamıyor. İkincisi, son zamanlara kadar
yaylada hijyen diye bir şey yoktu. Biz
Müslüman bir toplumuz, yani af buyrun
büyük bir tuvalet ve su sıkıntımız vardı.
Bugüne kadar da yerel yöneticilerimiz
bu olaylara popülist yaklaştı. İlgili ma-
kamlardan ihtiyaçlarla ilgili taleplerde
bulunacaklarına kendi yaylalarının ya da
şenliklerinin daha yüksek katılıma sahne
olduğunu söyleyip o konu üzerinden prim
yapmaya çalıştılar. Biz yeni nesil olarak
bunu kırdık.

- Yeni nesil derken, hangi kuşağı kast
ediyorsunuz? Kaç yaş altı diyebiliriz?

- Ben 50 yaşındayım; biz ve bizden kü-
çük kuşaklar diyebiliriz. Bu dernekler
kurulana kadar ben sadece Eskala yay-
lasını biliyordum; başka hiçbir yaylaya
gitmemiştim. Köy dernekleri kurulduk-
tan sonra, yaylacılık da turizm faaliye-
tine dönüşünce diğer bütün yaylaları git-
tim, gördüm ve öğrendim. Eskiden her
yayla şenliğini belli köylerin insanı ya-
pıyordu. Kadırga zaten ortak yaylamız
ve yayla şenliğimiz. Oraya mabedimiz
bile diyebiliriz…Orada hem şehitlerimiz
var hem de meşhur üstü açık camimiz.
Camiye Fatih’in ruhsat verdiği söylenir
ama Faruk Sümer’in kitabında Yavuz
Sultan Selim’in İran seferine giderken
bu ruhsatı verdiği yazar. Yavuz İran se-
ferine giderken askerleriyle orada Cuma
namazını eda etmiş ve hutbede askerle-
rine cihadın önemini anlatmış. Bu iddia
daha kuvvetli ve akla yakındır.

KADIRGA ORTAK PAYDAMIZ OLMADI

Kadırga’nın tezinin yazılması lazım.
Hiçbir coğrafi güzelliği kalmadı. Biz ço-
cukluğumuzda orada su satardık. Daha
yeni yeni Kadırga Derneği başkanımız

YAYLACILIK

AğAsAr’dA YAYlAcılık nereYe gidiYor?
Erol Yanık: “Şimdi bu konuyu Kürtün, Özkürtün, Maçka, Beşik-
düzü ve Şalpazarı belediye başkanlarıyla görüşecek ve Kadırga’nın
hiçbir yerel idareye bağlı olmayan ortak bir kültür merkezi olma-
sını talep edeceğim. Kadırga direkt Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlanmalıdır. Bunun en kolay ve sağlıklı çözümü bu olabilir...” 

Trabzon Şalpazarı İlçesi Sayvançatak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve ŞalFed Başkan Yardımcısı Erol
Yanık ile yayla, yaylacılık ve yayla şenlikleri hakkında bir röportaj yaptık. Bu röportajı yapmak için Erol Yanık en uygun isim-
lerden biriydi; çünkü kendisi memlekette (Ağasar’da) doğmuş, halen İstanbul’da ikamet ediyor, İstanbul’daki Şalpazarı der-
nekçiliğinin başlangıcından beri içinde bulunuyor, yılın önemli bir bölümünü yine memlekette geçiriyor; bunlardan dolayı hem
memleketin hem de gurbetin psikolojisini yakından biliyor. Aynı zamanda sunucu ve organizatör olduğu için bütün bu olayla-
rın tam merkezinde yer alıyor.

Röportaj: Bülent Şirin (*)

“Yaylacılığın başka sosyal fay-
daları da olmuştur. Köyler arası
gerginlikleri önlemiş; köyler ara-
sında kaynaşmayı, insanlar ara-
sında iletişimi ve dostluğu sağ-
lamıştır. Çünkü biliyorsunuz, bir
yaylaya birden fazla köyün in-
sanı gider. Mesela Aktaş yayla-
sına üç köy, Eskala obasına beş
köy, Davunlu obasına üç köy gi-
diyor.”
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su ihtiyacı konusunda çabalar gösterdi
ve başardı. Ona da buradan teşekkür edi-
yorum. Maalesef Kadırga hiçbir zaman
ortak bir paydamız olmadı.

- Kimlerle olmadı?
- Gümüşhaneliler, Maçkalılar, Tonyalı-
lar ve biz Şalpazarlılar olarak orada hiç-
bir zaman ortak bir paydada buluşama-
dık. Eskiden Kadırga Ağasarlılarla anı-
lırdı; doğru olanı da buydu. Çünkü otan-
tik kültürü yaşatan, Kadırga’ya rengini
veren Ağasarlılardır. Fakat sonra, Gü-
müşhane milletvekili olan Adalet Ba-
kanı Oltan Sungurlu Kadırga’ya gelip
“Burası Gümüşhane’nin yaylası” de-
yince adı duyuldu ve Gümüşhane de Ka-
dırga’da hak sahibi oldu. Daha sonra
sen-ben kavgası başladı. Sen şenlik
yapa- caksın, ben yapacağım; o toprak
senin, bu toprak benim mevzuları
olunca, ora-ya severek giden insanları
küstürdüler. Eskiden Kadırga’ya Ja-
ponya, Hollanda, Almanya ve daha pek
çok ülkeden turist gelirdi. Kimse kim-
seyi davet etmezdi; tarihi belliydi ve in-
sanlar kendiliğinden kalkar giderdi.

Toprağının bir kısmı Gümüşhane’de
olabilir ama orası bir kültür mozayiğinin
oluştuğu, herkesin omuz omuza horon
teptiği, ticaret yaptığı, nostaljisini yaşa-
dığı bir yerdi. Ama maalesef bugün Ka-
dırga’da büyük bir yozlaşma görülüyor.
Örneğin ayran içecek bir yer bulamazsı-
nız Kadırga’da.

- Özellikle son zamanlarda Kadırga
ve benzeri yayla şenlikleri ciddi eleş-
tirilere maruz kalıyor. Sanatçılar için
sahne kuruluyor, protokol geliyor, yay-
la şenliğinden ziyade festivale dönüş-
tüler deniyor. Yine eskisi gibi doğal
ol-sun, kendi akışı içinde olsun şek-
linde yorumlar var. Sizin görüşünüz
nedir?

- Aslında Kadırga’da öncelikle başka bir
şey yapılması lazım: Ben bir rapor ha-
zırlamıştım; o zamanki Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a suna-
caktım ama bir talihsizlik oldu ve suna-
madım. Şimdi bu konuyu Kürtün, Öz-
kürtün, Maçka, Beşikdüzü ve Şalpazarı
belediye başkanlarıyla görüşecek ve Ka-
dırga’nın hiçbir yerel idareye bağlı ol-
mayan ortak bir kültür merkezi olmasını

talep edeceğim. Nasıl ki biz İstanbul’da 
Ağasar Otçusu yapıyoruz ve bize bu-
rada “Siz kimsiniz? İstanbullu değilsi-
niz, neden burada Otçu yapıyorsunuz?”
denmiyor. Kadırga da direkt Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na bağlanmalıdır. Bu-
nun en kolay ve sağlıklı çözümü bu ola-
bilir. Yoksa Özkürtün’ün zabıtası gele-
cek vergi toplayacak, öteki taraftan Maç-
ka’dan gelecek toplayacak; sıkıntı ve
kargaşadan kurtulamayız.

Kadırga basit bir hadise değildir. Sos-
yal, kültürel ve ekonomik içerikli bir et-
kinliktir. Eskiden seven sevdiğini orada

görürdü ve Kadırga’dan kız kaçırma 

olayları meşhurdu. Şimdi ne yazık ki
rant savaşına dönüştü.

YAYLALAR ŞENLİKSİZ OLMAZ

Şenlik kısmına gelince. Yaylalar şen-
liksiz olmaz. Buna itirazlar olabilir,
saygı duyuyoruz. Ben Kadırga’da sa-
dece Cuma namazı saatinde müzik ol-
masına karşıyım. Kesinlikle o saatte
müzik olmamalı. Diğer türlü artık geriye
dönüş mümkün değildir. Teknolojik ge-
lişmelere ayak uydurmak zorundayız.
Önceden Kirazlıtepe’de Kamil’in kah-
vesi vardı, bütün Şalpazarlılara yeti-
yordu. Şimdi diyorlar ki, neden bu kadar
dernek var? Eskiden Kirazlıtepe’de bi-
zim Sayvançatak’tan dört hane vardı,
şimdi 50 hane var. Diğer köyler de aynı
şekilde. Bu kadar insanın bir mekâna
sığması mümkün müdür? Şenlikler de
bu doğrultuda seyretti. Doğru, eskiden
şenlik alanında kemençe de davul da işi-
tiliyordu ama şimdi çok kalabalık olu-
yor; bu insanlara çalgı sesini duyurmak
için teknolojik araçlardan yararlanmak

lazımdır. Bazı adetlerimizde eskiye dö-
nebiliriz. Mesela Kadırga’ya girişte oba-
larımız eskisi gibi, eskiden geldikleri
istikametlerden gelebilirler. Aktaş, Da-
vunlu, Yediharman, Eskala, Tonya, Ba-
şoba çokluklarımız meydana kendi ta-
raflarından gelirler, bir on dakika kadar
meydanda kol kola horon tepilir. Nos-
talji ve gelenek ancak bu kadar olabilir.
Yoksa günümüz gençliği artık konser is-
tiyor…

PROTOKOL UYGULAMASI 
ELEŞTİRİLİYOR, ANCAK…

Protokol çok eleştiriliyor. Hatta bazen
orada fevri çıkışlar oluyor, “Burası siya-
set yeri mi, horon ne zaman tepeceğiz?”
gibi. Hâlbuki benim mesleğim sunucu-
luk ve organizatörlük olduğu için iyi bi-
liyorum, hiçbir protokol yarım saati geç-
miyor. Beş saat tamamen eğlenceye ay-
rılıyor. Bir Bakan bizim yaylamıza gel-
mişse bu bizim için bulunmaz bir fır-
sattır. Başka türlü bu insanlardan ran-
devu alabilmek için günlerce, haftalarca
uğraşıyorsunuz. Yaylada ayağınıza gel-
mişken o kadar insanın içinde sıkıntınızı
ya da ihtiyacınızı kendisine iletirseniz, o
da söz verir ve yapmak zorunda kalır.
Ankara’da makamında kimse görmez-
ken size “bakarız, hallederiz” der sizi
gönderir. Bizim insanımız ne yazık ki bu
gerçeği idrak edemiyor. Şimdi siyaset-
çilerimizden yol istiyoruz, çöp kontey-
neri istiyoruz, birçok şey istiyoruz ama
yaylamızda gelip kısa bir selamlama ko-
nuşmasına tahammül edemiyoruz. Sonra
da Şalpazarı olarak bize “Siz horondan
baş-ka bir şey bilmiyorsunuz…” diyor-
lar. Oysa Trabzon’un ilçeleri içinde
belki de sayıca en az şenlik yapan Şal-
pazarı’dır.

- Bu önemli bir iddia. Emin misiniz?

- Sayalım. Mayıs Yedisi, Kadırga, Sis-
dağı, Alaca olmak üzere dört tane.
Bizim şenliklerimiz çok kalabalık ve
coşkulu olduğundan sanki çok fazla sa-
yıda yapıyormuşuz gibi görünüyor.
Bakın, Ovit Dağı’nda Ekşioğlu ailesinin
yaptığı şenlikte tek başına belki bizim
bütün şenliklerimizden daha fazla mas-
raf edili- yordur. 

Eğer şenliğin hizmetlerini ve altya-
pısını oluşturmazsanız da tepki gösteri-
yorlar. Bu işlerin ekonomik boyutu da
var. Mesela bizim köyde yaptığımız or-
ganizasyondan sonra köyümüzün bak-
kalı çıkardı derneğe 250 lira bağış yaptı.
Sebebini sorduğumda, bir yılda yaptığı
işi şenlik zamanı bir günde yaptığını
söyledi.

- Ekonomi konusundan devam ede-

“Kadırga ve Sisdağı’nda belli
bir disiplin getirilerek, başta ka-
vurma, lahana çorbası, turşu gi-
bi yöresel yemeklerimiz gelen-
lere arz edilebilir ve yöre halkı
hatırı sayılır bir gelir elde ede-
bilir. Devletler uzun vadeli kal-
kınma planları yaparlar. Bizim
Şalpazarı olarak böyle kara kap-
lı bir defterimiz yok.”

YAYLACILIK

Kadırga Otçusu
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lim. Şalpazarı’nın pazarlayabileceği
çok sayıda otantik malzeme var. Yö-
resel giyim kuşam, eskiden günlük ha-
yatımızda kullandığımız geleneksel
eşyalar gibi. Gerek yerli gerekse ya-
bancı turistlerin hayli ilgisini çekece-
ğini varsayarsak, konumuz olan yayla
şenliklerinde bu alanda olumlu adım-
lar atılabilir mi?

- Gayet tabii. Zaten şenlikleri fuar ola-
rak düşünün. Bakın, Kadırga’da ayran
içecek bir mekân yok. Ben neden Ka-
dırga’da ayran içmek varken meşrubat
içeyim? Oraya niçin gidiyorum? Refik
Kurukız başkanımız sağ olsun son za-
manlarda bu konuda bir girişim başlattı
ama bunun yöre için bir gelir kaynağı
olabilmesi için ücretsiz olmaması la-
zımdır. Biz yaylacı olduğumuz ve sahile
geç indiğimiz için siyaset ve ticarette
geri kaldık. İstanbul’da yaptığımız Otçu
Şenliği’nde bile bakıyoruz, satış yapan
esnaf hep komşu il ve ilçelerden geliyor.

YAYLA ŞENLİKLERİNDEN 
EKONOMİK GİRDİ SAĞLANABİLİR

Kadırga ve Sisdağı’nda belli bir di-
siplin getirilerek, başta kavurma, lahana
çorbası, turşu gibi yöresel yemeklerimiz
gelenlere arz edilebilir ve yöre halkı ha-
tırı sayılır bir gelir elde edebilir. Devlet-
ler uzun vadeli kalkınma planları yapar-
lar. Bizim Şalpazarı olarak böyle kara
kaplı bir defterimiz yok.

Şalpazarı’nın ileri gelenleri, yayla
şenliklerine 15-20 gün kala bir araya
gelip plan-proje yapmaya başlıyorlar.
Bu kadar büyük ve ciddi organizasyon-
lar bu kadar kısa sürede planlanabilir
mi? Şenlik alanlarında altyapı hizmetle-
rinin mutlaka tamamlanmış olması, ta-
mamlanmamışsa izin verilmemesi gere-
kir.

Toparlarsak, Şalpazarı’nda mini bir
ticaret odası gibi bir tür komisyon kurup,
yaylalarda gerçekleştirilecek ticari faa-
liyetlere yön ve şekil vermelidirler. Bili-
yorsunuz son iki yıldır ilçemiz Fesha-
ne’de çok güzel bir stand kurdu, Ağasar
Balı yüzde 50 marka oldu.

Şalpazarı’nın siyasetçileri, kanaat ön-
derleri, STK temsilcileri bir araya gelip
bu konuda yol haritası çizmelidirler. Ge-
rek orijinal fikirler olsun, gerekse Av-
rupa ve dünyada uygulanan örnekler
olsun uygulanabilir ve başarılı sonuçlar
alınabilir. Yaylalarımıza ünlü birini ge-
tirdiğimiz takdirde çok büyük reklamı
olacaktır. Örnek olarak, Cumhurbaşka-
nımızı Sisdağı’na getirebilirsek oradaki
eksikleri mutlaka görecek ve tamamlan-
ması talimatını verecektir. Böylece de
bu konu kısa ve etkili yoldan hallola-
caktır.

- Özel sohbetimizde “Çim kayağı bir
alternatif” dediniz. Acaba diyorum, 
geleneğin içinden bir takım etkinlik-
ler de çıkarılabilir mi? Mesela kolçak
atma yarışması, dırmaç ya da dastar
dokuma yarışması gibi?

- Tabii ki olabilir. Mesela çocukluğu-
muzda bizim tahta arabamız vardı. On-
larla nostalji yapılabilir. Dokuztaş oyu-
nu, çelik çomak oyunu oynanabilir.

İSTANBUL’DAKİ 
DERNEKLERİN KATKISI BÜYÜKTÜR

İstanbul’da kurulan derneklerin, yay-
laların tanıtımına çok büyük katkısı ol-
du. Şöyle açıklayayım: Biz tabii ki mem- 

lekette başta muhtarlarımız olmak üzere
hiçbir mülkî amirimizin önüne geçeme-
yiz ama onların maddi yükünü büyük öl-
çüde azalttık. Eskiden kemençeci parası
bulmak bile problem olurdu, şimdi biz
birçok ihtiyacı temin edip muhtarları-
mızdan sadece önderlik etmelerini isti-
yoruz. Bir ikincisi, diğer yaylalardaki
etkinliklere katılım çoğalıyor. Eskiden
herkes kendi yaylasına gidiyordu. Şimdi
herkes herkesin yaylasına gidiyor.
- Anladığım kadarıyla sizin yayla ve
yayla şenlikleri hakkında bir gelecek
endişeniz yok. Halen bu işleri, çocuk-
luğunda yaylaya gitmiş, oralarda si-
linmez hatıraları olan nesiller yürü-
tüyor, gençler de onlara ayak uydu-
rup gidiyor. Gelecek nesiller yayla-
lara ne gözle bakacaklar acaba?

- Endişemiz olmasın, yeni nesil kültü-
rüne sahip çıkıyor. Bayramlarda köye

gidiyoruz, bir de bakıyoruz ki köy ya-
şamı ve kültürüyle alakası bile olmayan
top sakallı, kulağı küpeli gençler bayram

namazına gidiyorlar. Gurbetten giden
çocukların hepsi halk oyunları ekibi men-
subu gibi horon tepiyorlar. Yani kültür-
lerine sahip çıkıyorlar. Yalnız tekrar
vurgulamak isterim: Oradaki muhtarları-
mız, belediye başkan ve görevlilerimiz 
son 15-20 gün kala konuşmaya başla-
mamalılar. Biz İstanbul Otçusu’nun ha-
zırlıklarına aylar öncesinden başlıyoruz.
Hâttâ ben Şalpazarı Belediye Başkanı-
nın yerinde olsam, Otçu günü gelen genç-
lere yarım otobüs tahsis eder, ulaşımla-
rını sağlarım. İstanbul’daki belediyele-
rin hizmetlerinde olduğu gibi. Daha
önemlisi, biz yaylalarda çevreyi çok kir-
letiyoruz. Ayrıca arazi müsait diye her
çimenin ortasından araba gidiyor, çim-
ler mahvoluyor. Buna bir son verilmesi
lazım. Her yaylanın bir girişi olmalı,
başka bir yol kullanılmamalı.

- Son sözlerinizi alalım Sayın Başkan.

- Başta Kadırga ve Sisdağı olmak üzere
yaylalarımız ortak bir değer olarak kabul
edilmeli ve Kadırga için Şalpazarı, Be-
şikdüzü, Tonya, Maçka, Kürtün ve Öz-
kürtün Belediyeleri ve muhtarları ortak
bir çalışma içinde daha düzenli, daha
temiz ve daha yüksek katılım için çaba
göstermeliler. Kadırga sadece senenin
bir günü değildir, artık kar yağarken de
oralara çıkılabiliyor. Yayla mevsimi ar-
tık altı ay oldu. O halde altı ay boyunca
yaylaların alt yapısı ve üst yapısıyla ilgi-
li çalışmalar yürütülmelidir. Sağlık ko-
nusunu unuttuk, o kadar insanın geldiği
yerde mutlaka sağlık hizmeti de veril-
meli ki veriliyor. Orada ambulans bulu-
nuyor ama düzensiz park etme yüzün-
den acil bir durum olduğu takdirde has-
tanın yanına gelemiyor.
( http://www.karadenizmanset.com/haber/1201/yay-
lacilik-nereye-gidiyor.html )

(*): www.karadenizmanset.com sitesi sahibi ve ga-

YAYLACILIK

Başta Kadırga ve Sisdağı olmak
üzere yaylalarımız ortak bir de-
ğer olarak kabul edilmeli ve Ka-
dırga için Şalpazarı, Beşikdüzü,
Tonya, Maçka, Kürtün ve Öz-
kürtün Belediyeleri ve muhtar-
ları ortak bir çalışma içinde daha
düzenli, daha temiz ve daha yük-
sek katılım için çaba gösterme-
liler. 

Foto: Mustafa Atalar - Turan Uzun

Sisdağı 
Kaynak haftası
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Geyikli Beldesi Kültür ve Sosyal yardımlaşma Derneği,
resmen 11.02.1999 tarihinde  kurulmuştur. Geyikli dışında Ge-
yikli adına kurulan ilk ve tek dernek olma özelliğine sahiptir.
Merkezi, İstanbul - Üsküdar - Kirazlıtepe mahallesindedir. (Orhan
Seyfi Orhon cd. No: 70)

Derneğimizin kurucu ilk başkanı Ersan Gülay ve ilk başkan
yardımcısı ise merhum Esat Dural’dır. Başkanlık görevinde bu-
lunanlar (sırasıyla): Aslan Özgül, Muzaffer Bayraktar (üç
dönem ), Bahri Beldüz. 17.02.2011tarihinde seçilen ve ikinci
kez seçildiği görevine halen devam eden Birol Bayraktar Baş-
kanlığındaki son Yönetim Kurulu şu şekilde teşekkül etmiştir:

Ali Evren (Başkan Yrd. ve Sosyal İşler Sorumlusu)
Gökay Gülay (Genel Sekreter)
Halil Demirbaş (Muhasip)
İbrahim Atalar (Halkla İlişkiler Sorumlusu)
Mahmut Taşkın (Gebze Temsilcisi) 
Ahmet Demirtaş (Lokal Sorumlusu)
Şükran Yeter (Kadınlar Kolu Başkanı)
Esmeray Bayraktar (Kadınlar Kolu Bşk.Yrd.)
Fehmi Atalar (Gençlik Kolları Başkanı)
Bülent Bayraktar (Gençlik Kolları Bşk.Yrd.)  

Derneğimiz, kurulduğu tarihten bugüne kadar, tüzüğünde be-
lirtilen esaslara uygun olarak yaptığı birçok hizmetiyle taktir top-
lamıştır.

n Her yılın ramazan ve kurban bay-
ramlarında, dernek merkezinde bay-
ramlaşma programı yapılmış ve ka-
tılanlara (keşkek, bişi, etli plav gibi)
özel ikramlarda bulunulmuştur.
n Düğünlerde ve cenazelerde, üye
olsun-olmasın, Geyikli halkına dai-
ma destek olunmuştur.
n Dernek merkezimizde gıda ve
giyim kermesleri düzenlenmiş; elde
edilen gelirlerle muhtaç öğrencilere
burslar verilmiştir.
n Çanakkale Şehitliği’ne olduğu
gibi bazı tarihi geziler düzenlen-
miştir. Ayrıca kır gezileri de dü-
zenlenmiştir.
n Gerek yurt içi gerekse yurt dı-
şındaki mağdur ve mazlumlar için
yapılan yardım kampanyalarına gı-
da, giyim ve maddi destekle katkıda
bulunulmuştur. (Bayırbucak Türk-
men kardeşlerimiz için yapılan yar-
dımlar, bunun son örneğidir.)
n Her ay dernek merkezimizde mu-
tad olarak, geçmişlerimizi hayır dua-
larla anmak için Kur’an ve dini soh-
bet proğramı düzenlenmektedir. İk-
ramlı bu programı, her ay
üyelerimizden bir aile üstlenmekte-
dir.
n Kültür Dayanışma Birlik-Bera-
berlik ve Şehitlerimizi ve Geçmiş-
lerimizi Anma ve Eğitime Katkı ge-
celeri düzenlenmiştir. Bu gecelerde
Ağasar’ı, kültürel ve doğal özellik-
leriyle ve güzellikleriyle tanıtma;
geçmişleri hatırlayıp ibret alma ve
milli ve manevi değerlerimize dik-
kat çekme esas alınmıştır. Bu an-
lamdaki bütün programlarımız; vi-
deo, fotoğraf ve özel şiirlerle des-
teklenerek örnek bir farkındalık
oluşturulmuş ve davetliler tarafın-
dan beğeni ve taktirle karşılanmış-

TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ

GEYİKLİ BELDESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIM-

LAŞMA DERNEĞİ
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www.geyiklidernegi.org

Ahmet
(Sarıkan) Kurtoğlu

(1929 -10.03.2016)

TAZİYE
1947-1960 yılları ara-

sında Geyikli’de öğret-
menlik yapan ve yaptığı
samimi hizmetlerle ade-
ta anıtlaşan; Geyikli hal-
kının ulaştığı bugünkü
kültür seviyesinde önem-
li katkıları bulunan; özel-
likle öğretmenlik mesle-
ğini, okumayı sevdiren
ve Geyiklki’den onlarca
öğretmenin yetişmesine
vesile olan hocamızın 87
yaşında Beşikdüzü Se-
yitahmet köyünde vefatı
dolayısıyla; kendilerine
Allah’tan rahmet diler;
ailesine, yakınlarına ve
tüm sevenlerine taziyele-
rimizi sunarız.

Geyikli halkı, sizleri
daima hayırla yâd edecek
ve hizmetlerinizi hiçbir
zaman unutmayacaktır.

Allah, sizlere rahme-
tiyle muamele eylesin ve
mekanınız cennet ol-
sun.(*)

Geyikli Halkı Adına
Geyikli Derneği
Yönetim Kurulu

(*):Ağasar Çepni Kültürü / Ge-
yikli (Abdullah Gülay, 2001) ki-
tabında kendisine 16 sayfa yer
verilmiştir.

Tlf.: 0216 422 39 47 Fax. 0216 3217952

Aslan Özgül Esat Dural (merhum)         Muzaffer Bayraktar                Bahri Beldüz

DERNEĞİMİZİN UNUTULMAZ YÖNETİCİLERİ
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2016 Kültür Dayanışma-Şehitlerimizi ve Geçmişlerimizi Anma ve
Eğitime Katkı gecemizde Başkan Birol Bayraktar ve Yönt. Kurulu ve
(sağ   baştan) Hakkı Bayraktar, Faruk Beldüz, Muzaffer Bayraktar.
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tır. 
Bu gecelerden sonuncusu, 19. 02. 2016 Cuma akşam İstanbul Kirazlıtepe Boğaziçi

Yaşam Merkezi’nde büyük bir katılımla gerçekleştirilmiştir. 
Gecenin sunuculuğunu, Şalpazarı Belediye Bşk. Yrd. Faruk Beldüz ve Eğitimci

Yazar Hakkı Bayraktar yapmışlardır. Son zamanlarda terörü temizleme adına verilen
şehitler ve tüm şehit ve gazilerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşımızla açılan gece,
Erdoğan Demirtaş’ın Kur’an tilavetiyle başladı. 

Hakkı Bayraktar’ın hazırladığı ve kendi şiiriyle seslendirdiği “Şehitler Ölmez
Vatan Bölünmez”isimli video sunumu salonda büyük bir duygu seli oluşturdu. Vi-
deonun hemen arkasından Faruk Beldüz’ün okuduğu meşhur “Bayrak” şiiri, duygu se-
linin zirveye çıkmasına sebep oldu. Beykoz Müftümüz Hüseyin Demirtaş, birlik
beraberlik ve bayrağımızın anlamı ve şehitlerimiz üzerine önemli bir konuşma
yaptı.Bayrağımızın kırmızı renginin şehitlerimizin kanını, hilal ve yıldızın ise Kelime-i
Tevhidi simgelediğini açıkladı. Daha sonra yine H. Bayraktar’ın hazırladığı Ağasar Ge-
yikli ve Sisdağı’ndan Esintiler isimli bir fotoğraf sunumu yapıldı.Sunumun son bölü-
münde, Geyikli’den ahirete intikal etmiş 200’e yakın insanın görüntüleri verildiğinde
salona hüzün hakim oldu.

Bundan sonra, Avrupa İslam Ünv. Arap Dili ve Edb. mezunu Cemile Köse, “Milli
Kültürümüzün Oluşmasında Kadınımızın Yeri ve Önemi” konulu bir sunum ve kısa bir
konuşma yaptı. Daha sonra Eğitimci Yazar Hasan Köse, “Milli Kültürümüzü Oluştu-
ran ve Dejenere eden Unsurlar” konusunda, Ağasar yerel kültüründen verdiği çarpıcı ör-
neklerle taçlandırdığı etkili bir konuşma yaptı. Köse, Geyikli eşrafından Pıli namındaki
merhum zatın, mısır tarlasına ayı girmesi sebebiyle ayıyı tarladan çıkarmak için onunla
uzun süre boğuşması ve ayıyı kovduktan sonra perişan bir şekilde eve dönünce soran-
lara; “Ayı beni bu hale soktu, eme ben de ona birkaç balta küpüsü(sırtı)vurdum.” de-
mesindeki hikmeti açıklayarak; “Anası, Pıli amcaya nasıl bir temiz süt emzirmiş ki,
ayıya baltanın ağzıyla değil de küpüsüyle vuruyor. Yani ayıyı öldürmek için değil sa-
dece tarlasına zarar vermemesi için uzaklaştırıyor!..” diyerek önemli bir insani/irfani
anlayışa dikkat çekti.

Emekli öğretmen Mustafa Demirbaş, tecrubeleriyle örneklediği konuşmasında;
Ağasar için eğitimin ve eğitime katkının önemini vurguladı. 

Gecede protkol adına ŞalFed Başkanı Semih Durmuş, Tuzla Bld. Bşk. Yrd. Ahmet
Çabuk ve Şalpazarı Bld. Bşk.Refik Kurukız adına (kendisi yurt dışında olduğu için)
Bşk. Yrd. Faruk Beldüz kısa birer konuşma yaptılar. İngiltere’de bulunan ve geceye ka-
tılamayan Üsküdar Bld. Bşk. Av.Hilmi Türkmen’in selamını ileten Ahmet Çabuk, ko-
nuşmasında; bu gecenin diğer gecelerden farkı dolayısıyla takdire şayan olduğunu,
ülkemizin zor bir dönemden geçmesi dolayısıyla birlik beraberliğimizi asla bozmama-
mız gerektiğini vurguladı ve Ağasar’a hizmetin daima görevleri olduğunu, özellikle eği-
time hepimizin gereken önemi vermesi gerektiğini ve Ağasar’daki gelişmeleri her zaman
maddi-manevi olarak destekleyeceklerini söyledi. 

Geceye ayrıca Şalpazarı geçmiş Bld. Bşk. Mehmet Muhcu, iş adamı ve Geyikli
geçmiş Bld. Bşk. Ahmet Yüksel Gülay, Hakim Mustafa Bektaş, organizatör ve sunucu
Erol Yanık, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Bşk. Doç.Dr. Şahin Özen, Spor prog-
ramları yapımcı ve sunucusu Mustafa Kahraman, ŞalFed’e bağlı dernek başkanları
ve yönetim kurulu üyeleri,  eğitim camiasının güzide yönetici ve öğretmenleri katıldı-
lar.

Eğitime maddi anlamda katkı adına, geçmişe nazaran en bereketli gece olduğu an-
laşılmıştır.

Gecenin son diliminde (normal hayata devam ve terörün oyununu bozmak adına)
müzik eğlence vardı. Sabırla bekleyen halk, Yaylacı (Halil Karagöz) - Tayfun Ak-
kaya- Ali Şaş ve  Havva Dilli - Aytekin Gülay’ın icra ettikleri müzikle coştular.

Haber: Hakkı Bayraktar / Foto: Mustafa Atalar

Protokolden bir kesit

Hüseyin Demirtaş        Erdoğan Demirtaş

Cemile Köse                     Hasan Köse

Semih Durmuş               Mustafa Demirbaş

Ahmet Çabuk

Faruk Beldüz                 Hakkı Bayraktar

Yaylacı-Tayfun Akkaya        Aytekin-Havva Dilli

DERNEKLERİMİZ
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DÜNDEN BUGÜNE DERNEĞİMİZ

Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Fidan-
başı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kal-
kındırma Derneği, 1993 yılında kurul-
muştur. Kuruluşundan bugüne kadar
faaliyetlerini; kurucuları, geçmiş dönem
başkanları ve üyelerinin destekleriyle ar-
tırarak sürdürmektedir. 

2015-‘16 Yılında 
Yapmış Olduğumuz Faaliyetlerden

Bazıları

n Hasta Ziyareti: 18 Ocak 20015 tari-
hinde yapılan Olağan Genel Kurulda se-
çilen yönetim kurulumuz, göreve gelir
gelmez ilk olarak hastalarımızı ziyaret
etmiştir.
n Adnan Kahveci’yi Anma: Bolu ili
Gerede ilçesi Gerede-İstanbul istikameti
yolu üzerinde,  eşi ve iki çocuğuyla bir-
likte, 05 Şubat 1993 tarihinde bir trafik
kazasında hayatını kaybeden, bilim ve
siyaset adamı, araştırmacı, akademisyen
kimliği ile uzun yıllar bürokrat olarak
çalıştıktan sonra, meclisin 46., 47. ve
48. dönemlerinde Devlet Bakanlığı, Ma-
liye ve Gümrük Bakanlığı yapan Adnan
Kahveci’nin, ölümünün 23. yılında -si-
yasi görüşü ne olursa olsun- yüzlerce
insan mezarı başına geliyorsa, bu onun
ne kadar dürüst, iyi bir insan olduğunu
göstermektedir Kendisini rahmetle anı-
yor, Cenabı Allah mekânını cennet ey-
lesin diyoruz. 
n Yediden Yetmişe Piknik Şöleni:
Merkezi İstanbul ili Kartal ilçesi Soğan-
lık mahallesinde bulunan Trabzon İli
Şalpazarı İlçesi Fidanbaşı Köyü Kül-
tür, Yardımlaşma ve Kalkındırma Der-
neği, Salih Kanbut başkanlığında,
17.05.2015 Pazar günü Kartal sahilde
piknik ve halı sahada futbol şöleni dü-
zenledi. Burada yediden yetmişe her ke-
simden insanların bir arada
kaynaşmalarına şahit olduk. Dernekçili-
ğin de amacı bu değil mi!

Katılımın yüksek olduğu piknik şö-
leninde, organize edilen halı saha futbol
turnuvası, 5 ve 65 yaş arasında bölüm-
ler halinde yapıldı. Kaynaşmanın, birlik

TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ

FİDANBAŞI KÖYÜ
KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE

KALKINDIRMA DERNEĞİ 

Dernek Merkezi: Soğanlık-Kartal / İstanbul  Tlf.: 0216 309 70 61
www.fidanbasi.com
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Dünden bugüne dernek başkanlarımız: (soldan) / Ali Sarı, Mustafa Özdemir, Raif Metin, 
Salih Kanbut, Harun Özdemir ve Kemal Sarı

Dernek üyelerimizden bir gurupla Mevlana ziyaretimiz / Konya

Dernek merkezimizde iftar yemeği

Dernek üyelerimizle Paşabağlar vadisine bir gezi
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ve beraberliğin, gelenek ve göreneğin 

bir arada yaşandığı bu şölende 5 yaşın-
daki bebelerin mücadelesinin seyri hari-
kaydı.
n Erzak Yardımı ve İftar Yemeği:
Dernekçiliğin asıl görevi olan yardım-
laşma ve kaynaşma adına yapılan faali-
yetlerdir. Bunlardan birisi de, Yönetim
Kurulumuzun, bu doğrultuda ramazan
ayında cami ziyaretleri yaparak,  ihtiyaç
sahiplerine erzak yardımı ve kendi üye-
lerine iftar yemeği vererek bir arada ol-
mayı sağlamış olmasıdır. 
n Asker Uğurlama: Askere gidecek ço-
cuklarımızı, gençlerimizi  buradan
dernek merkezimizden dualar ile uğur-
ladık.
n Siyasî Ziyaretler ve Kabuller: Der-
neğimiz her seçim dönemlerinde olduğu
gibi bu seçimde de, siyasi görüşüne bak-
maksızın her siyasi parti adaylarını aynı
misafirperverlikle ağırlamıştır.
n Kitap Tanıtımı: Derneğimiz, ismin-
den de anlaşılacağı gibi kültüre hizmet
anlayışından sapmadan aynı doğrultuda
yoluna devam etmektedir. Kurucu üye-
lerimizden Harun Özdemir’in “Sis Da-
ğının Çocukları” adlı kitabını tanıtmak
ve kendini okurlarıyla buluşturmak adı-
na imza günü düzenlenmiştir.

n Tarihî Yerlere Geziler: 18.02.2016
tarihinde Fidanbaşı Köyü Derneğimiz,
tarih içerisinde farklı kültürlerin bir ara-
daki yaşantısını yerinde görmek için,
Kartal Belediyesi’nin destekleriyle dü-
zenlenen Konya, Nevşehir, Kapadokya,
Hacı Bektaş Veli ziyaretlerini kapsayan
kültür gezisine katılmıştır. İlk olarak
Nasrettin Hoca’nın yaşadığı Akşehir’i
görme fırsatını bulduk. Daha sonra Kon-
ya’ya geçildi ve ilk ziyaret 1220 yılında
Selçuklu Devleti Sultanı 1. Alaeddin
Keykubat tarafından aynı adı taşıyan
tepe üzerine inşa edilen camii ziyaret
ettik. İkinci durağımız, Şems-i Tebrizi
Camii ve türbesini ziyaret etmek oldu.
Üçüncü durağımız Mevlâna Celaleddin-i
Rumi Hazretleri olmuştur. Hz. Mev-
lânâ 1207-1273’te yaşamıştır. Asıl
ismi Muhammet Celaleddin’dir. Mev-
lana is- mi, efendimiz anlamına gel-
mektedir. Hayatının uzun bir bölümünü
Konya’da geçirmiş, türbesi de Kon-
ya’dadır. Konya’dan hareket ettikten
sonra ipek yolu üzerindeki Aksaray’da
Sultan Han Kervansarayı’nı ziyaret
ettik. 1229 yılında Selçuklu Sultanı 1.
Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıl-
mıştır. Ve Gülşehir. Gülşehir’in eski adı
Arapsun’dur. Osmanlı Sadrazamı Kara-

DERNEKLERİMİZ

Üsküdar Bld. Bşk. Av. Hilmi Türkmen, kermesi-
mizi ziyaret ettiler. Satın aldığı tablo ile

CHP mv. ve TBMM Başkanvekili M.Akif Ham-
zaçebi’nin derneğimizi ziyareti esnasında

AK Parti heyetinin derneğimizi ziyaretleri MHP heyetinin derneğimizi ziyaretleri

Mehmet ve annesi Hatice Sarı’yı hastalıkları 
münasebetiyle ziyaretimiz

Kartal Bld. Bşk. Opr.Dr. Altınok Öz’e, dernek eski
başkanımız Kemal Sarı plaket takdim ederken

Adnan Kahveci’nin kabrini ziyaret ve anma merasimi

Yediden yetmişe piknik şölenimizden bir kesit
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vezir Mehmet Seyit Paşa da, Gülşehr’i
külliye ile donatmıştır. Külliye Kara-
vezir Camii, 

medrese, çeşme ve ha-
mamdan oluşmaktadır. Oradan Üçhisar,
Peri Bacaları, Göreme Açık Hava Mü-
zesi, Göreme vadisi,  Avanos, Ürgüp,
Asmalı Konak’ı ziyaret ettik. Deva-
mında Hacı Bektaş Veli. Osmanlı İmpa-
ratorluğunda XIV. yüzyıldan itibaren
sosyal ve siyasi bakımdan bü- yük et-
kinliği olan II. Mahmut tarafından Ye-
niçeri Ocağı ile birlikte kapatılan,
Abdülaziz zamanında tekrar canlanan
ve 25 Kasım 1925 tarihinde Tekke ve
Za- viyelerin kapatılmasına kadar
devam eden Bektaşi tarikatının piridir.
Devamında; semah gösterisi, çilehane,
delikli taşı, Mahsuni Şerif, Yunus Emre,
Âşık Veysel gibi erenler ziyareti ile zi-
yaretler sona ermiştir.
n Kermesimiz : Derneğimizin kurulu-
şundan bugüne kadar ikincisini 27.03.
2016 Pazar günü, Kartal ilçesi Soğanlık
mahallesinde bulunan dernek merkezi-
mizde, hanımlarımızın büyük gayret-
leri ile gerçekleştirdik.

Bütün bu faaliyetleri gerçekleşme-
sinde desteklerini esirgemeyen Kartal
Belediye Başkanına ve diğer kurum ve
kuruluşlara, bizleri asla yalnız bırakma-
yan üyelerimize minnettarız 

Yönetim Kurulu Adına

Salih

Kanbut ( Başkan )

salihkanbut@hotmail.com

DERNEKLERİMİZ
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Protokol, kermesimizin açılış kurfelasını keserken

Kermesimizde Üsk.Bld.Bşk. Av.Hilmi Türkmen, ŞalFed Bşk. Semih Durmuş, Sayvançatak ve
Çamlıca Derneği Kadın Kolları Başkanlarımız

Kermesimizin giyim bölümünden bir kesit Sisdağı’nın Çocukları (Harun Özdemir) kitabının dernek merkezinde tanıtımından bir kesit

Derneğimizin hamarat kızları, başkanlarıyla Başkan Salih Kanbut, Muhtar Muhammet Sarı ve Fidanbaşı’nda kalan bazı gençlerle...



< Ağasar >Haziran 2016 89

K E S İ T L E R

Göllüalan şenliğinde Ağasar giysili kızlarımız

Simenli altında tarihi bir köprü

Eskala yaylasından bir kesit / Kadırga Ağasar Deresi’nden bir kesit

Tarihi bir köy fırını

Tarihi bir tekir
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“Nenen / deden çarık giyerdi; bunları unuttun mu?..”
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Derneğimiz 2013 yılında İstanbul-Sancaktepe ilçesi Saman-
dıra-Osmangazi mahallesinde, tüm Türkiye’de Ağasarlıların birbir-
leri ile iletişim/etkileşim halinde bulunmalarını ve yardımlaşmalarını
sağlamak, Ağasar yaşam tarzını, kültürünü, tarihini korumak, yaşat-
mak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaçlarla kurulmuş olan derneğimizin 21.12.2014 tarihinde
yapılan 2.Olağan Genel Kurulunda ben Ali Atalar ve Yönetim Ku-
rulu arkadaşlarım göreve gelmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu olarak ilk faaliyetimiz, -dernekçiliğin daha etkin
yürütülebilmesinin en önemli ayaklarından birisi olan- kadın ve
gençlik kollarımızın yapılanmasını sağlamak ve bu birimlerimizi faa-
liyete geçirmek oldu. Bu vesileyle Kadın ve Gençlik Merkezimizi
açarak, dekorasyon ve dizaynını bitirdik. Açılan merkezimizde ba-
yanlarımız ve gençlerimiz, belli periyotlarla toplantılar tertip etmekte
ve faaliyet planlaması yapmaktadırlar.
n 05.07.2015 tarihinde mübarek ramazan ayının feyz ve bereketini
paylaştığımız bir iftar programı düzenleyerek, üye ve hemşehrileri-
mize iftar yemeği verdik.
n 17.07.2015 Ramazan bayramında, keşkek ikramı ve bayramlaşma
törenini dernek merkezimizde yaptık.
n 17.02.2016 tarihinde, Suriye’deki Bayırbucak Türkmen kardeş-
lerimize yönelik olarak -ŞalFed çatısı altında- organize edilen yardım
kampanyasına, üyelerimizin yoğun desteği ile katkıda bulunduk.
n 12.03.2016 tarihinde, derneğimizin 3. kuruluş yıldönümünde,
Kadın ve Gençlik Merkezimize Katkı Gecesini icra ettik.
n Hizmetlerimize destek sağlamak için kermesler düzenledik.
n 26.04.2016 tarihinde, dernek üyelerimiz ve diğer Şalpazarlı hem-
şehrilerimizi bir araya getirdiğimiz bir bahar ve piknik şöleni ger-
çekleştirdik.
n 2015-2016 döneminde okuyan üniversite öğrencilerimize aylık
burs vererek destekte bulunduk.
n Üyelerimizin hastalık, cenaze, düğün ve diğer ihtiyaçlarına im-
kanlarımızı ve ilişkide  bulunduğumuz çevremizi kullanarak destek
olmaya çalıştık.
n Bunun yanı sıra, üyesi olduğumuz ŞalFed’in tüm çalışmalarına ka-
tılarak ortak çalışmalarda bulunduk.
n Gerek İstanbul’da gerekse İstanbul dışındaki tüm hemşehri der-
neklerimizin etkinliklerine -derneğimizi ve üyelerimizi temsilen- ka-
tıldık/katkıda bulunduk.

Daha yolun başında genç bir dernek olmamıza rağmen Yönetim
Kurulu arkadaşlarımızın etkin çalışması ve üyelerimizin desteği ile
geniş kitlelere ulaşmayı başardık. Dernek ve lokalimizin her türlü fi-
ziki ve kurumsal yapılanmasını tamamladık. 

Bundan sonra da, -üyelerimizin desteği ile- Şalpazarı’mız, Ağa-
sarlımız, kültür ve yaşamımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaya-
rak çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda bizlere destek
veren tüm Belediye Başkanlarımıza, Belediye Başkan Yardımcıları-
mıza, Federasyon Başkanımıza, Dernek Başkanlarımıza, Şalpazarılı
hemşehrilerimize ve en büyük gücümüz üye ve yönetimime teşekkür
ederim.  Ali Atalar (Başkan)

Yönetim Kurulumuz: Ali Atalar (Başkan) / Mehmet Demir (Bşk.
Yard.) / Yakup Yılmaz (Bşk.Yard.) / Ali Gören (Genel Sekreter) / Selim
Şekerci (Muhasip) / Kemal Yılmaz (Üye) / Hüseyin Cinal (Üye) / Er-
tuğrul Türkmen (Üye) / Abdurrahman Gülay (Üye) / Hasan Şahin (Ydk.
üye) / Turgay Yılmaz (Ydk.üye) / Gökhan Küçük (Ydk.üye) / Erdem
Çakır (Ydk.üye) / Hakan Çolak (Ydk.üye)

AĞASAR VADİSİ 
SOSYAL YARDIMLAŞMA

DERNEĞİ

Ali Atalar (Başkan)
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Yeni yönetim görevi devralırken

Birlik ve dayanışma gecemizden bir kesit

İftar yemeğimizden bir kesit

Bir kermes
coşkusu

Ağasar Vadisi’nin hamarat kızları...
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İlk defa Gürpınar Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Der-
neği adıyla 1994 yılında kurulan derneğimizin ismi 2013 yılında
Beylikdüzü Ağasarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak
değişmiştir. 

2011 yılında dernek üyelerinin onayı ile Dernek Başkanlığına
Erdal Kandil olarak seçildim. Mart 2016 yılında yapmış oldu-
ğumuz kongrede Dernek Başkanlığı görevime devam kararı
alındı.

Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu (ŞalFed) üyesiyiz.
ŞalFed’in Avrupa yakasındaki tek temsilcisiyiz.  Dernekçilik an-
layışı içerisinde kendimize birlik berberliği ve hemşehriler olarak
bir çatı altında toplanmayı, gelecek nesillere örnek olma yolunda
güzel başarılara imza atmayı hedef edinmiş bulunmaktayız.

Kalite ve başarı asla tesadüf değildir; daima akıllı bir gayre-
tin sonucudur, diyerek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bazı Faaliyetlerimiz 

n 2013 yılında geniş kapsamlı ve yoğun katılımlı bir dernek ge-
cesi yaptık. 
n Şalpazarı ilçemizde yapımı devam etmekte olan Kız Kur’an
Kursu yararına kermes düzenledik.
n 2014 Mart ayında dernek yararına, kadın kollarımızın katkıla-
rıyla bir kermes yaptık.
n Çanakkale Şehitliğine gezi düzenledik.
n 2016 Şubat ayı içerisinde birlik ve beraberlik ve dayanışma ge-
cemizi geniş katılımlı olarak gerçekleştirdik.
n Mayıs 2016’da, geliri Sinlice mahallesi Katağacı yaylamızda
yapılacak olan mescide bağışlanacak kermesimiz düzenlenmiştir.

Gözü pek, dinamik genç yavrularımızın da başarıları ve kat-
kıları derneğimize onur ve gurur vermiştir.
n ‘’Kan bağışı kampanyası’’ düzenlenerek hatırı sayılır miktarda
kan bağışı sağlanmıştır.
n Gökçeköy İlkokuluna ‘’kardeş okul ‘’kampanyası altında kır-
tasiye, temizlik malzemesi, projeksiyon, yazı tahtası bağışları ya-
pılmıştır.
n Huzur evleri ziyaretleri ve polis haftası dolayısıyla ziyaretler
yapılmıştır. 

Dernek olarak başarı çıtamızı yükseltmek, diğer kardeş der-
neklerle birlik beraberlik içerisinde olarak birliği,  beraberliği
gerçek manada yaşayabilmek, insanlığın teknolojiye esir olduğu
bu zamanda gençlerimize iyi bir örnek olmak yolunda ilerlemek
hedefimizdir.

Derneğimize emeği geçen tüm üyelerimize Yönetim Kurulu-
muza, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarına ve hemşehrilerimize
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Erdal Kandil (Başkan)

Yönetim Kurulumuz: Erdal Kandil (Başkan) / Recep Kandil /
Nuray Karadeniz / Fatma Kandil / Hasan Cömert / M. Akif Önata /
Yusuf Şen / Latife Varol / İbrahim Uçar / İlker Varol / Fatma Kandil
(Kadın Kolları Başkanı)

BEYLİKDÜZÜ AĞASARLILAR 

KÜLTÜR VE DAYANIŞMA

DERNEĞİ  

Erdal Kandil (Başkan)
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Şalpazarı Kaymakamımız ve Şalpazarı Bld. Başkanımız, Gençlik
Kollarımızın bir yardım kampanyası faaliyetine şahit olurken...

Yeni Yönetim Kurulumuz

Gecemizi teşrif eden ve plaket takdim edilen protokolümüzle birlikte

Kermesimizden
bir kesit

Derneğimizin verdiği bir iftar yemeğinden
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ŞALPAZARI 

EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE

TURİZM DERNEĞİ

Hasan Keskin (Başkan) www.salpazaridernegi.com

DERNEKLERİMİZ

İşimiz de Gücümüz de Eğitim

Derneğimiz tarafından Zeytinburnu Bld. Bşk. Yrd. Semih Demirci ve  İlçe Milli Eğt. Şb. Md. hemşehrimiz Mustafa Yılmaz’ın
katkılarıyla temin edilen 2 bin 280 adet Soru Bankası, 2 bin 280 adet Yaprak Test, 1.300 kitap ve Şalpazarı’ndaki tüm 1. sınıflar
için 100 adet çalışma seti ilçemizdeki öğrencilerimize ulaşmış ve dağıtımları yapılmıştır. / Ortaokullarda eğitim gören 360
öğrencimiz, tüm 1. sınıf öğrencilerimiz, 5. defa derneğimizin temin ettiği kaynaklarla inşallah başarıya ulaşacaklar. Emeği geçen-
lere teşekkürler.

Derneğimiz, Şalpazarlı değerlerimizi öğrencilerimizle buluş-tur-
maya devam ediyor. Üçüncüsünü organize ettiğimiz ‘Kariyer
Günleri’nde, Üniversiteliler Platformu öğrencilerimiz, lise öğ-
rencilerine, okulları ve bölümleri hakkında bilgiler verdiler. Çok
yararlı geçen bu tür konferansları devam ettireceğiz.

Üniversiteliler Platformu öğrencilerimiz, lise öğrencilerine, okulları ve
bölümleri hakkında bilgiler verirken

Üniversiteliler Platformu öğrencilerimizin tanıtımlarını dinleyen
lise öğrencilerimiz 

Soru bankaları, testler ve kitaplar, Şalpazarı İlçe Milli Eğitim Md. Güner
Cengiz’in gözetiminde öğrencilere dağıtılmak üzere tasnif edilirken
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Şalpazarı’mızın mahalle okulları Gökçe-
köy, Simenli ve Doğancı’da, derneğimizin
Üniversiteliler Platformu üyelerince orga-
nize edilen “Ağız Diş Sağlığı ve Hijyen
Kuralları” çalışması yapılmıştır. Bu ça-
lışmada, İlçe Hastahanemiz Başhekimi Dr.
Özgür Vuran, Diş Tabibi Muhsin Küçük
tarafından öğrencilerimiz bilgilendirilmiş
ve tüm öğrencilerimize diş fırçası ve diş
macunu dağıtılmıştır. 

“Terörizmin Baş Düşmanı
Eği-tim ve Bilgi Toplumu”
temalı kahvaltı programımız, 18
Ekim 2015 tarihinde, yüksek
katılım ve üst düzey protokolle
gerçek-leştirildi. Programda
terör, terö-rizm ve eğitim ilişkisi
üzerine çok yararlı konuşmalar
ve isti-şareler yapılmıştır.

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle, Şalpazarlı doktorlarımızı görev yerlerinde ziyaret ettik. Hizmetlerinden dolayı te-
şekkürlerimizi ilettik. Üniversiteliler Platformumuz da, Trabzon ve Şalpazarı’nda, sağlık kurumlarına ziyaretler yaptılar.

Üniversiteliler Platformu ekibimiz, önce Şlp. ÇPL
Md. Kemal Türkmen’i makamında ziyaret ettiler

Üniversiteliler Platformu ekibimizin göreve
giderken Şıhkıranı’nda ısınma molası 

Öğrencilerimiz, “ağız diş sağlığı ve hijyen“
konularında doktorlarımızca bilgilendirilirken

Öğrencilerimizin her birine diş fırçası ve
diş macunu hediye edildi

Üniversiteliler Platformu ekibimiz
kış mevsiminde Gökçeköy yollarında

Üniversiteliler Platformu ekibimizle “Tıp Bay-
ramı” münasebetiyle Şalpazarı İlçe Hastahane-
mizi ziyaret ettik. Kaymakamımız  Cafer Sön-
mez de aramızdaydı. 
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Prof. Dr. Turgut İpek’i ziyaret
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Dr.Kübra Cüre’yi
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“Terörizmin Baş Düşmanı Eği-
tim ve Bilgi Toplumu” temalı
kahvaltı programımıza katılan-
lardan bir kesit
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- Sayın Fatma Kandil; bize kendi-
nizi tanıtır mısınız?

- Trabzon ili Şalpazarı ilçesine bağlı
Sinlice mahallesindenim. Babamın
devlet memuru olması sebebiyle Ka-
lınçam köyünde (Foldere) başlayan eği-
tim hayatımı, sırasıyla Sinlice Köyü
İlkokulu, Düzköy Lisesi ve Akçaabat
Lisesinde tamamladım. Evliyim ve 25
yaşında bir kız çocuk annesiyim. Özel
bir şirkette, Kalite Güvence Sorum-
lusu ve firmamızın almış olduğu BRC
Küresel Standardı Gıda güvenliği sis-
teminin yürütülmesi ile ilgili tüm işle-
rin sorumlusuyum. 1991 yılından beri
Beylikdüzü’nde ikamet etmekteyim.
Bu süre içersinde okul aile birlikle-
rinde, siyaset alanında ve birçok sos-
yal sorumluluk projelerinde çalışma-
larım olmuştur. 1996 Karadenizliler
Kültür ve Dayanışma adı altında ku-
rulmuş olan derneğimizin aktif üyesi-
yim. 2013 yılında ismi Beylikdüzü Ağa-
sarlılar Külltür ve Dayanışma olarak
değişen derneğimizin, Kadın Kolları
Başkanlığını yapıyorum.

- Kadın Kolları olarak, ne gibi faa-
liyetlerde bulunuyorsunuz?

- Dernek başkanı ve yönetimine yar-
dımcı olmak; dernek faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi ama-
cıyla katkı sağlamak. Yaşamış oldu-
ğumuz bölgemizde gençlerimizin eği-
timine yardımcı olmak; ihtiyacı olan
ailelerimize maddi manevi destek sağ-
lamaya çalışmak; doğduğumuz yeri,
bölgemizi unutmadan bir köprü kura-

rak kültürümüzü, gelenek ve göre-
neklerimizi, değerlerimizi, gelecek
nesillere aktarmak görevlerimiz ara-
sındadır. Amaçlarımıza uygun olarak;
16 Ekim 2013 yılında, Şalpazarı ilçe-
mizde yapılmakta olan Kız Kuran
Kursu yararına kermes düzenledik.
Kermesimizin tüm gelirini kursumu-
zun inşaatına bağışladık. 08 Mart
2014 yılında derneğimizin yararına
kermes düzenledik. Gençlik Kolların-
daki arkadaşlarımızın faaliyetlerine
de yardımcı olmaktayım.

- Sizce bayanlarımız, dernek yöne-
timinde ve sosyal hayatta yeterince
yer alabiliyor mu?

- Kadınlarımızın yükü ağır, sorumlu-
lukları her zaman fazla. Dernek yöne-
timinde kadın kollarımızın faaliyet-
lerini takdirle karşılıyorum. Benim
için kadın kollarımızın her bir üyesi
başkandır. Dernek faaliyetlerinde de
derneklerimizin maddi manevi kal-
kınmalarında da rolleri çoktur. Ka-
dınlarımızın sosyal hayatı evinde
başlar. Annedir, eştir. Çocuklarının
ilk öğretmenidir. Anadolu kadını,
cephede hem eşinin yanında olmuş
evini geçindirmiş, hem de çocuğunu
yetiştirmiştir. Anadolu kadını yürek-
lidir, ve- falıdır. Sorumluluklarının bi-
lincindedir. Yeter ki elinden tutmasını
bilelim. İlim, bilim, tıp alanında, sos-
yal alanda yer alması demek; sağlam
ve güvenilir nesillerin yetişmesine
yardımcı olması demektir. Önemli
olan, aile bi- reyleri arasında hayatın

DERNEK /  KADIN KOLLARI Röportajlar: Turan Uzun

Trabzon Şalpazarı Dernekler Federasyonu (ŞalFed)) çatısı al-
tında birleşen derneklerin Kadın Kolları; birlik ve beraberliği, gele-
nek ve görenekleri, yardımlaşmayı, örf ve adetleri, yöresel yiyecek
ve giyecekleri her yerde organize etmek, tanıtmak suretiyle, günü-
müz Türkiye’sinde kadının da sosyal faaliyetlerde etkili olabilece-
ğini ispatlamaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, dernek yöneticileri de
Kadın Kollarına büyük önem vermektedir. 

Bu vesile ile federasyona bağlı derneklerimizin Kadın Kolları
başkanlarının belli sorular doğrultusunda tek tek görüşlerini aldık.
Gayretli çalışmalarından ve sorularımıza verdikleri samimi cevap-
lardan dolayı hepsine teşekkür ediyoruz.

DERNEKLERİMİZİN KADIN KOLLARI

BEYLİKDÜZÜ 
AĞASARLILAR KÜLTÜR VE

DAYANIŞMA DERNEĞİ  

Fatma Kandil
Kadın Kolları Başkanı

“Hep dilimizden düşürmedi-
ğimiz birlik ve beraberliği,
sözde değil özde yaşamak
için çabalamalıyız. Yetişmek-
te olan genç nesillerimizin,
kültür mirasımıza, gelenek
ve göreneklerimize sahip çık-
maları, Türk örf ve adetleri-
mizi öğrenmeleri, yaşama-
ları ve yaşatmaları için daha
çok gayret göstermemiz ge-
rekmektedir.” 

Kadın Kollarında faaliyet gösteren Ağasarlı bayanlardan bazıları
Fotoğraflar: Turan Uzun
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huzur ve dü- 

zen içinde geçmesi; ihtiyaçların kar-
şılanmasında bireylerin imkân ve ye-
tenekleri, sorumlulukları dengeli şe-
kilde üstlenmeleridir. Sosyal hayatta
yer alır- ken aile içi sosyal hayatı den-
gede tutmak gerekir. Bireyler olarak
herkes sorumluluğunu üstlenirse hem
ailede hem toplum hayatında başarı
kaçınılmazdır.
- Şalpazarı Dernekler Federasyonu
ve üye dernekler hakkındaki dü-
şünceniz ne yöndedir?

- Derneklerimizin ŞalFed olarak bir
çatı altında toplanmış olması güven-
dir. Birlikten beraberlikten her zaman
kuvvet doğar. Derneklerimizin kal-
kınmasında, faaliyetlerin etkin olarak
yürütülmesinde, dernekler arası birlik
ve beraberliğin sağlanmasında güç
birliğidir. ŞalFed’e üye derneklerimi-
zin büyük bir özveri ile yaptıkları ça-
lışmalarını takdir ediyorum. Şalpazarı
ilçemize bağlı derneklerimizin sosyal
yardımlaşma, dayanışma içersinde ol-
maları umut vericidir. Derneklerimi-
zin tüzüklerine baktığımızda burs yar-
dımı, okul projeleri, çeşme, cami gibi
eserler yapmak; kültür ve dayanış-
mayı, birliği berberliği, sosyal yar-
dımlaşmayı amaç edinmek vardır.
Derneklerimizin İstanbul gibi metro-
pol bir şehirde Ağasar kültürünü ya-
şatması, geldiğimiz yerleri unutma-
mak adına umut vericidir. Hep dili-
mizden düşürmediğimiz birlik ve be-
raberliği, sözde değil özde yaşamak
için çabalamalıyız. Yetişmekte olan
genç nesillerimizin, kültür mirası-
mıza, gelenek ve göreneklerimize sa-
hip çıkmaları, Türk örf ve adetlerimizi
öğrenmeleri, yaşamaları ve yaşatma-
ları için daha çok gayret göstermemiz
gerekmektedir. Fatih Sultan Mehmet-
lerin, Nobel ödüllü Aziz Sancarların,
Mimar Sinanların ve İnsanlık tarihine
ışık tutacak nesillerin yetişmesi için
daha çok çalışmalıyız.

- Ağasar kültür dergimiz hakkın-

daki görüşleriniz nedir?

- Ağasar Kültür Araştırma dergisi,
Ağasarı tekrar yaşamak gibidir. Say-
falarda gezerken, unutulmaya yüz tut-
muş el emeği, göz nuru eserlerimizi
tanımaktır. Ağasar‘ın bütün yükünü
omuzlarında taşımış, özünden vaz-
geçmemiş nice simaları gözü yaşlı
seyretmektir. Yaylaları, yeşili, maviyi
olanca güzelliğiyle yaşamaktır. Say-
faları gezerken bazen sis bulutları ara-
sında kaybolmak, bazen de yanık
kaval sesi ile hüzünlenmektir. Ağa-
sar’ın yetiştirmiş olduğu ve ilçemize,
köylerimize maddi manevi katkıları
olan değerli insanları tanımaktır. On-
larla iftihar etmektir. İstanbul’da Ağa-
sar kültürünü olanca güzelliğiyle,
Karadeniz coşkusuyla yaşamaktır.
Özümüzü, sözümüzü, birlik ve bera-

berliğimizi anlatan dergidir. Ağa-
sar’dan, ülkemizin diğer şehir ve yö- 

relerine, hatta dünyaya uzanan bir kül-
tür köprüsüdür.

- Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan ne mesaj vermek istersiniz?

- Rabbimizin bizlere bahşetmiş ol-
duğu bu cennet vatanın kıymetini bi-
lerek yaşayalım. Yok etmek için değil
yaşatmak için yarışalım. Nerde bir
güzellik, huzur varsa ona sahip çıka-
lım. Her zamankinden çok birlik ve
beraberlik içinde olmak zamanıdır.
Ülkemize daha çok sahip çıkma za-
manıdır. Yaşanacak başka Türkiye
yok. Destanları şehit kanlarıyla yazıl-
mış; bayrağı mübarek şehitlerin ka-
nıyla boyanmış başka Türkiye yok.
Ezan seslerinin gök kubbeyi kapla-
dığı, bütün maneviyatıyla ruhumuzu
nakış nakış işleyen başka Türkiye
yok. Sevmekten, yardım eli uzatmak-
tan korkmayalım; önyargılı olmaya-
lım, empati kurmayı bilelim. Ne güzel
demiş Yunus Emre; ‘’Yaradılanı se-
veriz, Yaradan’dan ötürü.’’

Bizleri Ağasar dergisi okurlarıyla
buluşturan ve bizlere bu imkânı sunan
yayın ve yönetim kurulu ekibine, kat-
kısı olan herkese; çalışmalarımda bü-
yük bir özveri ile her zaman yanımda
olan çok değerli eşim Rıfat Kandil
Beye, biricik kızım Havvagül Kan-
dil‘e teşekkürlerimi sunarım.

-  Böyle samimi ve anlamlı açıkla-
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“Kadınlarımızın sosyal ha-
yatı evinde başlar. Annedir,
eştir. Çocuklarının ilk öğ-
retmenidir. Anadolu kadını,
cephede hem eşinin yanın-
da olmuş evini geçindirmiş,
hem de çocuğunu yetiştir-
miştir. Anadolu kadını so-
rumluluklarının bilincinde-
dir. Yeter ki elinden tutma-
sını bilelim. İlim, bilim, tıp
alanında, sosyal alanda yer
alması demek; sağlam ve
güvenilir nesillerin yetişme-
sine yardımcı olması de-
mektir.” 

Derneğimizin Kadın Kollarında hizmet eden hanımlarımızdan bazıları
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- Bize kendinizi tanıtır mısınız?
- Öncelikle böyle bir imkânı bize tanı-
dığınız için komisyonum adına teşek-
kür ederim. Ben Yeşim Ayaz;
Almanya Berlin doğumluyum. 16 ya-
şıma kadar Şalpazarı Kabasakal kö-
yünde/mahallesinde ikamet ettim.
Daha sonra evlenerek Samandıra’ya
yerleştim. Şu an- da üç çocuk annesi
ve ev hanımıyım. 

-Kadın Kolları ne iş yapar, yaptığı-
nız faaliyetler nelerdir?

- Derneğimize hanımların, kızları-
mızın farklı bir katkı sunacağını düşü-
nerek kadın kollarımızı 2002 yılında
resmi olarak kurduk. Sancaktepe Ka-
dın Kollarımız, kuruluşundan itibaren
derneğimizin tanıtılmasında, aktif ola-
rak faaliyet göstermektedir. Göreve
geldiğimiz günden beri, İlçemizde ve
İlçemiz dışında birçok faaliyeti ekibi-
mizle birlikte yaptık, yapmaya da de-
vam ediyoruz. 

Yöresel yemeklerimizin tanıtılma-
sıyla ilgili olarak dernek yerimizde,
Trabzon Büyükşehir Belediyesi eski
Başkanı Volkan Canalioğlu ile eşini
ağırladık. Sayın Canalioğlu, federas-
yonumuzla beraber derneğimizi ziya-
ret ettiler. Aynı gün Trabzon Sivasspor
maçı olması nedeniyle, derneğimizin
üyeleriyle birlikte Samandıra Beledi-
yesi eski Başkanı (Sivaslı) Yusuf Bü-
yük ve federasyonumuzun değerli yöne-

ticileri, tam kadro katılarak maç izle-

dik. Bu da derneğimiz adına güzel bir
etkinlik oldu. 

Üniversitede okuyan öğrencileri-
mizin yararına kermes düzenleyerek,
öğrencilerimize burs verilmesini sağ-
ladık. Şalpazarı’ndaki Sütpınar Kuran
Kursumuza, hanımlar komisyonumuz
adına maddi olarak yardım yolladık.

Bizler İstanbul gibi bir metropolde
yaşıyoruz. Şehrin yoğunluğu, ev iş-
leri, çocuklar, trafik, iş stresi vs bun-
larla geçiyor günümüz. Bu yoğun-
luktan dolayı ev hanımları olarak ken-
dimize zaman ayırmakta zorlanıyoruz
doğrusu. Bu nedenle kültür gezileri
düzenleyerek, etrafımızdaki kültürleri
tanımak adına üye hanım kardeşleri-
mize bir kültür gezisi düzenledik. Bu
itibarla Kadın Kolları olarak kültür
gezileri düzenlemek suretiyle, bir sa-
bah namazında Eyüp Camii’ne; bir
sabah namazında Beyazıt Camii’ne;
Yuşa tepesine; bir hafta sonu Çanak-
kale Şehitliği’ne; yeşillikler şehri
Bur-sa’ya; oradan Mevlana Celâ-
leddin Rumî Hazretlerine gittik. 

Ramazan ayı iftar programlarına
Kadın Kollarımızın katkısı çok bü-
yük. O gün Kadın Kollarında görevli
olan olmayan herkes, bu organizeye
destek vermek amacıyla, bir önceki
sahurdan bir sonraki sahura kadar
büyük bir özveriyle çalışarak katkı
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AĞASAR ŞALPAZARLILAR
SANCAKTEPE KÜLTÜR VE
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

Yeşim Ayaz
Kadın Kolları Başkanı

Kadın Kolları gönüllülerimiz toplu halde

“Üniversitede okuyan öğ-
rencilerimizin yararına ker-
mes düzenleyerek, öğrenci-
lerimize burs verilmesini
sağladık. Şalpazarı’ndaki
Sütpınar Kuran Kursumu-
za, hanımlar komisyonumuz
adına maddi olarak yardım
yolladık...İstanbul gibi bir
metropolde yaşıyoruz. Ev
hanımları olarak kendimize
zaman ayırmakta zorlanıyo-
ruz doğrusu. Bu nedenle
kültür gezileri düzenleye-
rek, Eyüp Camii’ne, Beya-
zıt Camii’ne, Yuşa
tepesine, Çanakkale Şehitli-
ği’ne, Bur- sa’ya ve oradan
Mevlana Celâleddin Rumi
Hazretlerine gittik.”  
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sağlıyorlar. Bizim iftar programları-
mız, belediyenin verdiği iftarlardan
daha kalabalık oluyor. 2000 ila 2500
kişiye iftar veriyoruz. Yemekleri ma-
salara, bizzat kadın kollarımızdaki ha-
nım kardeşlerimiz dağıtıyor. Organi-
zasyonlarımızda görev alan Kadın
Kollarındaki üye hanım kardeşlerimin
aileleri ile birlikte Şalpazarı’na bay-
ram ziyareti gerçekleştiriyoruz. Geç-
mişlerimizin mezarlarını ziyaret et-
mek, onlara Fatihalar okumak, yaşa-
dığımız yerleri görmek amacıyla bir-
kaç gün hasret gideriyoruz. Kurban
bayramı arefesinde Kadın Kollarımız
olarak toplanarak, aynı köylerimiz-
deki usul gibi, arefe gecesi yağlı bişi
yazıyor, katılan misafirlerimize cüzi
bir bedelle satış yapıyoruz. Bu birlik-
teliğin devam etmesi adına derneği-
miz lokalinde 15 günde bir perşembe
akşamları toplanarak, gün programı
düzenliyoruz. Bu şekilde devam edi-
yor faaliyetlerimiz.

-Sizce bayanlar dernek yönetimin-
de ve sosyal hayatta yeterince yer
alabiliyor mu?

- Bizler dernek yönetiminde yer aldı-
ğımız için, çok eleştiri aldık. Ancak
bu eleştirilerin bir kısmı yapıcı, bir
kısmı da olumsuz yöndeydi. Biz yıl-
madık, çalıştık. Bizim bu çalışmaları-
mıza eşlerimiz, dernek yönetimi, er-
kek üyelerimiz katkı sunmaya baş-
ladı. Ön yargı şimdi yok. Kadın Kol-
ları olarak 15 günde bir toplantı yapa-
cağımız zaman, dernek lokalini bize
tertemiz bırakıyorlar. Biz de dernek
yönetimine; faaliyetlerinde, gecelerde
ve daha birçok organizasyonlarında
katkı sunuyoruz. Dernekçilik gönül-
lülük esasına dayalı bir çalışma ol-
duğu için, hanım kardeşlerimiz bu ça-
lışmalara gönül huzuruyla katılıyor.

-Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu ve üye dernekler hak-
kındaki düşünceniz ne yöndedir?

- “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var-

dır.” buyuruyor Efendimiz (sav). Fe-

derasyonumuz, dernekler arasındaki
birlikteliği, kardeşliği, kadirşinaslığı
birarada tutmak için vardır. Eşitlik il-
kesine dayalı otokontrol sistemiyle ça-
lışır federasyonlar. Bizim federasyo-
numuz da bu sistem üzerine kurulmuş
güzel bir sivil toplum örgütü. Küçük
aksaklıklar olsa da büyük ve geniş or-
ganizasyonlara, etkinliklere imza at-
mıştır. Bu itibarla federasyonumuzu
önemsiyoruz. Derneklerimize ve fede-
rasyonumuza çalışmalarında başarılar

diliyoruz.
-Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu’nun çıkardığı Ağasar
dergisi hakkındaki düşünceniz ne-
dir?

- Dergimizin Ağasar’ımızın tanıtımı-
na çok büyük katkısı var. Gördüğü-
müz/izlediğimiz kadarıyla sürekli ken-
disini yenileyen, yeni çalışmalara yön
veren bir tarafı var. Ancak Ağasar
dergimizin bütün kadın kollarımıza
bilfiil ulaşmasını sağlamak lazım. 

Bu sebeple derginin hazırlanma-
sında emeği geçenlere, ayrıca bu sa-
yıda bizlere de yer verdiğiniz için çok
teşekkür ederiz.

-Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan ne söylemek istersiniz? 

- Ağasar dergimizin değerli okurla-
rına buradan şu güzel sözü söylemek
isterim: Mahsuller toplanır harman
olur, fikirler toplanır derman olur. 

Buradan tüm Ağasarlı hemşerile-
rimize selam saygı, sevgi ve hürmet-
lerimizi sunuyoruz. Allah’a emanet
olunuz. 

Tekrar bize bu imkânı sağladığınız
için şahsım ve derneğim adına teşek-
kür ediyorum.

-Biz de Ağasar Dergisi okuyucuları
adına, bu güzel ve içten röportaj
için size teşekkür ederiz.
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“Ramazan ayı iftar prog-
ramlarına Kadın Kollarımı-
zın katkısı çok büyük. O
gün Kadın Kollarında gö-
revli olan olmayan herkes,
bu organizeye destek ver-
mek amacıyla, bir önceki
sahurdan bir sonraki sahura
kadar büyük bir özveriyle
çalışarak katkı sağlıyorlar.
Bizim iftar programlarımız,
belediyenin verdiği iftarlar-
dan daha kalabalık oluyor.
2000 ila 2500 kişiye iftar
veriyoruz. Yemekleri masa-
lara, bizzat kadın kolları-
mızdaki hanım kardeşleri-
miz dağıtıyor. Hanım kar-
deşlerimiz bu çalışmalara
gönül huzuruyla katılıyor.”

Kadın kollarımız bir istişare halinde
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- Bize kendinizi tanıtır mısınız?

- Öncelikle bize zaman ayırıp bu fır-
satı tanıdığınız için size; Trabzon İli
Şalpazarı İlçesi Ağasar Vadisi Derneği
ve bu derneğe ait Kadın Kolları Baş-
kanlığı adına çok teşekkür ediyorum.
Ben Ayşe ile İsmail’in kızı Hatice Sa-
yal. 1978 Şalpazarı doğumluyum. İlk-
okul mezunu olup evli ve iki çocuk an-
nesiyim. Serbest çalışıyorum ve bu der-
neğimizin Kadın Kolları Başkanlığı
görevini idame ettiriyorum.

- Sayın Sayal, Kadın Kolları ne iş
yapar? Bize yaptığınız faaliyetler-
den bahseder misiniz?

- Kadın Kolları, mevcut derneğin faa-
liyetlerine kermes, sosyal etkinlik gibi
hususlarda yardımcı olur. Dernek üye-
leri ve tanıdık bayanların sosyal, kül-
türel, eğitim gibi hizmetlerine yardım-
cı olur. Derneğin her platformda tanı-
tımına yardımcı olur. Derneğin ve yö-
renin tanıtımında rol almaya, yöresel
yemek, yöresel kıyafet vs gibi etkin-
liklerde öncülük yapmaya çalışırız. 

- Sizce bayanlar, dernek yöneti-
minde ve sosyal hayatta yeterince
yer alabiliyor mu?

- Bayanlar bu konularda gereken ce-
sareti son zamanlara kadar gösteremi-
yorlardı. Son yıllarda biz bayanlar ola-
rak Sivil Toplum Kuruluşlarında
görev almaya başladık. Biz de, derne-
ğimizde Kadın Kollarının kurulmasına
sevindik ve görev aldık. Dernek yöne-
timinin bu konudaki duyarlılığının
bilin- cinde olarak, kadınlarımızı bir-
lik ve beraberliğe ve hizmete davet
etme yolunda, canla başla çalışacağı-
mızdan hiç kuşku olmasın. Zaten ba-
yanların elinin değdiği her yerde
bereket vardır…

- Trabzon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu (ŞalFed) ve üye dernekler
hakkındaki düşünceniz ne yön- de-
dir?
- Federasyon ve üye dernekler; bağlı
bulundukları il, ilçe, mahalle gibi yer-
leşim yerlerindeki insanların, memle-
ketlerinden ayrılıp gurbet hayatına
başladıkları illerdeki insanların bir çatı
altında toplanmasına vesile olur. Örf,
adet, sosyal, kültürel, gelenek, görenek 

ve eğitim gibi etkinliklerde öncülük
yaparak memleket özlemini bir nebze
olsun azaltmak, memleket insanlarına
yardımcı olmak gibi faaliyetlerde bu-
lundukları için memleketim adına
şahsen gurur duyduğum faaliyetleri
yapmaktadırlar. Bu organizasyonlar
içinde görev alan bütün dernek ve fe-
derasyon yöneticilerini canu gönülden
kutlarım.

- ŞalFed’in çıkardığı Ağasar der-
gisi var. Bu dergi hakkındaki dü-
şünceniz nedir?
- Ağasar dergisine öncülük edenlere,
derneğim ve şahsım adına teşekkür
ediyorum. Çünkü bizler dergi saye-
sinde memleketimizden haberdar olu-
yoruz. Yöremizin sosyal, kültürel, eği-
tim ve yaşam standartlarını, tüm dün-
yaya yazılı ve görsel olarak sunuyor-
lar. Buradan Ağasar dergisi yönetici-
sinden editörüne, fotoğrafçısından
sponsorlarına kadar emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. 

- Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan Hatice Sayal olarak ne söyle-
mek istersiniz?

- Öncelikle Ağasar dergisinin daha
geniş platformlara taşınmasını iste-
rim. Ağasar dergisine sahip çıkılma-
sını, bu sayede örf, adet, gelenek ve
göreneklerimizi tâ Çepni boyuna da-
yanan kültürümüzü, ananelerimizi
unutmamamızı temenni ediyorum.
Çünkü Ağasar dergisi, bizim dünyaya
açılan görsel yüzümüzdür. Tekrar
bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür
ediyorum.
- Bu sıcak ve candan açıklamaları-
nız için Ağasar dergisi okuyucuları
adına biz teşekkür ederiz.
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TRABZON İLİ
ŞALPAZARI İLÇESİ 

AĞASAR VADİSİ DERNEĞİ  

Hatice Sayal
Kadın Kolları Başkanı

“Son yıllarda biz bayanlar
olarak Sivil Toplum Kuru-
luşlarında görev almaya
başladık. Biz de, derneği-
mizde Kadın Kollarının ku-
rulmasına sevindik ve gö-
rev aldık. Dernek yönetimi-
nin bu konudaki duyarlılı-
ğının bilincinde olarak, ka-
dınlarımızı birlik ve bera-
berliğe ve hizmete davet et-
me yolunda, canla başla ça-
lışacağımızdan hiç kuşku
olmasın. Zaten bayanların
elinin değdiği her yerde be-
reket vardır…”

Kermesimizde Dernek Başkanımızla birlikte...
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- Bize kendinizi tanıtır mısınız?
- Ben Trabzon İli Ağasarlılar Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kol-
ları Başkanı Fatma Çabuk. 1969 Trabzon
İli Şalpazarı İlçesi Simenli Köyü doğum-
luyum. Ticaret Lisesi mezunu, evli ve üç
çocuk annesiyim. Derneğimizin kendine
ait yeri olmasından dolayı yapacağımız
faaliyetleri rahatlıkla yerine getirebilmek-
teyiz. Tuzla Şifa mahallesinde bulunan
derneğimizin çatısı altında, 2013 yılından
bu yana faaliyet göstermekteyiz.
- Kadın Kolları ne iş yapar, yaptığınız
faaliyetler nelerdir?
- Kadın Kolları olarak üye sayımız 65 ki-
şidir. Cenazelerimiz olduğunda, cenaze sa-
hiplerine yemek ikramında bulunuyoruz.
Üyelerimiz tarafından tespit edilen ihtiyaç
sahiplerine, yapabileceğimiz yardımları
yapmaktayız. Dernek bütçesine katkı ol-
ması için, yöresel yemekler (mesela bişi,
keşkek, sarma gibi özlenen yemekleri)
yapıp halka satmaktayız. Üyelerimizin or-
ganizesi sayesinde kermesler düzenliyo-
ruz. Gücümüz çerçevesinde köy Kuran
Kursu’na ve ihtiyaç duyulan bazı gerek-
sinmelerine cevap veriyoruz. Mevcut ca-
milerimizin eksiklerini giderip hayra ve-
sile olmaya çalışıyoruz.  
- Sizce bayanlar, dernek yönetiminde ve
sosyal hayatta yeterince yer alabiliyor
mu?
- ŞalFed’in derneğimize verdiği görevleri,
-dernek yönetimimizin yönlendirmesiyle-
yerine getiriyoruz. Derneğimizde en çok
önemseyip yerine getirmeye çalıştığımız
görev ise, köyden göçüp gurbet hayatında,
birbirinden habersiz yaşayan insanlarımızı
bir arada bulundurmak. Birbirilerinin dü-
ğün, cenaze, bayram ya da hastalıklarında,
birbirlerinden haberdar olmalarını iletişim
yollarıyla sağlamaktayız. Yeni nesil genç-
lerimiz, birbirlerini tanıyamaz hale gel-
miştir. Onları ayda ya da haftada bir, bir
araya getirip birbirlerini tanıma imkânını
sağlamaya çalışıyoruz. Kadınlarımızın, is-
tedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey
yoktur. Dernek yönetiminde ise yetki yö-
nünden ikinci planda olduğumuzu düşü-
nüyorum. Dernekler yetki konusunda değil
de, sosyal faaliyetlerde, emek isteyen ko-
nularda, kadınlara daha fazla ihtiyaç duy-
duğu düşüncesindeyim. Dernek kararla-
rında ise kadınların fikirlerine başvuruldu-
ğunu sanmıyorum. 
- Şalpazarı Dernekler Federasyonunu-
na ve üye dernekler hakkındaki düşün-
ceniz ne yöndedir?

- ŞalFed’in dernekler arasında ayırım yap-
maması gerektiğini düşünüyorum. Der-
nekler arasındaki iletişimlerin eşit olması 

gerekir. Dernek yöneticileri kişilik olarak
ya da eğitim durumu konusunda farklı ol-
dukları için, yönetimde de bu farklılıklar
olmaktadır. Dernekler arasında fikir alış
verişinde bulunulup istişare yapılarak en
iyi yönetim şekli bulunmalıdır. Tam tersi
bazı derneklerin, birbirlerinden habersiz
gizli faaliyetler yapıp kendi derneklerini
daha aktif dernek göstererek reklam yap-
tığını düşünüyorum. Diğer derneklerin pa-
sif durumda olduğunu göstermekte olan
dernekler mevcut. Bunların düzeltilme-
sini sağlayacak olan da üst çatı olan Şal-
Fed olduğuna inanıyorum.

- Trabzon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu’nun çıkardığı Ağasar dergisi
var. Bu dergi hakkındaki düşünceniz
nedir?

- Federasyonun çıkardığı Ağasar dergisini
gayet iyi biliyorum. Ancak içeriği konu-
sunda, kişisel reklam olmaması gerekir
diye düşünüyorum. Derginin içeriğinin
da- ha çok zenginleştirilmesi ve tarihi-
mize ait kaybolmuş değerlerin tanıtılması
görüşündeyim. Dergi okuyucuları, der-
neklerin yaptığı faaliyetleri, yardımları,
verilen görevlerin yerine getirilmiş olan-
larını dergide görmelidirler. Dergiyi
eline alan halk, içerisinde aradığı her şeyi
bulmalı. Gerektiğinde çekinmeden eleş-
tiri de bulunmalıdırlar.

- Ağasar dergisi okuyucularına bura-
dan ne söylemek istersiniz? 

- Halkımızın bu kültür dergimize sahip
çıkmasını istiyorum. Her platformda tanı-
tımı için gerekli hassasiyetin gösterilmesi
düşüncesini taşıyorum. Bizim Ağasar yö-
resini en iyi tanıtmamız açısından çok
faydalı olduğuna inanıyorum. Dünyanın
-internet aracılığı ile- tanıdığı böyle yöre-
sel ve özgün bir dergide bizlere de yer
ayırdığınız için siz Ağasar dergisi yöne-
ticilerine şahsım ve derneğim adına te-
şekkür ediyorum.

- Sayın Fatma Çabuk; bu güzel, sami-
mi duygularla verdiğiniz röportaj için
Ağasar dergisi okuyucuları adına te-
şekkür ederim.

DERNEK /  KADIN KOLLARI

TRABZON İLİ AĞASARLILAR 
YARDIMLAŞMA VE 

DAYANIŞMA DERNEĞİ 

Fatma Çabuk
Kadın Kolları Başkanı

“Derneğimizde en çok önem-
seyip yerine getirmeye ça-
lıştığımız görev, köyden gö-
çüp gurbet hayatında, birbi-
rinden habersiz yaşayan in-
sanlarımızı bir arada bulun-
durmak. Birbirilerinin dü-
ğün, cenaze, bayram ya da
hastalıklarında, birbirlerin-
den haberdar olmalarını ile-
tişim yollarıyla sağlamak-
tayız. Yeni nesil gençleri-
miz, birbirlerini tanıyamaz
hale gelmiştir. Onları ayda
ya da haftada bir, bir araya
getirip birbirlerini tanıma im-
kânını sağlamaya çalışıyo-
ruz. Kadınlarımızın, istedik-
ten sonra başaramayacağı
hiçbir şey yoktur. Dernek yö-
netiminde ise yetki yönün-
den ikinci planda olduğumu-
zu düşünüyorum.” 

Kadın Kolları hizmetkarlarımız toplu halde
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- Bize kendinizi tanıtır mısınız?

- Ben Fatma Gören. Evli ve üç çocuk

annesiyim. Aktaş Yaylası Derneği Ka-

dın Kolları Başkanlığını dört yıldır

yapmaktayım.

-  Kadın Kolları ne iş yapar? Yaptığı-
nız faaliyetler nelerdir?

- Derneğimizin sosyal etkinlik ve
diğer faaliyetlerinde, biz kadınlar ola-
rak etkin olmaya çalışıyoruz. Derneği-
mizin bütçesine katkı sağlamak için
her yıl kermes yapıyoruz. Bunun ya-
nında üyelerimiz arasında tanışmayı,
kaynaşmayı sağlamak için, Yönetim
Kurulu tarafından organize edilen pik-
nik, gezi, dayanışma gecelerinde etkin
olarak rol alıyoruz. Bayan üyelerimiz
arasında tanışma ve dostluk ilişkilerini
kuvvetlendirmek için rutin aralıklarla
bayanlar arası toplantı tertiplemekte-
yiz. Bu toplantılarda güncel olaylar
görüşülerek karara bağlanıyor. Ardın-
dan bu kararları faaliyete geçirmek
için çaba sarf ediyoruz. 

-  Sizce bayanlar, dernek yönetimin-
de ve sosyal hayata yeterince yer
alabiliyor mu?

-  Aktaş Derneği bayanları olarak der-
neğimizin her türlü etkinliğine katılım
sağlamaktayız. 

-  ŞalFed ve üye dernekler hakkın-
daki düşünceniz ne yöndedir?

-  Şalpazarı Dernekler Federasyonu-

nun, özellikle bayan dernek üyelerine,

yeterince zaman ayırmadıklarını düşü-

nüyorum. Son dönemlerde bayanlar

arasında tanışma ve kaynaşmayı sağ-

lamak için toplantılar tertiplense bile,

bu yeterli gelmemektedir. Dernekleri-

mizin ve federasyonumuzun organi-

zasyonlarında bayanlara yeteri kadar

yer verilmemektedir. Bunların sağlan-

ması halinde, federasyon ve dernekler 

çok fayda sağlayacaklardır kanısında-
yım. 

-  Ağasar Kültür Araştırma dergisi
hakkındaki düşünceniz nedir?

-  Şalpazarı Dernekler Federasyonumu-
zun çıkardığı kültür dergisi görsel ola-
rak yeterli olmasına rağmen, içeriği
yeterli değildir. Yöre kültürümüze,
örf ve adetlerimize, unutulmaya yüz
tutmuş geleneklerimize dergide daha
fazla yer ayrılmasını arzu ederiz. 

-  Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan ne söylemek istersiniz?

-  Ağasar Kültür dergimizin çıkarılma
amacı bence; ilçemizin ve yöre insa-
nımızın tanıtımına katkı sağlamaktır.
Dergimizin her kesime ve yurdumu-
zun çeşitli yörelerindeki hemşerileri-
mize ulaştırılması için, dergi okur-
larının yardımcı olmasını dilerim. Bu
dergi sayesinde, ilçemizin dünyada
büyük reklamı ve tanıtımı olacağına
inanmaktayım. İlk defa biz bayanlara
da bu dergide yer verdiğiniz için şah-
sınıza ve dergi yönetimine çok teşek-
kür ederim. 

-  Sayın Fatma Gören; bu güzel sa-
mimi duygularla verdiğiniz röpor-
taj için Ağasar dergisi okuyucuları
adına biz teşekkür ederiz.

DERNEK /  KADIN KOLLARI

AKTAŞ YAYLASI 

KÜLTÜR VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ 

Fatma Gören
Kadın Kolları Başkanı

“Derneğimizin sosyal et-
kinlik ve diğer faaliyetle-
rinde, biz kadınlar olarak
etkin olmaya çalışıyoruz.
Derneğimizin bütçesine kat-
kı sağlamak için her yıl ker-
mes yapıyoruz. Üyelerimiz
arasında tanışmayı, kay-
naşmayı sağlamak için, Yö-
netim Kurulu tarafından
or- ganize edilen piknik,
gezi, dayanışma gecele-
rinde et- kin olarak rol alı-
yoruz. Ba- yan üyelerimiz
arasında dostluk ilişkile-
rini kuvvetlendirmek için
rutin aralıklarla bayanlar
arası toplantı tertiplemekte-

Kadın Kolları üyelerimizden bazılarıyla...
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- Sayın Asiye Durmuş bize kendi-
nizi tanıtır mısınız?

- Öncelikle, biz kadın kollarına böyle
bir imkân tanıdığınız için, Ağasar der-
gisi okuyucuları ile bizi buluşturduğu-
nuz için, ŞalFed ve Ağasar dergisi yö-
neticilerine çok teşekkür ederim. 

1965 yılında Trabzon ili Şalpazarı
ilçesi Sayvançatak köyünde doğdum.
1988 yılında komşu Çamlıca köyünden
Sabahattin Durmuş ile hayatımı birleş-
tirdim. 1988 yılından beri İstanbul ili
Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe mahallesin-
de ikamet etmekteyim. Esra ve Emre
adında iki çocuk annesi ve ev hanımı-
yım.

- Kadın Kolları ne iş yapar, yaptığı-
nız faaliyetler nelerdir?
- Kadın Kolları, derneklerimizin yapa-
cak olduğu sosyal faaliyetler ve etkin-
liklerde, dernek yönetimine yardımda
bulunur. Diğer kardeş derneklerimizin,
Kadın Kollarıyla uyum içinde istişare-
ler yapar. Ağasar yöremizin örf ve
adetlerini, giyim kuşamlarını gelecek
nesil- lere taşımak için büyük bir çaba
göstermektedirler. Dernek yönetiminin
düzenlediği kermes faaliyetlerinde, bir-
bir- lerine yardımcı olurlar. Kendi der-
neğimizde; ramazan bayramında yağlı
bişi açıp dernek merkezimizde tüm mi-
safirlerimize ikramda bulunuyoruz. Ra-
mazan ayında komşu dernek
(Sayvançatak derneği) ile birlikte üye-
lerimize iftar yemeği veriyoruz. Köy-
den gelen yaşlılarımıza eşleriyle
beraber, sabah kahvaltısı ikramında bu-
lunuyoruz. Kadın- larımızın el emeği
göz nuru olan el sanatlarını, kermesler
yaparak halkımızın beğenisine sunuyo-
ruz.
- Sizce bayanlar, dernek yönetiminde
ve sosyal hayatta yeterince yer alabi-
liyor mu?
- Kadınlarımız dernek yönetiminde ve
sosyal hayatta yeterince yer alamıyor.

Bayanlarımız dernek faaliyetlerinde ye-

ni yeni görev almaya başladılar. Ama
daha iyi yerlere geleceğimize inanıyo-
rum.

- Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu ve üye dernekler hakkın-
daki düşünceniz ne yöndedir?

- ŞalFed, üye derneklerimizin bağlı bu-
lunduğu bir federasyon, yani bir çatı
kurumdur. Almış olduğu kararlara uyul-
ması gerekmektedir. Federasyon de-
mek, her türlü yetkiye sahip demektir.
ŞalFed’e üye olan derneklerimiz ya-
pacak oldukları etkinlikleri, faaliyet-
leri sene başında federasyona bildir-
mek zorundadır. Dolayısıyla federas-
yon da, o yılki planlamasını ona göre
yapacaktır. Yoksa üye derneklerin et-
kinlikleri birbiri ile çakışır; bu da hiç
hoş olmaz kanısındayım.

- Federasyonun çıkardığı Ağasar der-
gisi hakkındaki düşünceniz nedir?

- İyi ki ŞalFed kurulmuş. Çünkü dergi
bize Ağasarımızın örf ve adetlerini,
kültürümüzü, giyimimizi unutturma-
yan, gelecek nesillere tercümanlık ya-
pan bir bilim kaynağıdır. Bu dergi sa-
yesinde Ağasarımızın tarihini, gelenek
ve göreneklerini öğrenmekteyiz. Der-
ginin çıkarılmasında emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. 

- Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan ne söylemek istersiniz? 

- Derginin çıkarılmasına manevi ve
maddi desteklerini esirgemesinler. Bu
kültür dergisinin kıymetini bilsinler.
Ellerindeki Ağasar ile ilgili bilgileri,
Ağasar dergisi yöneticileri ile paylaş-
sınlar ki, bu bilgiler karanlıkta kalma-
sın.  Alınan dergileri mutlaka okusun-
lar. 

- Samimi açıklamalarınız için Ağa-
sar dergisi okuyucuları adına size
teşekkür ediyorum.

DERNEK /  KADIN KOLLARI

ÇAMLICA KÖYÜ 
YARDIMLAŞMA VE DAYA-

NIŞMA 

Asiye Durmuş
Kadın Kolları Başkanı

Kadın kollarımız bir toplantı halinde

“Kadın Kolları, diğer kar-
deş derneklerimizin, kadın
kollarıyla uyum içinde isti-
şareler yapar. Ağasar yöre-
mizin örf ve adetlerini, gi-
yim kuşamlarını gelecek ne-
sillere taşımak için büyük
bir çaba göstermektedir-
ler... Kendi derneğimizde;
ramazan bayramında yağlı
bişi açıp dernek merkezi-
mizde tüm misafirlerimize
ikram-da bulunuyoruz. Ra-
mazan ayında komşu der-
nek (Sayvançatak derneği)
ile birlikte üyelerimize iftar
yeme- ği veriyoruz. Köy-
den gelen yaşlılarımıza eş-
leriyle beraber, sabah
kahvaltısı ikramında bulu-
nuyoruz. Kadın- larımızın
el emeği göz nuru olan el
sanatlarını, kermesler yapa-
rak halkımızın beğenisine
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- Bize kendinizi tanıtır mısınız?

- Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Doğancı
mahallesindenim. Evli ve dört çocuk
annesiyim. 53 yaşındayım ve ev hanı-
mıyım. Kirazlıtepe mahallesinde ika-
met ediyorum. Doğancı Köyü
Yardım- laşma ve Dayanışma Derneği
Kadın Kolu Başkanıyım.  

- Kadın Kolları ne iş yapar, yaptığı-
nız faaliyetler nelerdir?

- Dernek yönetimindeki bayanlar başta
olmak üzere, köyümdeki bayanlarla
birlikte karar alıp derneğimize maddi,
manevi katkılarda bulunuyoruz.  Ker-
mes, hasta ziyaretleri, maddi destek
gibi faaliyetler için el ele veriyoruz.
Ayrıca diğer komşu derneklerdeki ba-
yanlar ile gereken konularda istişare
edip yardımcı oluyoruz.  

- Sizce bayanlar dernek yönetimin-
de ve sosyal hayatta yeterince yer
alabiliyor mu?

- Evet yeterince yer alıyoruz. En azın-
dan bizim bulunduğumuz dernekte,
biz bayanlar yeterince yer alıyoruz. Bu
konuda kadınlarımıza, bizlere öncelik
ve değer verdiğiniz için teşekkür edi-
yorum.

-Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu ve üye dernekler hakkın-
daki düşünceniz ne yöndedir?

- Derneğimizde yapacağımız faaliyet-
ler hakkında önceden federasyonu-
muza bilgi veriyoruz. Onay aldıktan
sonra faaliyetlerimizi gerçekleştiriyo-
ruz. Federasyon ve dernek yönetimi
bizleri destekliyor; birlikte hareket
ediyoruz.

- Federasyonun çıkardığı Ağasar
dergisi hakkındaki düşünceniz ne-
dir?

- Bizim kültürümüzü en güzel şekilde
yansıtan tek görsel yayın olduğuna
inanıyorum. Devamlı yayınlanmasını
arzu ediyorum. Bu derginin çıkarıl-
masına vesile olanlara teşekkür edi-
yorum. Dergi sayesinde bilmediğimiz
gelenek ve göreneklerimizi, geçmiş-
lerimizi öğreniyoruz.

- Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan ne söylemek istersiniz? 

- Geleneklerimizi, göreneklerimizi,
kültürümüzü yansıtan bu güzel dergi-
mize, ilginizi ve destekleriniz bekli-
yoruz. Tekrar tekrar dergiyi okuya-
lım / okutalım ki, yöremiz hakkında
bilmediklerimizi öğrenelim/öğrete-
lim. 

- Sayın Ayşe Kandil; bu samimi
duygularla verdiğiniz röportaj için
Ağasar dergisi okuyucuları adına
teşekkür ederim.

DERNEK /  KADIN KOLLARI

DOĞANCI KÖYÜ
YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA DERNEĞİ

Ayşe Kandil
Kadın Kolları Başkanı

“Dernek yönetimindeki ba-
yanlar başta olmak üzere, kö-
yümdeki bayanlarla birlikte
karar alıp derneğimize mad-
di, manevi katkılarda bulu-
nuyoruz.  Kermes, hasta zi-
yaretleri, maddi destek gibi
faaliyetler için el ele veri-
yoruz. Ayrıca diğer komşu
derneklerdeki bayanlar ile
gereken konularda istişare
edip yardımcı oluyoruz...
Yapacağımız faaliyetler hak-
kında federasyonumuzdan
onay aldıktan sonra faali-
yetlerimizi gerçekleştiriyo-
ruz. Federasyon ve dernek
yönetimi bizleri destekli-
yor; birlikte hareket ediyo-
ruz.”  

Kadın Kolları üyelerimizle birlikte
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- Bize kendinizi tanıtır mısınız?

- 02.10.1977 yılında Trabzon ili Şal-
pazarı ilçesi Dorukkiriş köyünde/
mahallesinde doğdum. İlkokulu köy-
de tamamladım. Evliyim ve iki kız
çocuğum var. 24 senedir Üsküdar
Kirazlıtepe mahallesinde oturuyo-
rum.  
- Kadın Kolları ne iş yapar, yap-
tığınız faaliyetler nelerdir?

- Kadın Kolları, her sene tüm köy-
lülerimizin katılımıyla kermes et-
kinliği düzenlemektedir. Kermesi-
miz herkes tarafından yoğun ilgi
görmekte ve her sene rekor dü-
zeyde gelir elde edilmektedir. Elde
edilen geliri, üniversite okuyan öğ-
rencilerimize burs ve derneğin di-
ğer sosyal etkinliklerinde kaynak
olarak kullanıyoruz. Kadın kolları
olarak hasta ziyaretlerinde bulunu-
yor, onların hal ve hatırlarını soru-
yor, fakir ve yetim çocukların dü-
ğünlerinde aramızda para toplaya-
rak katkıda bulunuyoruz. Her ay
genel toplantılar yaparak fikir alış-
verişinde bulunuyoruz. Alınan ka-
rarları dernek başkanımıza bildiri-
yoruz. 

- Sizce bayanlar dernek yöneti-
minde ve sosyal hayatta yeterince
yer alabiliyor mu?

- Biz Dorukkiriş Köyü Derneği
Kadın Kolları olarak dernek yö-
netiminde ve derneğimizin sos-
yal faaliyetlerinde yeterince yer
alabiliyoruz. Birlikte hareket edi-
yoruz. Yapılacak olan her faa-
liyette birbirimize danışarak fi-
kir alışverişinde bulunuyoruz. 
- Trabzon Şalpazarı Dernekler
Federasyonu ve üye dernekler 

hakkındaki düşünceniz ne yön-
dedir?
- Federasyon tüm derneklerin başı
olmasına rağmen, bağlı olduğu fe-
derasyona derneklerin yeterince
destek vermediği düşüncesinde-
yim. Federasyonda, bir gençlik kol-
larının ve kadın kollarının oluştu-
rulması gerekir. Dernek, gençlerini
bir arada bulundurmalı ve sosyal
etkinliklerini çoğaltmalıdır. Der-
neklerde bayan faaliyetlerine daha
fazla yer verilmelidir. Böylece fe-
derasyonun daha etkili olacağını dü-
şünüyorum.
- Trabzon Şalpazarı Dernekler
Federasyonu’nun çıkardığı Ağa-
sar dergisi hakkındaki düşünce-
niz nedir?
- Federasyonumuzun çıkardığı der-
ginin genel olarak kültürel ve sos-
yal etkinlere daha çok yer verme-
sini, var olan değerlerimizi korun-
masını talep ediyoruz. Ağasarlı bi-
lim, ilim, iş adamlar ına ,bürok-
ratlarımıza ve bütün değerlerine
daha çok sahip çıkmasını arzu edi-
yoruz. Bu güzel dergimiz sadece
Ağasar’da bilinmemeli, her yere
yayılmalıdır. Böylece herkes tara-
fından okunması sağlanmalıdır.

- Ağasar dergisi okuyucularına
buradan ne söylemek istersiniz? 
- Ağasar dergisini mutlaka okuya-
lım/okutalım. Geçmişten gelen kül-
türümüzü, ananelerimizi bu dergi
sayesinde öğrenme fırsatını kaçır-
mayalım. Hepimiz Ağasarlıyız.
Tek olalım, birlik olalım, kardeş
olalım. Sen ben yok, Ağasar var de-
meliyiz. Allah birlik ve beraberli-
ğimizi bozmasın. 
- Samimi cevaplarınız için Ağa-
sar dergisi okuyucuları adına si-
ze teşekkür ediyorum.

DERNEK /  KADIN KOLLARI

DORUKKİRİŞ KÖYLÜLERİ
KALKINDIRMA YARD. VE

GÜZELLEŞTİRME
DERNEĞİ 

İfakat Gülal

Kadın Kolları Başkanı

Kadın Kollarımızın gayretli üyelerinden bazıları

“Federasyon tüm dernek-
lerin başı olmasına rağmen,
bağlı olduğu federasyona
derneklerin yeterince des-
tek vermediği düşüncesin-
deyim. Federasyonda, bir
gençlik kollarının ve kadın
kollarının oluşturulması ge-
rekir. Dernek, gençlerini bir
arada bulundurmalı ve sos-
yal etkinliklerini çoğaltma-
lıdır. Derneklerde bayan fa-
aliyetlerine daha fazla yer
verilmelidir. Böylece fede-
rasyonun daha etkili olaca-
ğını düşünüyorum.”
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- Sayın Şükran Demirbaş; bize ken-
dinizi tanıtır mısınız?

- 1968 İstanbul doğumluyum. Bir kız
çocuk annesiyim ve ev hanımıyım. Ki-
razlıtepe’de ikamet etmekteyim. İlk-
okul mezunuyum ve Geyikli köyün-
den evliyim. 

- Geyikli Derneği Kadın Kolları
Başkanı olarak yaptığınız faaliyet-
ler nelerdir?

- Özellikle birlik ve beraberlik adına
hanımları toplayarak, bir araya gele-
rek, neyi ne yaparız, kimlere yardım
ederiz şeklinde istişareler yapıyoruz.
Herkesin fikrini sorarak kermesler dü-
zenliyoruz. İhtiyacı olanları, hasta olan-
ları, evlenenleri, okuyanları belirleye-
rek onlara nasıl yardım ederiz nokta-
sında istişareler yapıyor ve uygula-
maya çalışıyoruz.  Bizim Geyikli Der-
neği olarak Beykoz ve Gebze gurupla-
rımız var. Gebze gurup başkanımız Gü-
lizar Hanım, Beykoz gurup başkanı-
mız Fatma Şengül Hanım var. Belirli
günlerde bir araya gelip daha önce
oluşturduğumuz gündem maddeleri
hakkında fikir alış verişi yapıyoruz.
Son zamanlarda bütün derneklerin ka-
dın kollarıyla biraraya gelip istişareler
yapıyoruz. Bu toplantılar bazen kahv-
altılı oluyor. Tabii ki bu toplantılar sa-
yesinde bizler de tanımadıklarımızı ta-
nıyıp kaynaşma ortamı sağlıyoruz. Bu
toplantılarda bütün fikir ve tecrübele-
rimizi ortaya koyup nasıl daha iyi ya-
pabiliriz fikrini tartışıyoruz. 

- Geyikli Derneği Yönetim Kurulu-
nun alt yapısını oluşturuyorsunuz…

- Evet bir nevi öyle. Daha güzel şey-
ler de olabiliyor. Çünkü bizim de ta-
nımadığımız kişiler var. Bir araya ge-
lerek hiç tanımadığınız kişilerle de ta-
nışma fırsatı yakalıyoruz. 

- Diğer derneklerle biraraya ge-
lince, Geyikli sınırları dışına çıkıp
tanımadığınız kişilerle tanışma fır-
satı yakalıyorsunuz. Derneklerin ka-
dın kolları ile -ayrım yapmaksızın-
biraraya gelip kaynaşmayı sağlı-
yorsunuz… 

- Evet, bu da bizi fazlasıyla memnun
ediyor. Bütün bunları, bu dernekler ve
federasyon sayesinde yapıyoruz. Bu
federasyon ve dernekler, bizlerin uf-
kunu açma noktasında çok faydalı ol-
muştur. Biz de onlara kadın kolları
olarak bir nebze yardımcı olabiliyor-
sak ne mutlu bizlere! Dernekler biz-
lere, kadının evde oturup çocuk bakan
birisi olmadığını anlama fırsatını ver-
diler. Bizlerin de, hayatın çeşitli or-
tamlarında katkı sağlamamızın elzem
olduğunu öğrettiler. Bizleri de haya-
tın içine kattılar. Tabii ki bizler de bun-
ların bilincindeyiz. Bütün bunlar, biz
bayanların gururunu okşamıştır. Bü-
tün bunları -yine söylüyorum- fede-
rasyon ve derneklerimize borçluyuz. 

- Gelenek ve görenekleri yaşatma
adına, bu metropolde büyük müca-
dele veriyorsunuz.

- Evet bu şekilde devam ediyor; çok
da güzel gidiyor…

- Siz bir anne, anneanne veya baba-
anne olarak yeni gençlere Ağasar
elbisesini hemen giydiriyor musu-

DERNEK /  KADIN KOLLARI

GEYİKLİ BELDESİ 
KÜLTÜR VE SOSYAL YARD.

DERNEĞİ

Şükran Demirbaş
Kadın Kolları Başkanı

Kadın Kolları Başkan ve yardımcıları bir toplantı halinde

“Dernekler bizlere, kadının
evde oturup çocuk bakan bi-
risi olmadığını anlama fır-
satını verdiler. Bizlerin de,
hayatın çeşitli ortamlarında
katkı sağlamamızın elzem
olduğunu öğrettiler. Bizleri
de hayatın içine kattılar.
Tabii ki bizler de bunların
bilincindeyiz. Bütün bun-
lar, biz bayanların gururunu
ok- şamıştır. Bütün bunları
federasyon ve dernekleri-
mize borçluyuz...Son za-
manlar- da çok güzel
ilerlemeler var. Özellikle
federasyonun yaptıklarını
takip ediyoruz. Halk oyun-
larından tutun da kermesine
ve diğer aktivitelerine
kadar hepsinden çok mem-
nunuz. Güzel işler yapıyor-
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nuz? Yoksa bir sınavdan geçirip
ondan sonra mı giydiriyorsunuz?
Mesela Sancaktepe Derneği bişi yaz-
masını, sarma sarmasını vs öğren-
meyen gençlere bu elbiseyi giydir-
miyor. Siz bunu nasıl yapıyorsu-
nuz?

- Bizler özellikle yöresel olarak zaten
evde her şeyi öğretiyoruz. Mesela yö-
resel yemeklerden tut da elbise giy-
meyi, bir anne olarak çocuklarımıza
öğretiyoruz. Biz bu geleneklerimizi
güncel hayatımızda uyguladığımız
için onlar da hevesleniyorlar. Yöresel
elbisemizi isteyerek, severek giyiyor-
lar. Eski yemekleri yapmasını, benim
kızımın bildiği gibi tanıdıklarımın ço-
cukları da biliyor. Çünkü bu yemek-
ler hala bizim soframızdan eksik ol-
muyor. 
- Bu şunun için önemli: Geniş bilgi
sahibi / donanımlı yaşlılarımız, bu
dünyadan o tecrübe ve bilgileriyle
göçüyorlar. Bu bilgi ve tecrübele-
rini günümüz gençlerine aktarır-
larsa, geçmişten geleceğe köprü
olurlar diye düşünüyorum. Hem de
gelenek ve göreneklerimiz, anane-
lerimiz, yemek, giyim kuşam ve ya-
şam tarzlarımız unutulmamış olur.

- Tabii ki bunları devam ettirme adına
bizler de bildiklerimizi bu anlamda
yeni yetişen gençlere, usulüne uygun
olarak öğretiyoruz. Zaten biz sosyal
hayatta bunları uyguladığımız için ço-
cuklarımız da çok seviyor. Kültürü-
müzü çocukluğundan itibaren seve-
rek, yiyerek, giyerek devam ettiriyor-
lar. Mesela yazın köye gittiğimizde
kızlarımız sırtlarında severek/isteye-

rek ot taşımaktalar. Hayvan otlatmaya
gitmekteler.  
- Şalpazarı’ndaki köyleri/mahalle-
leri temsilen kurulan 21 derneğin
birleşerek kurdukları Trabzon Şal-
pazarı Dernekler Federasyonu var.
Bu dernekler ve federasyon hakkın-
daki düşünceleriniz nelerdir?

- Son zamanlarda çok güzel ilerleme-
ler var. Her şeyiyle çok güzel! Özel-
likle federasyonun yaptıklarını takip
ediyoruz. Halk oyunlarından tutun da
kermesine ve diğer aktivitelerine kadar
hepsinden çok memnunuz. Güzel işler
yapıyorlar. 

- Federasyonun çıkardığı Ağasar
dergisi hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
- Genelde bu dergiyi okuyor ve olumlu
buluyorum. Çok güzel planlanıp ha-
zırlanmış. Ağasar adına birçok şeyi bu
dergide bulmak mümkün oluyor. Es-
kilere dönük çok şeyler var. Bilmedi-
ğimiz çok şeyleri bu dergi sayesinde

öğ-

reniyoruz. Çocuklarımıza da öğreti-
yoruz. Fotoğraf olarak, görüntü ola-
rak çok güzel şeyler var. Bize geçmi-
şimizi anlatıyor. Hepsini birarada
bulma fırsatını yakalıyoruz.

- Bu röportajı Ağasar dergisi adına
yapıyoruz. Buradan Ağasar dergisi
okuyucularına ne söylemek istersi-
niz?

- Daha çok gayret etmemiz lazım. Ço-
cuklarımıza her şeyi en güzel şekilde
anlatarak, yaşatarak öğretmemiz la-
zım. Kültürümüzü, güzel gelenek ve
göreneklerimizi yaşatmaya devam et-
meliyiz. Daima birlik ve beraberliği-
mizi, yardımlaşmayı sıkı tutmalıyız.
Bu dergiyi okuyup okutmalıyız. Daha
geniş platformlara ulaşmasını sağla-
malıyız.  

- Sayın Şükran Demirbaş; samimi
duygularla verdiğiniz bu röportaj
için, Ağasar dergisi okuyucuları adı-

DERNEK /  KADIN KOLLARI

Kermes günü bişi yazan gönüllü kadınlarımız

Üsküdar.Bld.Bşk. Hilmi Türkmenin de teşrif ettiği kermesimizden bir kesit 

“Daha çok gayret etmemiz
lazım. Çocuklarımıza her
şeyi en güzel şekilde anla-
tarak, yaşatarak öğretme-
miz lazım. Kültürümüzü, gü-
zel gelenek ve görenekleri-
mizi yaşatmaya devam et-
meliyiz. Daima birlik ve be-
raberliğimizi, yardımlaş-
mayı sıkı tutmalıyız.” 
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- Sayın Fatma Balta bize kendinizi
tanıtır mısınız?

- 1964, Trabzon Şalpazarı Tımara (Fi-
danbaşı) köyünde / mahallesinde doğ-
dum. İlkokulu köyde bitirdim. Orta ve
lise öğrenimimi Giresun Tirebolu ilçe-
sinde tamamladım. Tirebolu Endüstri
Kız Meslek Lisesi Nakış Bölümü mezu-
nuyum. 1985 yılında Vakfıkebir Halk
Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak
iki yıl makine nakış kurs öğretmenliği
yaptım. Daha sonra Şalpazarı’nda Halk
Eğitim Merkezi açılınca buraya gelerek
on bir yıl görev yaptım. Toplam on üç
yıl makine nakış kursu verdim. O yıllar
hayatımın en güzel yıllarıydı…1998 yı-
lında İstanbul’a geldim. Burada iki yıl
kadar bir süre çalıştıktan sonra babamın
hastalığı sebebiyle işi bırakmak zorunda
kaldım. Emeklilik için geriye kalan se-
nelerimi, SSK’dan isteğe bağlı sigorta
ödeyerek, çok şükür emekli oldum. Ru-
tin olarak yazın memlekete, kışın İstan-
bul’a taşınarak yaşamımı idame etti-
riyorum.
- Sizce bayanlar dernek yönetiminde
ve sosyal hayatta yeterince yer alabi-
liyor mu?

- Kadın Kollarını kendi aralarında gu-
ruplara ayırabiliriz. 1-Siyaset ve vakıf
dernekleri. 2-Bizim bulunduğuz kültür
ve yardımlaşma dernekleri. Birincisi
kendi gurubuna yönelik çalışma yapar.
Vakıf dernekleri ve bizim bulunduğu-
muz dernek kadın kollarının yaptığı işin
hemen hemen aynısını yapar. Amacımız
öncelikle birlik ve beraberliği sağlamak.
Bunun için de ayda bir gün dernek mer-
kezinde toplanıyoruz. Buradaki amaç
sürekliliği sağlamaktır. Aslında faaliyet-
ler çok, fakat bizim yaptığımız genelde
kermes oluyor. Benim gönlüm bununla
sınırlı kalmasından yana değil. İnşallah
ilerleyen günlerde ve yıllarda bunun
kapsamını genişleteceğiz. Günümüzde
bayanlar olarak, dernek yönetiminde
çok fazla yer alamıyoruz. Bu da bizim
eksikliğimizden olsa gerek. Sosyal ha-
yatta biz bayanlar pek fena sayılmayız.
İnsanlar hayatın içine girebilmek için
çaba ve uğraş içindeler. Bu konuda biz 

Karadeniz kadını olarak, kendimizi da-
ha özgürce ifade edebiliyoruz.   
- Trabzon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu ve üye dernekler hakkındaki
düşünceniz ne yöndedir?
- İşin açıkçası ŞalFed hakkında pek
fazla bilgim yok. Bunun için bilmedi-
ğim konuda fikir yürütmem pek yakışık
olmaz. Sadece şunu söyleyebilirim; ay-
lık toplantılarını aynı yerde değil de üye
dernekleri gezerek yaparlarsa daha fay-
dalı olacağı kanısındayım. En azından
bizim de ŞalFed’in yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi sahibi olma imkânımız
olur. 
- Şalpazarı Dernekler Federasyonu’-
nun çıkardığı Ağasar dergisi var. Bu
dergi hakkındaki düşünceniz nedir?
- Ağasar dergisini beğeniyorum. Dergi
geçmişten gelen kültürümüzün, gelenek
ve göreneklerimizin, örf ve adetlerimi-
zin temsilidir diye düşünüyorum. Bu
dergiye emeği geçen herkese çok çok
teşekkür ederim. Benim sadece bir ko-
nuda eleştirim olacak; örneğin her kö-
yün bir yaşlısı var muhakkak. Onlarla
röportaj yapılıp fotoğrafı konulabilir.
Bunlar yok değil var ama ağırlıklı ol-
ması taraftarıyım. Ben derginin kapa-
ğını açtığım anda yoğun duygulara ka-
pılıyorum ve dergiyi sindire sindire baş-
tan sona okuyorum. 
- Ağasar dergisi okuyucularına bura-
dan ne söylemek istersiniz?

- Ağasar Kültür Araştırma dergimize
toplum olarak sahip çıkalım. Dergi
bizim özümüz, kültürümüz ve yaşam
kaynağımız diye düşünüyorum. Ben
Karadeniz uşağıyım diyen herkesin bu
dergiyi okumasını isterim. Kendilerince
eleştirmelerini, öneri sunmalarını isti-
yorum. En önemlisinin, çocuklarımıza
da bu kültürü yaşatmak ve bu kültürün
hayatımızın vazgeçilmez unsurları ol-
duğunun onlara öğretilmesi gerektiği
kanısındayım. 

- Sayın Fatma Balta; bu güzel samimi
duygularla verdiğiniz röportaj için
Ağasar dergisi okuyucuları adına
size teşekkür ederim.

DERNEK /  KADIN KOLLARI

FİDANBAŞI KÖYÜ 

KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE

KALKINDIRMA DERNEĞİ 

Fatma Balta
Kadın Kolları Başkanı

“Amacımız öncelikle birlik
ve beraberliği sağlamak. Bu-
nun için de ayda bir gün der-
nek merkezinde toplanıyo-
ruz...Aslında faaliyetler çok,
fakat bizim yaptığımız ge-
nelde kermes oluyor. Be-
nim gönlüm bununla sınırlı
kalmasından yana değil...
Günümüzde bayanlar ola-
rak, dernek yönetiminde çok
fazla yer alamıyoruz. Bu da
bizim eksikliğimizden olsa
gerek. Sosyal hayatta biz
bayanlar pek fena sayılma-
yız. İnsanlar hayatın içine
girebilmek için çaba ve uğ-
raş içindeler. Bu konuda biz
Karadeniz kadını olarak,
kendimizi daha özgürce ifa-
de edebiliyoruz.”     

Derneğimizin hizmet gönüllüsü kadınları
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- Bize kendinizi tanıtır mısınız?
- Ben Aynur Erata. Sinlice Köyü Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Ka- dın Kollarının faaliyetlerini diğer
bayan arkadaşlarım ile beraber yürüt-
mekteyim. Eşim Bahri Erata’nın uzun
yıllardır STK çalışmaları içerisinde
bulun- ması, köy derneğimizde de uzun
yıllar yöneticilik yapması, beni zaten
doğal olarak bu görevin içine çekmiş
bulunuyor. Kadın Kolları olarak bizim
sabit bir yönetim şemamız ve listemiz
yok. Bizler daha çok kermes, kahvaltı,
iftar prog- ramı vs etkinliklerde gönül-
lülük esası ile biraraya gelen bayanla-
rız. Her etkinlikte başka bir arkadaşımız
çalışmalara katılabiliyor. Dernek mer-
kezimizin Sancaktepe Ortadağ mevki-
inde olması sebebiyle, özellikle burada
ikamet eden bayan arkadaşlarımız, der-
nek yönetimi tarafından gelen istek
doğrultusunda, bir araya gelerek ça-
lışma yapıyor. Bu nedenle ben kendimi
Kadınlar Kolu Başkanı olarak değil, bu
organizeyi harekete geçiren bir üye ola-
rak görüyorum. Bundan da çok mutlu-
yum.
-Kadın Kolları ne iş yapar, yaptığınız
faaliyetler nelerdir?
-Derneğimizin yaptığı faaliyetlere, ka-
dınlarımızın da dâhil olması yakın bir
tarihe uzanıyor. 2012 yılı itibari ile ba-
yanlar olarak dernek bünyesinde orga-
nize olmaya başladık. Bu tarihten sonra
iki defa dernek kermesi yaptık; bunun
yanısıra iftar yemeği, kahvaltı organi-
zasyonlarında bulunduk. Yine gerçek-
leşen dernek gecelerinde üzerimize dü-
şen görevleri elimizden geldiği kadar
yapmaya çalıştık.
-Sizce bayanlar, dernek yönetiminde
ve sosyal hayatta yeterince yer alabi-
liyor mu?
-Bayanların, dernek yönetiminde veya
STK’larının sosyal faaliyetlerinde ne
yazık ki yeterince yer alamadığını dü-
şünüyorum. Federasyonun ya da başka
bir kurumun, derneklere yönelik yaptığı
organizasyonlara bayanların da dâhil
edilmesi ya da bunun artırılması gere-

kiyor. 

-Trabzon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu ve üye dernekler hakkın-
daki düşünceniz ne yöndedir?

-Federasyonun çalışmalarından haber-
darım. Bunu genellikle eşim ve sosyal
medya üzerinden yapılan haberlerden
takip ediyorum. Şalpazarı derneklerini
bir çatı altında toplayıp daha etkin or-
ganize hareket etmelerini sağlayan bir
kurum olan federasyonumuzun, der-
nekler ve ilçemiz adına büyük bir ka-
zanım olduğunu düşünüyorum. Yalnız
gerek federasyon gerekse dernekleri-
mizin, daha etkin ve özellikle sosyal ko-
nularda gençlerimizi ve bayanlarımızı
da dâhil edecek projelerinin artmasını
bekliyorum.
- Federasyonun çıkardığı Ağasar
dergisi hakkındaki düşünceniz ne-
dir?
-Ağasar dergisini beğeniyorum. Fede-
rasyonumuzun her yıl yayınladığı bir
kültür araştırma dergisi. İçerik olarak
her dernek dolayısı ile her köyden ya-
zılar, görseller olması ilçemizin, der-
neklerimizin -deyim yerinde ise- bir
yıllık raporu sayılır. İçerik olarak çok
zengin ve kaliteli bir yapısı olan Ağa-
sar dergisinin bu seneki sayısında, ba-
yanlara yönelik bir çalışma olması
gerçekten güzel düşünülmüş bir fikir.
Emeği geçenleri kutluyorum.

-Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan ne söylemek istersiniz? 
-Ağasar dergisi okuyucularımıza; kül-
tür ve geleneklerin yaşatılması müca-
delesinde, biz bayanların da üzerimize
düşen görevi yapmaya hazır olduğu-
muzu belirtmek istiyoruz. Bizler ilçe-
mizi, örfümüzü, geleneklerimizi seviyo-
ruz ve gelecek nesillere aktarılmasının
öneminin bilincindeyiz. Bu konuda her
Şalpazarlı üzerine düşen görevi yap-
malıdır. Tekrar böyle bir imkânı bize
tanıdığınız için teşekkür ederim.

-Bu samimi röportaj için Ağasar
dergisi okuyucuları adına biz teşek-

DERNEK /  KADIN KOLLARI

SİNLİCE KÖYÜ 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 

DAYANIŞMA DERNEĞİ 

Aynur Erata
Kadın Kolları Başkanı

“Bizler daha çokkermes, kah-
valtı, iftar programı vs et-
kinliklerde gönüllülük esası
ile biraraya gelen bayanla-
rız. Dernek merkezimizin
Sancaktepe Ortadağ mev-
kiinde olması sebebiyle, özel-
likle burada ikamet eden ba-
yan arkadaşlarımız, dernek
yönetimi tarafından gelen is-
tek doğrultusunda, bir araya
gelerek çalışma yapıyor. Bu
nedenle ben kendimi Kadın-
lar Kolu Başkanı olarak de-
ğil, bu organizeyi harekete
geçiren bir üye olarak görü-
yorum. Bundan da çok mut-
luyum...Bizler ilçemizi, ör-
fümüzü, geleneklerimizi se-
viyoruz ve gelecek nesillere
aktarılmasının öneminin bi-
lincindeyiz. Bu konuda her
Şalpazarlı üzerine düşen gö-
revi yapmalıdır.” 

Kadın Kolları üyelerimiz
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- Sayın Havva Uçar, bize kendinizi
tanıtır mısınız?

- İstanbul Üsküdar Kirazlıtepe mahal-
lesinde ikamet etmekteyim. Dernek Yö-
netim Kurulu üyemiz Hüseyin Uçar ile
evliyim. İki erkek çocuğu annesiyim
ve özel bir şirketten emekliyim

-Kadın Kolları ne iş yapar, yaptığı-
nız faaliyetler nelerdir?

- Kadın Kollarının kurulması, he-
men hemen derneğimizin kurulduğu
1993 yıllarına dayanmaktadır. Bugüne
kadar hizmet eden Fatma Özdin, Fat-
ma Yanık, Saliha Yaşar başkanlarıma
çok teşekkür ederim. Kadın kolları,
gençlik kolları derneklerin en önemli
çalışma birimlerindendir. Özellikle ka-
dınlarımız bu konuda daha özverili ça-
lışmaktadır.

Derneğimizin yönetim kuruluyla
uyum içerisinde çalışarak, köyümüze,
beldemize, ilçemize, ülkemize nasıl
katkı sunarız, insanlara nasıl yardımı-
mız oluruz? felsefesiyle çalışmaktayız.

Bugüne kadar derneğimizle bera-
ber biz Kadın Kolları, köyümüzdeki
bütün hayır işlerinde, eğitiminde; has-
talığında, doğumunda aklınıza gelen
her türlü konularda büyük katkı sun-
maktayız.

Her yıl Kadın Kolları olarak, hiçbir
karşılık beklemeden, eğitim için, cami
için şimdi de derneğe mekân almak
için, yöresel yemekli ve el ürünleri
kermesi düzenlemekteyiz. Ramazan-
larda, kandillerde derneğimizde Kur’-
an okutup iftar veriyoruz. Hastaları-
mızı, doğum yapanlarımızı ziyaret ede-
rek ihtiyaçlarını gideriyoruz. Cenaze-
lerimizde köye giden araçlara yiyecek
ve içecek temin edip cenazenin defin
akşamı dernekte Kur’an okutuyoruz.
Dernekte bayan hocalar Kuran dersi
veriyorlar. Her yıl nisan ayında dernek
merkezimizde “sırgan şenliği” düzen-
liyoruz. Kadın Kollarımızdaki büyük
bayanlarla genç kızların kaynaşmasını
sağlamak, unutulmaya yüz tutan kül-

türümüzü onlara tanıtmak, yaşatmak
gayesiyle genç kızlarımızdan oluşan
çalışma gurubu kurduk. Suriye ve Ba-
yırbucak Türkmen kardeşlerimize yar-
dım kampanyasında, derneğimize ge-
len kumanya, giyecek vs malzemeleri
sınıflandırarak, kolilere yerleştirip top-
lama merkezlerine ulaşmasını sağla-
dık.

Kadın Kollarımızın başarısında bü-
tün bayanlarımızın, Yönetim Kurulu-
muzun, Gençlik Kollarımızın inkâr
edilemeyecek derecede katkısı çoktur.
Size samimiyetimle şunu söyleyebili-
rim ki, dernek Kadın Kollarımız ve
Gençlik Kolları Yönetim Kurulu bir 

aile gibiyiz. Gerçekten çok seviyeli,
demokrat, saygılı, huzurlu bir ortamı-
mız olunca başarı da arkasın geliyor.

-Sizce bayanlar, dernek yönetimin-
de ve sosyal hayatta yeterince yer
alabiliyor mu?

-Bayanlarımız, derneklerde resmi ola-
rak olmasalar da, sosyal faaliyetlerde
her zaman ön plandadırlar. Bizim Ka-
dın Kollarımızda 15’in üzerinde yö-
netim kurulu üyemiz var. Diğer kar-
deş derneklerimizde de tablo aynı.
Derneklerdeki kadın kollarının en
faydalı sosyal faaliyeti bence, kardeş
derneklerimizin kadın kollarıyla toplu
hareket etmek, yardımlaşmak, acılar-
da, sevinçlerde beraber olmaktır. Bu, 

DERNEK /  KADIN KOLLARI

SAYVANÇATAK 
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

DERNEĞİ 

Havva Uçar
Kadın Kolları Başkanı

“Her yıl Kadın Kolları ola-
rak, hiçbir karşılık bekleme-
den, eğitim için, cami için
şimdi de derneğe mekân al-
mak için, yöresel yemekli ve
el ürünleri kermesi düzenle-
mekteyiz. Ramazanlarda,
kandillerde derneğimizde
Kur’an okutup iftar veriyo-
ruz. Hastalarımızı, doğum
yapanlarımızı ziyaret ede-
rek ihtiyaçlarını gideriyoruz.
Cenazelerimizde köye giden
araçlara yiyecek ve içecek
temin edip cenazenin defin
akşamı dernekte Kur’an oku-
tuyoruz. Dernekte bayan ho-
calar Kuran dersi veriyor-
lar. Her yıl nisan ayında der-
nek merkezimizde ‘sırgan
şenliği’ düzenliyoruz.”

Bir kermes anı
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yaşadığımız metropol ve gurbet el-
lerde çok güzel bir yardımlaşma ve
duygu. 

Biz Sayvançatak Derneği olarak
her derneğimizi seviyoruz. Kardeş
derneklerimizle ilişkilerimizi en üst
düzeyde tutuyor, hakkaniyetten yana
oluyoruz. Bizim derneğimizin diğer
derneklerle iyi ilişkiler içinde olma-
sındaki en büyük etken, Erol Yanık
gibi tecrübeli, iyi niyetli, bu işin er-
babı bir başkanımızın olmasıdır.

-Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu ve üye dernekler hak-
kındaki düşünceniz başka ne yön-
dedir?

-Biz Sayvançatak Derneği olarak gur-
bette kurulan ilk derneğiz. Dolayısıyla
tecrübemiz bir hayli fazla. Tabiî ki di-
ğer köylerimizin, mahallelerimizin der-
nek kurmaları, daha sonra Trabzon
Şalpazarı Dernekler Federasyonu al-
tında birleşmeleri, Şalpazarı’nın bir-
lik ve beraberliği için gurur verici bir
olay. Katkı sunan, emeği gecen baş-
kanlarımıza, yöneticilerimize teşek-
kür ederim.

-Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu’nun çıkardığı Ağasar
Kültür Araştırma dergisi var. Bu
dergi hakkındaki düşünceniz ne-
dir?

-Ağasar dergisini ilçemizin, yöremi-
zin, derneklerimizin tanıtılması için
yapılan en güzel çalışmalardan birisi
olarak görüyorum. Katkı sunan ve
emeği geçenlerin ellerine sağlık. Al-
lah razı olsun, bir bayan olarak onlara
çok teşekkür ediyorum. Bu dergi sa-
yesinde bizimde faaliyetlerimizi du-
yurma imkânımız oldu. Ağasar der-
gisi, biz kadınların da sesi oldu. Değer
verildiğimizi anladık, çok çok teşek-
kür ederim.

-Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan ne söylemek istersiniz? 

-Ben bir Kadın Kolları Başkanından 

ziyade bir bayan olarak, kadına uygu-
lanan şiddete buradan hayır diyor, kı-
nıyorum. Çocukların istismar edilme-

melerini; kadına,  çocuğa şiddet uygu-
layanların cezalarının çok ağır olma-
sını, hatta idam olmasını istiyorum.

Artık savaşlar bir an önce bitirilmeli;
zira savaşlarda en çok acıyı çeken ka-
dın ve çocuklarımız oluyor. Çocukla-
rın, kadınların cesetleri artık sahillere
vurmasın. Herkes sıcak yuvasında hu-
zurla, sağlıkla yaşasın. Terör son bul-
sun. Gencecik pırlanta gibi baharında
olan polisimiz, askerimiz, öğrencile-
rimiz, vatandaşlarımız ölmesin. Lanet
olsun bu terörü destekleyenlere!

Son olarak; elleri maharetli, kalp-
leri merhametli, yaptıkları işler bere-
ketli olan Kadın Kolları çalışma arka-
daşlarıma, genç kızlarımıza, kadınla-
rımıza, Yönetim Kuruluna, Gençlik
Kollarına, Ağasar Kültür Araştırma
dergisine, velhasıl herkese çok ama
çok teşekkür ederim. Hepsinden
Allah razı olsun

İnşallah birlik beraberliğimizi boz-
madan, daha başarılı hayırlı işlere
Ağasar kadınları olarak imza atarız.
Bizler Ağasar kadınları olarak, Ağa-
sar dergimize ne kadar sahip çıkarsak
kültürümüzün yaşatılmasını sağlarız.
Böyle değerli bir dergide biz kadın-
lara da yer ayırdığı için Trabzon Şal-
pazarı Dernekler Federasyonu yöne-
ticilerine çok teşekkür ederim.  Biz
ağasar kadınıyız, biraz da farklıyız.

-Sayın Havva Uçar; samimi duygu-
larla verdiğiniz anlamlı röportaj
için Ağasar dergisi okuyucuları
adı-na biz teşekkür ederiz.

DERNEK /  KADIN KOLLARI

“Biz Sayvançatak Derneği
olarak her derneğimizi se-
viyoruz. Kardeş dernekleri-
mizle ilişkilerimizi en üst
düzeyde tutuyor, hakkani-
yetten yana oluyoruz. Bi-
zim derneğimizin diğer der-
neklerle iyi ilişkiler içinde
olmasındaki en büyük et-
ken, Erol Yanık gibi tecrü-
beli, iyi niyetli, bu işin er-
babı bir başkanımızın ol-
masıdır.”

Keşkek ikramı
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Sırgan şenliği-2016
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- Bize kendinizi tanıtır mısınız?

- Öncelikle adını Ağasar’dan alan, dün-
ya literatürüne adını yazdırmış Ağasar
Kültür Araştırma dergisinde bizlere de
yer ayırdığınız için, ben ve komisyo-
num adına sizlere teşekkür ederim.
Adım Fatma Diner. 1971 Trabzon do-
ğumluyum. Şalpazarı Güdün köyün-
den/mahallesinden olup evli ve iki ço-
cuk annesiyim.

- Kadın Kolları ne iş yapar sizce;
yaptığınız faaliyetler nelerdir?

- Kadın Kolları; kadınlar ve genç kız-
ları bir araya getirip aralarında kaynaş-
ma, güzel sohbetler yapma, ilişkilerini
kişisel ve sosyal gelişmelerde destek-
leme, onların istek ve sıkıntılarını din-
leyerek elinden geldiğince gidermeye
çalışma gibi faaliyetlerde bulunur. Yi-
ne bizler, genç nesillere bildiklerimizi
uygulamalı olarak aktararak, kültürü-
müzün yok olmasının önüne geçmeye
çalışıyoruz. Biz Darıca Şalpazarlılar
Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın
Kolları olarak; her cuma akşamı bu
dünyadan göç eden atalarımıza Kur’an
okuyoruz. Ayrıca yağlı bişi (yufka) fa-
aliyeti, yöresel yemekler yaparak in-
sanlarımıza ikram edip kaynaştırma
sağlıyoruz. Çocuk Esirgeme Yurdun-
da olanları ziyaret ederek, onları se-
vindirmek amacıyla yapılan çeşitli fa-
aliyetlerde bulunuyoruz. 

- Sizce bayanlar dernek yönetimin-
de ve sosyal hayatta yeterince yer
alabiliyor mu?

- Bence dernek yönetimlerinde çok
fazla yer alamıyoruz. Çünkü biz ba-
yanlar olarak kendimize bu alanlarda
güvenimiz yok galiba...Hayata ve ya-

şadıklarımıza çekimser kalıyoruz.
Ayrıca yeteri kadar bu tür faaliyetlere
katılım olmuyor. Ancak daha istekli
ve katılımcı olmalıyız. 

- Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu ve üye dernekler hak-
kındaki düşünceniz nedir?

- Derneklerin olması güzel; bu der-
neklerin federasyon çatısı altında top-
lanması daha da güzel. Çünkü der-
nekte insanlar birbirini tanır, tanışır,
kaynaşma olur. Sıkıntıların birlik ve
beraberlikle üstesinden gelinir. Günü-
müzde bazı etkinlikler dernekler sa-
yesinde yapılmaktadır. Mesela bizim
bu derneğimiz olmasaydı, biz kadın-
lar burada toplanamaz, faaliyetlerde
bu denli organize olarak bulunamaz-
dık.  

- Ağasar dergimiz hakkındaki dü-
şünceniz nedir?

- Ağasar dergisinin çıkmasını destek-
liyoruz. Derginin bizlere ve gelecek
nesillerimize daima ayna tutacağını,
bizlerin örf, adet ve kültürümüzü unut-
mamamızı sağlayacağını düşünüyo-
rum. Bizler bu dergi sayesinde bilme-
diğimiz çok şeyleri öğrendik.  

- Ağasar dergisi okuyucularına bu-
radan ne söylemek istersiniz? 
- Dergi okuyucularına; dergimize, der-
neğimize, kültürümüze, gelenek ve
göreneklerimize, ananelerimize sahip
çıkmalarını öneririm. Ayrıca insan-
lara örnek olacak her türlü bilgilerini
ve faaliyetlerini dergide paylaşmala-
rını isterim.
- Sayın Fatma Diner; değerli açık-
lamalarınız için Ağasar dergisi
okuyucuları adına teşekkür ede-

DERNEK /  KADIN KOLLARI

ŞALPAZARLILAR 
EĞİTİM KÜLTÜR  

YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ 

Fatma Diner
Kadın Kolları Başkanı

Kadın Kolları üyelerimizden bazıları

“Bizler, genç nesillere bil-
diklerimizi uygulamalı ola-
rak aktararak, kültürümü-
zün yok olmasının önüne
geçmeye çalışıyoruz. Biz
Darıca Şalpazarlılar Kültür
ve Dayanışma Derneği Ka-
dın Kolları olarak; her cu-
ma akşamı bu dünyadan göç
eden atalarımıza Kur’an oku-
yoruz. Ayrıca yağlı bişi fa-
aliyeti, yöresel yemeklerya-
parak insanlarımıza ikram
edip kaynaştırma sağlıyo-
ruz. Çocuk Esirgeme Yur-
dunda olanları ziyaret ede-
rek, onları sevindirmek ama-
cıyla yapılan çeşitli faali-
yetlerde bulunuyoruz.” 
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Ali Öztürk (Hasbal)  /Kore Gazisi -1934
Şalpazarı ilçesi Ağırtaş mahallesi do-
ğumlu. Okuryazarlığı yok. Mektebe git-
medi. Ama Kur’an okuluna gitti ve Kuran
okumayı öğrendi.. Kore’de askerlik yaptı.  

K E S İ T L E R

Dursun Öngöz: “Eskiden Gire-
sun’a bağlı Eynesil ilçesinde bir
radyo vardı. Havunda konuştu bi-
zim köyden kasap Abdullah dayı.
Kadırga’nın ismi nereden geldi?
dediler. Eskiden burada savaş za-
manı Kadir isminde birisi varımış.
Diğer arkadaşları gelmiş Kadir
yok. Kadir nerede Kadir falan yer-
de, Kadir kayada demişler. Bu çe-
te gibi bir şeymiş. Orada Kadirka-
ya’da demişler. Bakmışlar ki Ka-
dir vurularak Şehit olmuş. Bu Ka-
dırga tepesindeki mezarın Kadir’e
ait olduğu söyleniyor. Ben Kadır-
ga’nın isminin nereden geldiğini
böyle duydum. Bu mezarda her-
hangi bir yazı olmadığı için kime
ait, şehit mi, gazi mi olduğu belli
değil. Ben Geyikli’den emekli öğ-
retmen Dursun Öngöz.”  

ŞEHİT VELÛ KÜÇÜK OSMAN: Mezar taşında doğum tarihi 1873, ölüm tarihi 1893 yazmaktadır. Ağasarlı ve Haşim oğlu
olduğu yine mezar taşından anlaşılmaktadır. 20 yaşında iken Rus Harbinde şehit düşmüştür. Rivayete göre şimdiki Trabzon-Çar-
şıbaşı (İskefiye) ilçesinin dere içerisinde yerleşik bulunan Çarşıbaşı mahallesindeki bir dut ağacında vurulmuştur. Vatandaşlar
tarafından vurulduğu yere defnedilmiştir.  
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İkisinin de adı ve soyadı aynı; Zelfi Gülay.
Zor şartlara inat, -biri 85 diğeri 70 yaşında
olmasına rağmen- mübarek Kur'an-ı Kerim'i
öğrenmeye çalışıyorlar. Neredeyse söktüler
bile...Bu hususta gençlere örnek olmak da is-
tiyorlar. “Keşke gençken öğrenseydik! İyice
öğrenmeden Allah canımızı almasın.” diy-
orlar... 

Haber ve Foto: Adnan Ruhi Gülay
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- Şu anda göreviniz icabı ne gibi iş-
lerle ilgileniyorsunuz?

- Başlangıcından bu yana, ülkemizin
tek kalemde en büyük yatırım projesi
(yaklaşık 45 milyar Dolar) olan nük-
leer santral projelerinin yürütülmesi
görevini üstlendim; bu görevim devam
ediyor. Diğer yandan Bakanlığımıza
bağlı ilgili kuruluşların sorunlarının
çözüme kavuşturulmasında, koordi-
nasyon görevimin yanı sıra ülkemizde
elektrik ticareti yapan bir kamu şirketi
TETAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Tür-
kiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma
Kurulu üyeliği görevim devam ediyor.

“YÖREMİZİN

ELEKTRİK SORUNLARIYLA

YAKINDAN İLGİLENMEYE

ÇALIŞIYORUM”
- Ağasarlı olmanız hasebiyle bölge-
mizin elektrikle ilgili sorunları size
muhtarlarımız ve Belediye Başkanı-
mız tarafından iletiliyordur, değil
mi?

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğındaki görevim nedeniyle, bir Şalpa-
zarlı olarak yöremizin elektrik sorun-
larıyla yakından ilgilenmeye çalışıyo-
rum. İlçemizin elektrik sorunları, ya
muhtarlar ya da hemşehrilerimiz ka-
nalıyla tarafıma ulaşıyor. Gelen talep-
leri toplayıp ilgili dağıtım şirketi ile
görüşerek, bir plan dâhilinde aşama

aşama çözüme kavuşturmaya çalışıyo-
ruz. Tabii bütün sorunların -kapsamı,
büyüklüğü, bütçesi birbirinden farklı
olduğu için- hepsini hemen çözmek
mümkün olmuyor. Talepler çoğunluk-
la, trafoların değiştirilmesi, köy ve yay-
lalarda çürümeye başlayan ahşap elek-
trik direklerinin demir direklerle yeni-
lenmesi, elektrik kesintilerine karşı ön-
lem olarak ikinci bir iletim hattı tesisi
etrafında yoğunlaşıyor. Söylediğim gi-
bi, dağıtım şirketinin sorumluluk alanı
sadece Şalpazarı değil, Trabzon değil,
Giresun’dan Artvin’e kadar beş ili kap-
sıyor. Böyle olunca, sorunları ancak
belirli bir zaman planı içinde çözmek
mümkün olabiliyor.

Elektrik sorunlarının dışında farklı
talepler de geliyor. Biz de elimizden
geldiğince ilgilenmeye çalışıyoruz.  Ba-

zı sorunlar bürokrasi kanalıyla, bazı
sorunlar da siyasiler vasıtasıyla çözü-
lür. Çözebildiklerimizi çözüp, çöze-
mediklerimizle ilgili olarak da yol
göstermeye çalışıyoruz. 

“GÜNDEMİMİZİN MERKEZİNE

ÖNEMLİ PROJELER ALMAMIZ LAZIM”

- Genel anlamda Şalpazarı/Ağasarla
ilgili düşünceleriniz nelerdir?

- Şalpazarı, eski Cumhurbaşkanımız
Turgut Özal dönemi ve sonrasında dı-
şarıya yoğun göç vermeye başladı.
Daha doğru dürüst ilçemizi görme-
den/yaşamadan, geçim kaynağı sağla-
mak için şehirlere akın ettik, ardımıza
bile bakmadan. Sonra da memleket
hasreti başladı. Emekli olup köye yer-
leşme hayalleri kuranlar çoğaldı. Ba-
zılarımız da bayram tatillerini ilçe-
mizde, köyümüzde geçirmekle yetin-
mek zorunda kaldı. Neticede bir şe-
kilde doğduğumuz yerle bağımız sü-
rekli devam etti. Her ne kadar büyük-
şehirlerde yaşamaya başlasak da, doğ-
duğumuz yerler her zaman bizim göz
bebeğimiz oldu. Biz hiçbir şekilde ba-
ğımızı doğup büyüdüğümüz yerlerden
koparamayız. İhtiyaçlarımız köylerde
artarken, maddî imkânlar da şehirlerde
arttı. Onun için şehirlerden köylere
doğru, maddî yardımlar yoluyla bu ih-
tiyaçların, bizim gibi şehirlerde yaşa-

RÖPORTAJ /  ÖZEL Röportaj: Turan Uzun

Necati Yamaç: 1973 yılında Trabzon-Şalpazarı Çamlıca köyünde/mah. doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, İngiltere-Exeter Üniversitesinde Yönetim Bilimi alanında iki yıl yüksek lisans yaptı.
Halen, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimi alanında doktora çalışması devam edi-
yor. 1997 yılında Başbakanlıkta Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı, Mev-
zuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, İdareyi Geliştirme Başkanlığı gibi değişik birimlerde, Başbakanlık Uzmanı olarak
görev yaptı. 2010 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Başkanlığında göreve başladı. 2011 yılından 2015 yı-
lına kadar Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2015 yılından bu yana Müsteşar Yardımcılığı göre-
vini yürütmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
NECATİ YAMAÇ :

“Ağasar’ın horon ve şenlik geleneğini tadında bir çizgide tutup
gündemimizin merkezine şu önemli projeleri almamız lazım:
Yöremiz gençleri maksimum düzeyde üniversite eğitimi al-
malı; Ağasar’ın ve yaylaların turizm değerleri ön plana çıka-
rılmalı; bazı yaylalarımız ‘markalaştırılmalı’. Ağasar’ın is-
tihdam oluşturacak yatırım talepleri tespit edilip öncelik sırası
oluşturulabilir.”

“Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığındaki görevim ne-
deniyle, bir Şalpazarlı olarak
yöremizin elektrik sorunla-
rıyla yakından ilgilenmeye
çalışıyorum...Gelen talepleri
toplayıp ilgili dağıtım şirketi
ile görüşerek, bir plan dâhi-
linde aşama aşama çözüme
kavuşturmaya çalışıyoruz. Ta-
bii bütün sorunların hepsini
hemen çözmek mümkün ol-
muyor.”  

“bAşArımızlA vArlık gösterebiliriz” 
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yanlar tarafından karşılanması zo-
runlu. 

Bildiğiniz gibi Ağasar denince akla
bir “bal”ı bir de “horon”u geliyor.
“Ağasar’ın balını…” türküsü saye-
sinde balı hatırlarız; horon ise yediden
yetmişe bütün Ağasar’ın hâkim sim-
gesi oldu. Bir de gurbet atmosferinde
bu kültür sürekli yenilendi, canlı tu-
tuldu. Ağasar’ın horon ve şenlik gele-
neğini tadında kararında bir çizgide
tutup gündemimizin merkezine şu
önemli projeleri almamız lazım: Yöre-
miz gençleri maksimum düzeyde üni-
versite eğitimi almalı; Ağasar’ın ve
yaylaların turizm değerleri ön plana çı-
karılmalı; en temelde de yaylalara ula-
şım altyapısı daha da geliştirilmeli;
bazı yaylalarımız “markalaştırılmalı”.
Ağasar’ın istihdam oluşturacak yatı-
rım talepleri tespit edilip öncelik sırası
oluşturulabilir. 

“ANCAK BAŞARIMIZLA

VARLIK GÖSTEREBİLİRİZ”

Eğitim demişken konuyu biraz aça-
lım. Şalpazarı’nda üniversite eğitim
düzeyinin bariz şekilde yükselmeye
başlaması 25 yıldan önceye gitmez. 25
yıldan önce de üniversite mezunları
tabii ki vardı ancak, yaygın hale gel-
mesi 1990’lardan sonra oldu. Üniver-
site eğitiminin ardından bürokraside,
iş dünyasında, üniversitelerde, beledi-
yeler gibi yerel yönetimlerde yavaş
yavaş Ağasar bölgesinden yetişen in-
sanlar görev almaya başladı. Ama sa-
hile yakın ilçelere baktığımızda, onlar
ilçemize göre daha önceki yıllarda
görev almaya başladılar. Sahile yakın
olmayıp da durumu iyi olan ilçeleri-
mizin de güçlü bir eğitim geçmişleri
vardı. Eğitim konusunu Ağasar olarak
biraz geriden takip ediyoruz. Büyük-
lerimize, dedelerimize göre farklı bir
zamanda (milenyum çağı), farklı me-
kânlarda, şehirlerde yaşayan Ağasarlı-
lar olarak, var olabilmemiz için haya-
tın her alanında yer almamız ve başa-
rılı olmamız lazım. Biz ancak başarı-
mızla varlık gösterebiliriz. 

“DERGİ BİZİM İÇİN BULUŞMA, 
HABERLEŞME NOKTASI”

- Sayın müsteşarım; bildiğiniz gibi
Trabzon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonunun çıkardığı, eğitim ve kül-
tür içerikli Ağasar dergisimiz var.
Bu dergi hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?

- Ağasar dergisinin bazı sayılarını oku-
ma fırsatım oldu. Ağasar dergisinde,
Ağasar ortak paydamız etrafında, Ağa-
sar kültürünü iyi yansıtan yazılar, et-
kinlikler, güncel konular, dernekleri-
mizin faaliyetleri yer alıyor. Bu da
uzaklarda yaşayan bizler için birbiri-
mizden haberdar olma şansı veriyor.
Dergi bizim için buluşma, haberleşme
noktası. Dergi, “Bize her yer Ağasar”
dedirttiği sürece başarılı. O yüzden bu
derginin sürekliliğinin sağlanmasını
önemsiyorum. 

“BİRLİK OLDUĞUMUZ SÜRECE

GÜÇLÜYÜZ VE

BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİMİZİ

UNUTMAMAMIZ LAZIM”

- Buradan Ağasar dergisi okuyucu-
larına olan mesajınız nelerdir? 

- Ağasar dergisi okuyucularına temel-
de iki mesaj vermek isterim. Çok kla-
sikleşti ama buna gerçekten hepimizin
ihtiyacı olduğu için söylüyorum. Bi-
rinci mesajım; birlik ve beraberlik. Bir
ve beraber olduğumuz sürece güçlü-
yüz. Güçlü olduğumuz sürece de kül-
türümüzü, bizi biz yapan değerlerimizi
geleceğe taşıyabiliriz. Şalpazarı’nın en
uzaktaki köyü/mahallesi bile bizim ta-
rafımızdan kapı komşusu kadar yakın
muamele görmeli. İkinci mesajım; doğ-
duğumuz büyüdüğümüz yerleri ve bizi
biz yapan değerlerimizi unutmamamız
lazım. Bugün bulunduğumuz yere ba-
kıp geçmişimizi unutmamamız lazım;
hangi zor şartlardan geldiğimiz belli.
Yaşadığımız zorluklar bizim için
övünç kaynağı olmalı; çünkü herkes o
zorlukların üstesinden gelemez. Ek-
meği evden değil, fırından alıp yeme-
nin lüks sayıldığı dönemleri yaşadık.
En basiti bu, dahası da var...Bizim bü-
yüklerimizin yaşadığı zorluklar ise,
anlatmakla bitmez. İnsanı olgunlaştı-
ran biraz da zorluklardır. Ben bu vesi-
leyle bütün Ağasar dergisi okuyucula-
rına ve hemşehrilerime selamlarımı
saygılarımı sunuyorum. 

- Biz de Ağasar dergisi okuyucuları
adına size, bu güzel ve anlamlı ol-
duğu kadar yararlı ve içten cevap-
larınız için çok teşekkür ederiz.

Foto: Turan Uzun
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“Bir ve beraber olduğumuz
sürece güçlüyüz. Güçlü ol-
duğumuz sürece de kültürü-
müzü, bizi biz yapan değer-
lerimizi geleceğe taşıyabili-
riz...Doğduğumuz büyüdü-
ğümüz yerleri ve bizi biz ya-
pan değerlerimizi unutma-
mamız lazım. Bugün bulun-
duğumuz yere bakıp geçmi-
şimizi unutmamamız lazım.”
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Turan Uzun - Kendinizi kısaca tanı-
tır mısınız?

Fatma Metin - 10.11.1065 yılında Trab-
zon Şalpazarı ilçesi Fidanbaşı köyünde
doğdum. Beş yaşında ailemle İstanbul’a
göç ettik. İlkokula 1972 yılında Ümra-
niye Yamanevler İlkokulunda başla-
dım, 5. sınıfa kadar aynı okulda
okudum; 5. sınıfı Erenköy Zihnipaşa
İlkokulunda okudum ve 1977 yılında
ilkokuldan me- zun oldum. Orta ve lise
eğitimimi 1977-1983 yılları arasında
Erenköy Kız Lisesinde tamamladım.
1983 yılında Trab- zon Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Tıp Fakültesini kazan-
dım.1989 yılı Ağustos ayında mezun
oldum. Mecburi hizmetimi Kayseri’de,
Eylül 1989-Eylül 1990 yılları arasında
tamamladım. İlk yıl Kuşçu Sağlık Oca-
ğında; ikinci yıl Kayseri Merkez Beş-
parmak Sağlık Ocağında çalıştım. Eylül
1991 yılında İstan- bul Kartal Topselvi
Yalı Mahallesi Sağlık Ocağına tayin
oldum. 2000 yılına kadar aynı yerde
görevime devam et-tim. 2000 yılı Şubat
ayında, İstanbul Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobi-
yoloji servisinde (halk arasında daha
çok intaniye olarak bilinir) uzmanlık
eğitimime başladım. 2005 yılı Mayıs
ayında uzmanlığımı aldım. 2005 yılı
Ekim-2009 yılı Kasım ayları arasında
Tokat Merkez Vali Re-cep Yazıcıoğlu
Devlet Hastanesinde çalıştım; 2009 yılı
Kasım ayından itibaren de, İstanbul
Halkalı Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve
Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesinde  Enfeksiyon Kont-
rol Komitesi Başkanı ve Enfeksiyon
Kontrol Hekimi olarak görev yapmak-
tayım.
Turan Uzun - Enfeksiyon kontrol he-
kimliği nedir?

Fatma Metin - Son yıllarda dünyada
ve ülkemizde hastane enfeksiyonları
büyük bir sorun oluşturduğundan 11.08.
2005 tarihinde ülkemizde “Yataklı Te-
davi Kurumları Enfeksiyon Kontrol

Yönetmeliği “ yürürlüğe girmiş; Bu yö-
netmelik sayesinde tüm yataklı tedavi
kurumlarında enfeksiyon kontrol komi-
teleri kurulmuş; enfeksiyon hastalıkları
uzmanlarının bir kısmı sertifikasyon
programlarından geçirilerek enfeksiyon
kontrol hekimi olarak görevlendirilmiş-
lerdir. Enfeksiyon kontrol hekimleri
aynı zamanda komitenin başkanlığını
yapmaktadırlar. Yatak sayısına göre
yine sertifikasyon programlarından ge-
çirilerek enfeksiyon kontrol hemşireleri
görevlendirilmiştir. Bu ekip kısaca has-
tane enfeksiyonlarını önleme, gelişen
enfeksiyonları takip etme (sürveyans),
izolasyon önlemlerini alma, personele
eğitim verme ve idareyi bilgilendir-
mekle sorumludur.

Turan Uzun - Hastane enfeksiyonu ne
demektir?
Fatma Metin - Hastaneye yatış anında
olmayan ancak hastaneye yatıştan iki
gün sonra ortaya çıkan ve taburcu ol-
duktan sonra da iki gün içinde gelişen
enfeksiyonlar hastane enfeksiyonu ola-
rak değerlendirilmektedir.
Turan Uzun - Hastane enfeksiyonla-
rının önlenmesinde sağlık personeli-
nin uyması gereken kurallar
nelerdir?
Fatma Metin - Hastane enfeksiyonları-
nın önlenmesinde tüm sağlık persone-
line büyük görev düşmektedir. Hastane

enfeksiyonlarında olmazsa olmaz en
önemli kural, standart önlemlere ve izo-

lasyon önlemlerine uymaktır. Sağlık
hizmeti bir ekip işi olduğundan dolayı;
doktorundan, hemşiresine ve hizmetli-
sine kadar bütün çalışanlar bu kurallara
sıkı sıkıya uymalıdır.

Turan Uzun - Standart önlemler ne-
lerdir?

Fatma Metin - Standart önlemler; en-
feksiyon hastalığı olsun veya olmasın,
her hastada mutlaka uyulması gereken
kurallardır. Bunlar; el hijyeni(el yıka-
ma, alkol bazlı el antiseptiği ile el ova-
lama), hastaya yapılan işleme göre ön-
lük, gözlük, maske ve eldiven kullanı-
mıdır.

Turan Uzun - İzolasyon önlemleri ne-
lerdir?
Fatma Metin - Enfeksiyonu olan bir
hasta varsa, mikroorganizmanın bu-
laşma yoluna göre (temas, damlacık
yolu, solunum yolu izolasyonu gibi),
standart önlemlere ek olarak alınan ön-
lemlerdir. Hastane enfeksiyonlarının
önlenmesinde olmazsa olmaz en önemli
kural, uygun el hijyenidir. Yapılan ça-
lışmalar, sağlık personelinin uygun el
hijyeni sağladığında hastane enfeksi-
yonlarının yarıya yakın azaldığını gös-
termektedir. Sağlık personeli, hasta
çev- resi ile temastan önce, hastayla te-
mastan önce, hastaya yapılacak işlem-
lerden önce; hastayla temastan sonra ve
hasta çevresi ile temastan sonra mutlaka
el hijyeni sağlamalıdır. Eller su ve sa-
bunla  yıkanmalı veya alkol bazlı el an-
tiseptiği ile uygun şekilde ovulmalıdır.
Aksi taktirde bir hastadan ve çevresin-
den alınan mikrop diğer hastaya bulaş-
tırabilmektedir. Bundan dolayı hastane
enfeksiyonlarının önlenmesinde ol-
mazsa ol- maz en temel kural uygun el
hijyenidir.

Turan Uzun - Hastane enfeksiyonla-
rının önlenmesinde ziyaretçilerin so-
rumlulukları nelerdir?

SAĞLIK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı ve Enfeksiyon Kontrol Hekimi 

Uzm. Dr. FATMA METİN:
“Maalesef ülkemizde hasta ziyaret adabı tam bilinmemekte-
dir. Ziyaretçiler her şeyden önce hastane ziyaret saatlerine
uymalı, nezle, grip, bronşit, ishal gibi bulaşıcı bir hastalığı
var ise hasta ziyaretine gitmemelidir. Hastada bir enfeksiyon
var ve izolasyona alınmış ise, bu hasta da ziyaret edilmeme-
lidir. Hasta odasına girildiğinde ilk önce mutlaka el hijyeni
sağlanmalı, hastaya sarılıp öpülmemeli; hasta yatağına otu-
rulmamalı; ziyaretler mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve
hasta odasından çıkarken tekrar el hijyeni sağlanmalıdır.” 

“Derneklerin birlik, bera-
berliği sağlamak, birbiri-
mize destek olmak, genç
kuşaklara kültürümüzü ta-
nıtmak, her şeyden önce
kendimizin farkında olmak
açısından önemli sivil top-
lum kuruluşları olduğunu
düşünüyorum...Kendi özü-
müzü bilerek ve koruyarak
evrensele ulaşabileceğimi-
zi düşünenlerdenim.
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Fatma Metin - Maalesef ülkemizde
hasta ziyaret adabı tam bilinmemekte-
dir. Ziyaretçiler her şeyden önce hasta-
ne ziyaret saatlerine uymalı, nezle, grip,
bronşit, ishal gibi bulaşıcı bir hastalığı
var ise hasta ziyaretine gitmemelidir.
Hastada bir enfeksiyon var ve izolas-
yona alınmış ise, bu hasta da ziyaret
edilmemelidir. Hasta odasına girildi-
ğinde ilk önce mutlaka el hijyeni sağ-
lanmalı (genelde her hasta odasında
alkol bazlı el antiseptiği bulunmakta-
dır); hastaya sarılıp öpülmemeli; hasta
yatağına oturulmamalı; ziyaretler müm-
kün olduğunca kısa tutulmalı ve hasta
odasından çıkarken tekrar el hijyeni
sağlanmalıdır. Kısaca mikroorganizma-
lar eller ile taşındığından dolayı hasta
ziyaretlerinde de olmazsa olmaz kura-
lımız uygun el hijyenidir.

Turan Uzun - Hastane enfeksiyonla-
rının önlenmesinde refakatçıların
dikkat etmesi gereken kurallar ne-
lerdir?
Fatma Metin - Hasta refakatçıları da,
her hasta odasına girişte ve çıkışta, has-
taya ve çevresine dokunduğunda mut-
laka el hijyeni  sağlamalı; nezle, grip,
bronşit, ishal gibi bulaşıcı hastalıkları
olan kişiler refakatçı kalmamalı; başka
hasta odalarına girip çıkmamalı; dola-
yısıyla hastalar arasında enfeksiyon et-
kenlerini taşımamalıdır.

Turan Uzun - Enfeksiyonların önlen-
mesinde hastaya düşen sorumluluk-
lar nelerdir?
Fatma Metin – Kısaca; hastaların ame-
liyat öncesi, sigara içiyorlarsa kesinlikle
sigarayı bırakmaları, şeker hastası ise-
ler diyetlerine ve ilaç kullanımlarına
dikkat ederek şekeri kontrol altına al-
maları çok önemlidir. Ameliyat sonrası
hekimin önerisi doğrultusunda mobilize
olmaları (yürümeleri), diyetlerine uy-
maları, el ve vücut hijyenlerine dikkat
etmeleri, özellikle operasyon bölgesini
kaşıyıp tahriş etmemeleri, diğer hasta
odalarına girip çıkmamaları enfeksiyon
kontrolünde çok önemlidir.

Turan Uzun - Sivil toplum kuruluş-
larından olan derneklerin kadın kol-
ları sizce ne anlam ifade ediyor?
Bunlarla bir ilginiz var mı? 
Fatma Metin - Yoğun iş tempomdan
dolayı dernek faaliyetlerine pek katılma
imkânım olmuyor; ancak fırsat buldu-
ğum ölçüde katılmaya çalışıyorum. İl-
çemizin diğer derneklerini bilmiyorum
ama gözlemlediğim kadarı ile köy der-
neğimizde son yıllarda bayan arkadaş-
larımız daha etkinler ve iyi işler çıkar-
maya çalışıyorlar.  
Turan Uzun - Sizce bayanlar dernek

yönetiminde ve sosyal hayatta yete-
rince yer alabiliyor mu?
Fatma Metin - Maalesef göç eden ilk

kuşak kadınımız, evde kapalı kalmış du-
rumda; kent hayatına uyum zorlukları
var. Daha sonraki kuşaklar ise, arzu etti-
ğimiz düzeyde olmasa da biraz daha eği-
timli. Bir kısmı meslek sahibi olarak
çalışma hayatına atılmış durumdalar. Bu
durum daha kentli ve sosyal olmalarını
sağlamakla birlikte; özelikle vakit darlı-
ğından dolayı ilçe ve köy derneklerinde
yeterince yer alamadıklarını düşünüyo-

rum. Kadınların dernek yönetiminde ve
faaliyetlerinde daha etkin yer almaları-
nın, derneklerin çehresini daha olumlu

yönde değiştireceği inancındayım. Tabii
derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına
katılımın sadece ilçe, köy ve hemşehri
dernekleri ile sınırlı olmaması gerektiği
kanaatindeyim.

Turan Uzun - Trabzon Şalpazarı Der-
nekler Federasyonu (ŞalFed) ve üye
dernekler hakkındaki düşünceniz ne
yöndedir?
Fatma Metin - Ülkemizde ve dünyada
gelişen teknoloji ve göçler nedeni ile
yaşam tarzımızda çok hızlı bir değişim
olmakta; özellikle büyük şehirlerde in-

sanlar birbirinden uzaklaşmakta, çekir-
dek aileler içinde hapsolmakta ve bi-
reyler ciddi anlamda yalnızlaşmaktadır-
lar. Maalesef yeni yaşam tarzının bize 
dayattığı gerçek bu. Buradan da hare-
ketle köy, ilçe, il derneklerinin, özel-
likle büyükşehirlerde bir araya gelmek,
tanışmak, birlik, beraberliği sağlamak,
birbirimize destek olmak, eğitime kat-
kıda bulunmak, genç kuşaklara kültürü-
müzü tanıtmak, her şeyden önce kendi-
mizin farkında olmak açısından önemli
sivil toplum kuruluşları olduğunu düşü-
nüyorum. Tabii bunu yaparken sadece
kendi derneklerimizin içine hapsolma-
malı, birçok başka il ilçe derneği ve
diğer sivil toplum kuruluşları ile de ile-
tişim içinde olmalıyız. Kendi özümüzü
bilerek ve koruyarak evrensele ulaşabi-
leceğimizi düşünenlerdenim.
Turan Uzun – Yine ŞalFed’in çıkar-
dığı Ağasar Kültür Araştırma dergisi
var. Bu dergi hakkında düşünceniz
nedir?
Fatma Metin - Nereden geldiğini bil-
meyen insan, nereye gideceğini bile-
mez. Kendimize hatırlatmak, gençle-
rimize kültürümüzü, değerlerimizi an-
latmak açısından yazılı ve görsel kay-
nakların çok önemli olduğunu; Ağasar
dergisinin de, yerel bazda özellikle kül-
türel tarihe tanıklık ettiğini düşünüyo-
rum. Keşke yapılabilseydi de en azın-
dan 50-60 yıl öncesinden bu tür dergiler
çıkarılabilseydi ve kaybolan birçok de-
ğerimize yazılı ve görsel olarak tanık-
lık edebilseydi. Kısacası söz uçar yazı
kalır; bu tür dergilerin kendi farkında-
lığımızı arttırdığına inanıyorum.
Turan Uzun - Ağasar dergisi okuyu-
cularına buradan ne söylemek ister-
siniz?
Fatma Metin - Çocukların ve gençle-
rin eğitimine özen göstermelerini; öze-
likle ama özellikle kız çocuklarını okut-
malarını rica ediyorum. Böyle bir fırsatı
bana tanıdığınız için de Federasyona ve
Ağasar Dergisi yönetimine teşekkür
ediyorum. Herkese sağlıklı mutlu gün-
ler diliyorum.
Turan Uzun - Sayın Fatma Metin Ho-
cam; Ağasar dergisi okuyucuları adına
bize zaman ayırıp önemli bilgiler pay-
laştığınız için biz teşekkür eder; çalışma

“Nereden geldiğini bilme-
yen insan, nereye gidece-
ğini bilemez. Kendimize ha-
tırlatmak, gençlerimize kül-
türümüzü, değerlerimizi an-
latmak açısından yazılı ve
görsel kaynakların çok
önemli olduğunu; Ağasar
dergisinin de, yerel bazda
özellikle kültürel tarihe ta-
nıklık ettiğini düşünüyo-
rum.” 

SAĞLIK
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Hukuk kelimesi yaygın olarak “yasa/kanun”, “ku-
ral” ve “ilişki durumu” anlamlarında kullanılmakta ise de,
Arapça kökü ve Kur’an ıstılahı itibarıyla bunları aşan bir
muhteviyata sahiptir. Kelime Arapça hak kelimesinin ço-
ğuludur. Ragıp el-İsfahanî el-Müfredat’ta hak kavramını,
Kur’an’da geçen dört temel anlamla izah etmiştir. Bu an-
lamlar; Allah’ın isimlerinden birinin el-Hakk olması, Al-
lah’ın yarattıklarının tam ve eksiksiz olarak, tam da olması
gerektiği gibi olması, olanın hakka uygun olmasıdır.

Bunlardan yola çıkarak biz de diyebiliriz ki; irade sa-
hibi bir varlık olan, Allah’ın halifesi insanın da tüm insani
iş ve ilişkilerinin mutlaka bir hakka ve hakikate matuf/
hukuki olma zorunluluğu vardır.

Kanun, arkasında devlet gücü ve yaptırımı olan yasaya
denir, fakat hukuk terminolojisi açısından şu ayrım mut-
laka yapılır. Kanunda haksızlık mümkün iken hukuk, hak-
sızlık ve yanlış barındırmaz. Bir başka ifadeyle hukuk bir
üst ölçüdür. Kanunlar bu üst ölçüler dikkate alınarak yapı-
lır değilse haksız olur.  Bir yasanın tümü olmasa da bir bö-
lümü haksızlık barındırıyorsa başka bir olumsuzluğa gerek
kalmaksızın kamu düzenini tehdit edecek koşulları yaratır.

İnsanın toplumsal meselelerde hakikat arayışının en üst
aracı akıl, ikinci sırada akıl, ilim ve iz’an sahiplerinin idrak
ettiği hukuk, üçüncü sırada hakkaniyetin ötesinde vazge-
çebilmeyi de ihtiva eden ahlak/ihsan ve dördüncü sırada
da bu fıtri durumları destekleyen dindir. Bu fıtri sırayı
bozan din veya mezhepler; müminlerini zamandan kopar-
makta ve fıtrata yabancılaştırmakta ve hakikat dışı bir ha-
yali gerçekliğe sürüklemektedir.

Birçok İslam âlimi İslam dininin can, ırz, mal, akıl ve
dini korumayı insana ve insanların en büyük gücü otori-
teye/devlete yüklediğinde ittifak etmiştir. Yani en nihaye-
tinde devletin varlık nedeni budur ve dinden kasıt, herkesin
kendi vicdanı ile kendi rabbi arasındaki imanı da inkârı da
içeren özgür ilişkidir.

İslam’ın Müslüman otoriteden istediği kavmî, dinî,
mezhebî, kültürel veya ideolojik aidiyetleri merkeze alarak
sistem kurması ve davranması değil, her durumda haktan
yana olmasıdır. Salt bir dini değil, insanların dinlerinin de
korunduğu hukukun korunmasıdır.

Yasaları, kurumları ve yönetenleri adalet, hukuk ve
ihsandan başka ve daha alt kimliklere göre şekillendirmek,
bunlardan birinin veya birkaçının yanında diğerlerine karşı
konumlandırmak, ayet-i kerimenin ifadesiyle “haktan gay-

rısına sapmaktır ve haktan gayrı delaletten başka ne var-
dır?”( Yunus Suresi, 32).

Allah Rasulu(sav) ve Sahabenin, hakkaniyet ve adalet
uygulamaları, akıldan âzade salt imanla izah edilemez.
İman bir kalbi ve lafzi iddiadır, ispatı ve tecelligahı, insani
yaşam örgüsündeki tutum ve amellerdir.

İslam’ın tahkim ettiği insani ilişkilerin arkasındaki hu-
kuki mantık örgüsünü anlayamayan akıl bunu anlayamaz.
İşte “ıslah ediyoruz diye ifsada neden olan akıl” budur. (Ba-
kara Suresi 11) Eğer bu anlaşılabilirse şu soruya uygun ce-
vap ve ameller üretmek kolaylaşacaktır.

Hz Peygamber ve Sahabe birçok örnekte olduğu gibi
neden gayri Müslimlerle, Müslimler arasındaki ihtilaflarda
hüküm verirken şartsız bir şekilde Müslimlerden ya da Ku-
reyş’ten yana tavır almadılar da, her şartta hakkın yanında
batılın karşısında yer aldılar?

Çünkü olması gereken buydu!  
Bu tavrı kavradığımızda, İslam’ın kamu otoritesi için

öngördüğü ölçü ve önceliğin, yakından uzağa aidiyet hal-

kaları ile değil, hukuk, kıst ve adalet olduğunu anlamış ola-
cağız.

Anayasadan başlamak üzere, tüm yasa ve kurumlar-
dan vatandaşlık imtiyazı hariç tüm imtiyazları kaldırıp,
hakkaniyetli, yönetişimi esas alan bir sistem kurma zorun-
luluğumuz ortadadır.

Ülkenin her noktasında devleti rant dağıtım aracı ol-
maktan çıkarmalıyız. Plüralist/tarafsız, katılımcı demokra-
tik, sosyal bir hukuk devletine dönüşmeliyiz. Sözü yük-
seltmeli, sorundaşları örgütlemeli, ahlaka ve hukuka (ka-
nuna değil) uygun, demokratik gösteriler ve eylemler yap-
malı, olmazsa da Gandhi’nin styagaraha/hakikatin gücü
ile hakikate adanma ölçütlerinde sivil itaatsizlik dehaları
ortaya koyarak, öteki toplumsal kesimlerin kalbine giden
yolları bularak, barış ve kardeşliğe hizmet etmeliyiz.

Aramızda bir “masum” olmadığına göre, “ilk taşı atan”
haindir ve vazgeçinceye kadar, şiddetin tek meşru hedefi-
dir. ( http://www.milatgazetesi.com/hukuk-ve-kamu-duzeni-makale-80196 )

HUKUK VE KAMU DÜZENİ
H U K U K

Ülkenin her noktasında devleti rant dağıtım aracı olmaktan çıkarmalıyız.
Plüralist/tarafsız, katılımcı demokratik, sosyal bir hukuk devletine dö-
nüşmeliyiz. Sözü yükseltmeli, sorundaşları örgütlemeli, ahlaka ve hu-
kuka uygun, demokratik gösteriler ve eylemler yapmalı, olmazsa da
Gandhi’nin styagaraha/hakikatin gücü ile hakikate adanma ölçütlerinde
sivil itaatsizlik dehaları ortaya koyarak, öteki toplumsal kesimlerin kal-
bine giden yolları bularak, barış ve kardeşliğe hizmet etmeliyiz.
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Hasan Köse

Birçok İslam âlimi İslam dininin can, ırz,
mal, akıl ve dini korumayı insana ve insan-
ların en büyük gücü otoriteye/devlete yük-
lediğinde ittifak etmiştir. Yani en nihaye-
tinde devletin varlık nedeni budur ve din-
den kasıt, herkesin kendi vicdanı ile kendi
rabbi arasındaki imanı da inkârı da içeren
özgür ilişkidir.
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MÜTEŞEBBİS /  AĞASAR

Samsun ili 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar köyünde bulunan, herkesin görmesi gereken bir yer “Ali’nin Yeri Pik-
nik Alanı”.

19 Mayıs ilçesine 27 km. mesafede bulunan Ali’nin Yeri Piknik Alanı tesisi, Amasya Orman İşletme Baş Mü-
dürlüğünden 10 yıl tekrarlı olmak üzere, Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Dereköy mahallesinden Ali Muhçu tarafından
kiralanmıştır. 

Tesis alanında bulunan binaların tamamı ahşap olarak inşa edilmiştir. Her türlü etkinliğe açık olan tesis, aynı
anda 200 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahiptir. Tesiste şimdilik konaklama imkânı bulunmamaktadır. 

Bölgenin turizm alanı ilan edilmesiyle bu tesis, büyük rağbet görmektedir. Tesisin üst tarafında bulunan izci
kampı, bu bölgenin daha çok turist çekmesine vesile olmaktadır. Bol miktarda yürüyüş yerlerine sahip olan bölge,
adeta bir habitat özelliğindedir. Tabiat bakımından Karadeniz Bölgesinin özelliğini taşımaktadır.

ALİ’NİN YERİ PİKNİK ALANI

(Soldan): İsmail Yıdırım(Sürmene-âzâ), Ali Muhçu(Dereköy-Kurum sahibi),
Kadir Angut (Kuzuluk-Bafra’da imam),Nurettin Muhçu(İşletmecinin oğlu)  

MUSTAFA KEMAL YAMAÇ

HEKİMBAŞI MAHALLESİ

YILDIZTEPE CADDESİ 

ÇEŞME SOKAK NO: 2 / 1

ÜMRANİYE - İSTANBUL

0537 200 99 25
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Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde 31.01.2016
Pazar günü  saat 15.00’de başlayan konferansın gündem mad-
desi terördü. Emekli Albay Nevzat Yamaç’ın konuya va-
kıflığı ve güzel sunumu katılımcıları memnun etti. Geçmişten
günümüze terörün başlangıç ve sonuçlarını görsel sunumlarla
anlattı .

Yamaç, sunumuna, “Bismillahirrahmanirahim: Esirgeyen
ve bağışlayan Tanrı’nın adıyla. Önce kaybettiğiniz yakınları-
nız, büyükleriniz ve bize bu Cumhuriyet’te yaşama imkânı
veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bera-
ber, bu zamana kadar devletimize hizmet etmiş rahmetli
olmuş herkes için saygı duruşu ve İstiklal Marşına sizleri
davet ediyorum.” dedikten sonra saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın ardından şu selamlama konuşmasıyla başladı:

“Arkadaşlarım; önce buraya kadar geldiğiniz için hepi-
nize teşekkür ediyorum. Bu imkânı bize veren Sayın Üsküdar
Belediye Başkanımıza ve zamanımızın en büyük arabulucusu
Erol Yanık’a da çok teşekkür ediyorum. Sayın MHP Üskü-
dar İlçe Başkanım aramızda; kendisine de teşekkür ediyorum.
Ve dostlarım, ağabeylerim; sizleri aramızda görmekten de
çok mutluyum.” 

Ağasarlı hemşehrimiz Em.Albay Nevzat Yamaç, terörle
ilgili sunumunu  şu açıklamalarla sürdürdü:

“BİLGİSİ OLAN DA OLMAYAN DA KONUŞUYOR”

“Terörle ilgili görüyorum ki, bilgisi olan da olmayan da
konuşuyor. Önce terör nedir, amacı nedir ve kimlere hizmet
eder ve biz bunlarla nasıl mücadele ederiz? Bunlar hakkında
size, 35 yıl silahlı kuvvetler elbisesini giyen, teğmenlikten al-
baylığa kadar hizmet etmiş, Güneydoğu’da görev yapmış bir
Ağasarlı Albay olarak, emekli olmadan önce de emekli oldu-
ğum tarihten sonra da kafamı yorduğum terör konusunda
edindiğim bilgileri size aktarmak istiyorum. Bu aktarma es-
nasında zamanımızı epey kısa tutup siyasete -mümkün ol-
duğu kadar- hiç değinmemeye çalışacağım. Ama terörün bir
ayağı da siyasete kendisi değiyor, ben değinmiyorum. Şimdi
detaya geçmeden önce terörün tanımını yapalım. 

Terör; bazı kişi veya gurupların belli bir hedef gözeterek, 

toplumda korku ve endişeye sebep verecek şekilde ölümle
sonuçlanmasını planladıkları ve silah veya başka araçlar kul-
lanarak gerçekleştirdikleri acımasız eylemlerdir. Terörün ve
terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal ideolojiye
dikkat çekmektir. Siyasal ve ekonomik isteklerini, meşru ol-
mayan yollarla elde etmektir. İktidarı yıldırmayı ve halkı kor-
kutmayı amaçlar. Pekiyi bunun sebepleri nedir?

Bir kere terörün olduğu ortamlarda ekonomik güçlük ve
eşitsizlik olacak. Eğitim eksikliği ve noksanlığı olacak; hü-
kümetteki zaaf ve iktidar yetersizliği olacak; aile ve okulda
otorite boşluğu olacak. Tabii burada dış tesirler dediğimiz
olaylar da var. Ben de en çok dış tesirler bölümüne dikkat çe-
keceğim. Terörün finansal kaynaklarını biliyorsunuz. Nedir
bunlar? Dıştan yardımlar; insan ve diğer kaçakçılık türler;
uyuşturucu ticareti; büyük çaplı soygunlar ve zorunlu ve gö-
nüllü bağışlar. Bunlar terörün kaynakları.

ASKERLERİN YAPTIĞI HATA NEYDİ?..

1984 yılında başlayan PKK terörünün 1999’a kadar 15 se-
nede kat ettiği yollar hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. İçi-
mizde benim gibi emekli olan asker arkadaşlarım da var.
Askerin yaptığı hataları da açık açık söyleyebilmeliyiz. Ben
bu hataları komutanların yüzlerine de her zaman söyledim.
Yani o bölgeye binbaşı rütbesiyle gittiğim zaman, önce is-
tihbaratta çalıştım bir sene. Ondan sonra taburumla bizzat
görev aldım. Edindiğim bilgileri dönüşte herkese her ortamda
söyledim. TSK olarak yaptığımız yanlışları her zaman ve her
ortamda  söyledim. Şimdi askerin yanlışlarını kimse burada
dile getirmiyor. Silahlı Kuvvetlerin yaptığı hatayı, ben bel-
geli olarak bizzat Ege Ordu Komutanı orgenerale ayrıca Or-
general Hilmi Özkök ve bazı generallerle aynı ortamda arz
ettim.  Korgeneral Metin Sağlam (Vakfıkebirlidir), iki tüm-
general, (birisi sonradan Birinci Ordu Komutanı oldu.) İki
tane tuğgeneral bir de ben albay olarak bir masadayız. Bin-
başılıktan itibaren söylediğim şeyi o masada da söyledim;
şimdi size de söylüyorum. Ev sahibi Ege Ordu Komutanı or-
general, güncel konulara girdi ve arkasından teröre geldi.
“Bana iki ay müsaade etsinler ben terörü orada sıkıyönetim
ile bitiririm.” dedi. 

Müsaade istedim ve dedim ki; ‘Komutanım; ben oraya
tayin olduğum yıl 1985’ti; terör bir yıllıktı ve sıkıyönetim ve
koca bir Kolordu vardı. Oradaki dağlarda dolaşan insanların
ölülerinin ceplerinden çıkarttığımız defterlerden, köylerden
aldığımız bilgilerden; toplam 200 kişi terörist olduğunu tes-
pit ettik.  O zamanlar bunu bitiremediler de, şimdi bin kişiye
yaklaşmış bir terör gurubunu nasıl bitireceksiniz? Bu sistemle
bitiremezsiniz. Çünkü oraya giden komutanlar terfisini düşü-
nüyor. Aman benim askerim zayiat vermesin; aman benim

KONFERANS

“TERÖR, İKTİDARI YILDIRMAYI VE
HALKI KORKUTMAYI AMAÇLAR.” 

Em. Albay Nevzat Yamaç: “TSK olarak yaptığımız
yanlışları her zaman ve her ortamda  söyledim. Şimdi
askerin yanlışlarını kimse burada dile getirmiyor. Silahlı
Kuvvetlerin yaptığı hatayı, ben belgeli olarak bizzat Ege
Ordu Komutanı orgenerale ayrıca Orgeneral Hilmi Öz-
kök ve bazı generallerle aynı ortamda arz ettim...”  

Konferans öncesi özel sohbet
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askerim şehit olmasın. Ben ne kadar az şehit verirsem benden 

öncekinden başarılı olurum, terfi ederim. Herkes bunu düşü-
nüyor.’ dedim. Bu arada o bölgede görev yapan Orgeneral
Hilmi Özkök, Metin Sağlam korgeneral (ikisi de kolordu
bölgesinde görev yaptılar.) Lafım biraz da onlara…‘Siz iki
yıllığına oraya insan gönderiyorsunuz. İki yıl sonra değiştirip
başka iki yıl başlatıyorsunuz. Kuzey Irak’tan gelip geçen yol
belli, eylem yapılacak yer belli, her şey belli ama sizin iki
yılda bir değiştirdiğiniz adamlar her şeye sıfırdan başlıyor. O
giden adam, gider gitmez o komutanın başına herkes üşüşü-
yor. Efendim Ahmet PKK’lı, Mehmet PKK’lı; o onu şikayet
ediyor, öbürü bunu şikayet ediyor. Kim PKK’lı kim devlet
yanlısı belli değil; öğrenene kadar bir sene geçiyor. İkinci
sene de, ben buradan canımı nasıl kurtarırım da geriye döne-
rimle geçiyor. Yanlış burada. Orada daimi birlikler ve gö-
nüllüler olmalı. Ben bu sene emekli olacağım ama
gönüllüyüm. Benim düşüncemde olan bu silahlı kuvvetlerde
çok insan var. Herkes gidecek ben de gideceğim. Ama dönü-
şüm olmayacak. O PKK orada bitene kadar biz orada dura-
cağız.’ dedim.

Nitekim asker hatalarından ders çıkararak 1995-1999 yıl-
larında terörün dağdaki eşkiyalarına çok zayiat verdirilmiştir.
En sonunda da  PKK’nın başı kâtil Apo yakalanmıştır. Bu ya-
kalanışta, o zamanki hükümetin sergilediği kararlı tutumun
etkili olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir ülke bu caniyi ülke-
sinde barındıramamış; Rusya - Yunanistan-İtalya-Rusya-Yu-
nanistan-Afrika; sonunda ABD’nin yardımı ile yakalanmıştır.
Bu yakalanmayı, yıllar sonra rahmetli M. Ali Birand bir tv
programında yayınlamıştır. 

Eğer bugünkü hükümetimiz, terör bittikten sonra uygula-
yacağı 10 maddelik programı, 2000’li yıllardan sonra uygu-
lasa idi şimdi terörü konuşur olmazdık, diye düşünüyorum…

“SİLAHLI KUVVETLER HİÇBİR ZAMAN
PKK’YA MÜSAADE ETMEMİŞTİR.” 

Arkadaşlar herkes kendi evinin balkonuna çıksın baksın
ne görüyor? Yan komşu, öndeki ağaçlar vs. En üst kata çıkın
bakalım ne görüyorsunuz? Boğazı, Çamlıca’yı vs. Şimdi gö-
ğe doğru yükselin; görüş alanınız, ufkunuz genişler. Kırım’ı

görürsünüz, tâ İran sınırına kadar. Güneyde kuzey Afrika’yı
görürdünüz; batıda İngiltere’yi, Avrupa’yı görürdünüz. Şimdi

orada durun. Bakın, insanların bulunduğu yerden gördüğü
manzara ve gördüğü olayları değerlendirmesiyle, demin söy-
lediğim en tepeye çıkıp bir tarafta İngiltere’yi, bir tarafta
İran’ı, bir tarafta kuzeydeki Kırım’ı, aşağıdaki Afrika’nın ku-
zeyini gören insanların değerlendirmesi aynı olamaz. Neden
söylüyorum? Er asker, astsubay, bilemedin teğmen, görev
yaptığı bölgede, benim kulağıma çok geldi; efendim PKK’yı
sıkıştırdık sonra emir geldi, biz onları bıraktık geri çekildik.
Bunu söyleyen kim orada? Ancak gözü ile görebildiğini de-
ğerlendiren bir asker. Pekiyi bunun üstüne çık; binbaşısı, al-
bayı, generali ne görüyor? Belki de oraya taarruz etse imha
olacak; onu görüyor. Çünkü etrafında başka PKK birlikleri
var. Asker bunları düşünemiyor; o yalnız gözünün gördüğünü
söylüyor. Gözünün gördüğüne karar veriyor. Gözünün gör-
düğüyle değerlendiriyor. Onun için bu değerlendirme yanlış
değerlendirmelerdir. Silahlı kuvvetler, hiçbir zaman PKK’ya
müsaade etmemiştir. Etmesi de mümkün değildir.

Bir gerçeğin farkında olmak lazımdır. PKK terörü, yerel
bir terör değildir; uluslararası bir terördür.  Batı, Lozan’ın in-
tikamı peşinde olup Sevr sevdasındadır. Bunu gözardı et-
mezsek, çözüme de daha sağlıklı ulaşabiliriz.”

***
Nevzat Yamaç, yaşadığı olaylardan verdiği örnekler ve

ilginç sunumlarla sürdürdüğü ve ilgiyle takip edilen konfe-
ransını birlik beraberlik ve vatanın bölünmezliği vurgusuyla
tamamladı.

Yapılan bu terör toplantısına; ŞalFed Başkanı Semih Dur-
muş, Em.Albay İbrahim Tomaçoğlu, MHP Üsküdar İlçe
Başkanı Hakan Aslan, Başkan Yrd. Hasan Demir; Hüse-
yin Öztürk, Nihat Tercan, Ahmet Atış; Kirazlıtepe Ma-
halle Muhtarı Nazmi Yamaç, Sayvançatak Derneği Başkanı
Erol Yanık, Ahmet Yaşar, Agasar Vadisi Derneği  Başkanı
Ali Atalar, Sinlice Derneği Başkanı Ali Erata, Dorukkiriş
Derneği Başkanı Fahri Durmuş, Aktaş Yaylası Derneği Baş-
kanı Selim Akgün, Samsun Ağasarlılar Derneği Başkanı Nu-
rettin Balta, ŞalFed Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu
üyesi Bahri Erata, Fidanbaşı Derneği üst kurul üyesi ve Şal-
Fed Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi Turan Uzun,
ŞalFed Kültür Sanat ve Sosyal İşler Başkanı Mehmet Sayal
ve halktan birçok kişinin katılımı gözlendi. Ayrıca Ankara’da
bulunan Yavuz Aydın panele çiçek göndererek anlamlı bir
jestte bulundu. 

KONFERANS

“PKK terörü, yerel bir terör değildir; ulus-
lararası bir terördür. Batı, Lozan’ın intikamı
peşinde olup Sevr sevdasındadır. Bunu gö-
zardı etmezsek, çözüme de daha sağlıklı
ulaşabiliriz.”

Konferans sonrası davetlilerle

Konferans sonrası davetlilerle
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Bayram Kabataş: Şalpazarı Muh-
tarlar Derneği Sekreteri. 04.02.
1969 doğumlu.  Ticaret Lisesi me-
zunu. Anası Tayibe, babası Meh-
met. Evli ve iki çocuk babası.
(0533 459 14 53)

Mustafa Demirbaş: Geyikli Ma-
hallesi Muhtarı ve Şalpazarı
Muh- tarlar Derneği Başkanı.
03.01. 1953 doğumlu. İlkokul me-
zunu. Anası Şadiye, babası Ha-
san. Emekli. Evli ve üç çocuk
babası. (0535 590 61 54)

Osman Öztürk:Ağırtaş Mahal-
lesi Muhtarı. 08.01.1977 Doğum-
lu. Lise mezunu. Anası Nazmiye,
babası Osman. Ticari taksi sahibi.
Evli ve iki çocuk babası.
(0536 856 48 92) 

Selçuk Usta: Akçiriş Mahallesi
Muhtarı. 08.12.1972 doğumlu.
Lise mezunu.  Anası Ayşe, babası
Mehmet. Emekli. Evli ve iki ço-
cuk babası. (0533 260 86 81)

Mehmet Zeki Özkan: Çarlaklı
Mahallesi Muhtarı. 01.05.1961 do-
ğumlu. İlkokul mezunu. Anası
Hatun, babası Mehmet. Emekli.
Çocuksuz. (0530 517 72 41)

Mustafa Alıcı: Doğancı Mahal-
lesi Muhtarı. 20.01.1955 doğum-
lu. İlkokul mezunu. Anası Asiye,
babası Hüseyin. Köyde bakkal
esnaflığı yapıyor. Evli ve beş ço-
cuk babası. (0530 637 27 75)

Muhammet Sarı: Fidanbaşı Ma-
hallesi Muhtarı. 20.11.1972 do-
ğumlu. İlkokul mezunu. Anası
Katibe, babası Muzaffer. Serbest
olarak çalışmakta. Evli ve iki ço-
cuk babası. (0537 228 98 32)

Veysel Diner: Güdün Mahallesi
Muhtarı. 10.08.1974 doğumlu.
İlkokul mezunu.  Anası Fatma,
babası Rafet. Serbest olarak ça-
lışmakta. Evli ve çocuksuz.
(0536 622 88 60)

Refik Aygün: Karakaya Mahal-
lesi Muhtarı.10.09.1965 doğum-
lu. İlkokul mezunu. Anası Hasi-
be, babası Haşim. Çaykur’da mev-
simlik işçi olarak çalışmakta. Evli
ve iki çocuk babasıdır.
(0530 637 27 82)

Kadem Tok: Kuzuluk Mahallesi
Muhtarı. 20.03.1956 doğumlu.
İlkokul mezunu. Anası Emine
(Cingil), babası Mustafa. Çiftçi-
likle uğraşmakta. Evli ve dört
çocuk babası. (0533 214 61 14)

Arif Köse: Simenli Mahallesi
Muhtarı. 10.10.1972 doğumlu.
İlkokul mezunu.  Anası Şükriye,
babası Sadık. Çiftçilikle uğraş-
makta. Evli ve beş çocuk babası.
(0537 222 10 96)

Ali Osman Kıran: Sütpınar Ma-
hallesi Muhtarı. 16.02.1968 do-
ğumlu. Lise mezunu. Anası
Hava, babası Mustafa.
Sütpınar’da bak-kal esnafı. Evli
ve üç çocuk ba-bası. (0537 319
28 11)
Mehmet Mertoğlu: Üzümözü
Mahallesi Muhtarı. 10.06.1956
doğumlu. Lise mezunu. Anası
Rukiye, babası İbrahim. Emekli.
Evli ve iki çocuk babası.
(0533 258 85 96)

Hasan Kandil: Turalıuşağı Ma-
hallesi muhtarı. 27.08.1967 do-
ğumlu. İlkokul mezunu. Anası
Emine, babası Hasan. Serbest
olarak çalışmakta. Evli ve on bir
çocuk babası. (0535 445 63 87)

Hüseyin Yanık: Sugören Ma-
hallesi Muhtarı. 10.07.1972 do-
ğumlu. Ortaokul mezunu. Anası
Döne, babası Yılmaz. Ticari dol-
muş sahibi. Evli ve üç Çocuk ba-
bası. (0532 297 94 73)

Ali Gören: Sayvançatak Mahal-
lesi Muhtarı. 01.02.1955 doğum-
lu. Ortaokul mezunu. Anası Sul-
tan, babası Hasan. Emekli (Zira-
atçı). Evli ve yedi çocuk babası.
(0535 234 59 57)

Rıza Sağlam: Kireç Mahallesi
Muhtarı. 02.08.1942 doğum-
lu.İlkokul mezunu.  Anası Nadi-
ye, babası Mehmet. Emekli. Evli
ve beş 5 çocuk babası. 
(0532 566 69 00)

İsmail Gürman: Kalecik Mahal-
lesi Muhtarı. 28.11.1966 doğum-
lu. İlkokul mezunu. Anası Fatma,
Babası İsmail. Serbest meslekle
uğraşmakta. Evli ve üç çocuk ba-
bası. (0532 691 38 18)

Mustafa Kel: Gölkiriş Mahallesi
Muhtarı. 10.03.1961 doğumlu. İlk-
okul mezunu. Anası Rabia, ba-
bası Kemal. Ticari dolmuş esnafı.
Evli ve dört çocuk babası. 
(0536 332 09 61)

Şaban Yılmaz: Düzköy Mahal-
lesi Muhtarı. 01.01.1955 doğum-
lu. Ortaokul mezunu. Anası Fat-
ma, babası Muhammet. Emekli
İmam. Evli ve dokuz çocuk ba-
bası. (0537 252 63 31)

Hasan Demir: Dereköy Mahal-
lesi Muhtarı. 05.08.1973 doğum-
lu. İlkokul mezunu.  Anası Esma,
babası Niyazi. Serbest olarak ça-
lışıyor. Evli ve çocuksuz.
(0533 569 38 24)

Hasan Yamaç: Çamlıca Ma-
hallesi Muhtarı. 12.02.1954 do-
ğumlu. İlkokul mezunu. Anası
Aslı, babası Mehmet. Emekli.
Beş çocuk babası.
(0533 480 24 29)

Yakup Özer: Çamkiriş Ma-
hallesi Muhtarı. 01.01.1961
doğumlu. İlkokul mezunu.
Anası Şerife, ba- bası Mehmet.
Emekli. Altı çocuk babası. (0535
249 15 98)

Neşet Deniz: Çetrik Mahallesi
Muhtarı. 19.12.1972 doğumlu. İlk-
okul mezunu.  Anası Fatima, ba-
bası Kemal. Kendisine ait lokanta
işletmeciliği yapıyor. Evli ve beş
çocuk babası. (0533 544 74 19)

İlhan Kahraman: Dorukkiriş
Mahallesi Muhtarı. 06.06.1954
doğumlu. İlkokul mezunu. Anası
Havva, babası Ali. Serbest olarak
çalışmakta. Evli ve altı çocuk ba-
bası. (0535 931 99 13)

Turan Köse: Gökceköy Mahal-
lesi Muhtarı. 03.03.1950 do-
ğumlu. Ortaokul mezunu. Anası
Ayşe, babası Ali. Dozer opera-
törlüğünden emekli. Evli ve beş
çocuk babası. (0533 336 60 47)

Mustafa Kayar: Kabasakal Ma-
hallesi Muhtarı. 05.08.1964 do-
ğumlu. Lise mezunu. Anası Şük-
rüye, babası Sabri. Emekli ve ser-
best olarak çalışmakta. Evli ve üç
çocuk babası. (0532 230 83 95)

Mehmet Demirtürk: Kasımağzı
Mahallesi Muhtarı. 30.03.1955 do-
ğumlu. Lise mezunu. Anası Fa-
tma, babası Hüsnü. Emekli. Evli
ve altı çocuk babası.
(0536 921 82 65)

Hamit Maden: Pelitcik Mahal-
lesi Muhtarı. 26.06.1960 doğum-
lu. Lise mezunu. Anası Fatma,
babası Mehmet. Serbest olarak
çalışmakta. Evli ve dört çocuk
babası. (0533 323 11 50)

Mustafa Uçar: Sinlice Mahallesi
Muhtarı. 11.10.1950 doğumlu.
İlkokul mezunu. Anası Fatma, ba-
bası Ali. Emekli. Evli ve beş ço-
cuk babası. (0532 450 93 73)

Hakkı Gülay: Tepeağzı Mahal-
lesi Muhtarı. 01.01.1978 doğum-
lu. Üniversite mezunu. Anası Ay-
şe, babası Hakkı. Serbest olarak
çalışmakta. Evli ve üç çocuk ba-
bası. (0532 731 56 24)

ŞALPAZARI İLÇESİ MAHALLE MUHTARLARI

Trabzon ili Beşikdüzü ilçesi Ambarlı köyünden Ektaroğlu Tevfik ve Saadet Uzun’un dokuz
evladının en büyüğü. 02.02.1958 Vakfıkebir doğumlu. Trabzon Ticaret Lisesi mezunu ve
üniversiteden terk. Yirmi yıl amatör ve profesyonel futbol oynadı.1979 yılında girdiği İs-
tanbul Devlet Su İşlerinden 2008 yılında emekli oldu. İstanbul Futbol Saha Komiserleri
Derneğinde saha komiserliği yapmakta. Karınca kararınca genel anlamda fotoğrafçı ve
araştırmacı olarak emeklilik hayatını idame ettirmekte. Trabzon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi. Ağasar dergisi için özel olarak
fotoğraflar çekmekte ve saha araştırmaları yapmakta. İstanbul Anadolu yakasında ikamet
etmekte olup evli ve bir erkek çocuk babasıdır. 0532 327 29 47 / turanuz@hotmail.com

Araştırma:
Turan Uzun
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“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”(M.A. Ersoy)

***
Tevhitten inhiraf edip şirke bulaşmaları, dini sadece Al-

lah’a has kılmayıp heva ve heveslerini ilah edinenlerin keyfî
düşüncelerini din edinmeleri ve hayat nizamı Kur’an’ı “yal-
nızlığa mahkum etmeleri(mehcûr)”(Furkan, 30) sebebiyle İs-
lam Dünyası ve topyekun Müslümanlar asırlardır bir çarpıl-
mışlık hali içerisinde debelenmekte ve musibetten musibete
sürüklenmektedir. “Başınıza gelen herhangi bir musibet,
kendi ellerinizin yaptığı (işler) yüzündendir. (Allâh, hatâ-
larınızın) Birçoğunu da affeder.”(Şûra, 30) Tabir caizse; “Ken-
dim ettim, kendim buldum…” sözünde de vurgulandığı gibi
suçluyu başka yerlerde aramanın bir anlamı ve faydası yok.
Öncelikle kendi muhasebemizi(otokritik) yapmak zorundayız.
Yoksa badireden badireye sürüklenmeye devam edeceğiz ve
belki de öyle bir aşamaya geleceğiz ki, “hatalarımızın birçoğu
da artık affedilmeyecektir”…

Tevhitten sapmalar, (dolayısıyla) ümme-i Muhammed’in
vahdetini de bozmuş ve -ne yazık ki- Âlem-i İslam, “düşman
kardeşler” haline gelmiştir. Mezhep, meşrep ihtilafları ve po-
litik polemikler -maalesef- ana gündemimizi işgal etmiş ve İs-
lam’ın insanlığın temel meselelerine sunacağı asıl çözümler
unutulmuş/unutturulmuştur. Bu, cihanşumül ve ebedî vahyin
hakikatlerine temelden aykırı bir durumdur. Ahval böyle
olunca “asrın idrakine İslam’ı söyletmek” bir hayal olmak-
tan öteye geçmiyor. İslam mütefekkiri ve şairi Mehmet Akif’-
in yıllar önceki feryadını bugün daha yüksek perdeden teren-
nüm etmek acı ama yerindedir. 
“Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile... 
Âlem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nafile! 
Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir; 
Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!.....
Varsa şayet, söyleyin, bir parçacık insafınız: 
Böyle kansız mıydı -hâşâ- kahraman ecdâdınız? 
Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? 
Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına, 
Hiç görülmüş müydü olsun kayd-i vahdet tarumar?
Böyle olmuş muydu millet canevinden rahnedar?...(*)”

İmanını ona göre temellendirdiği ve hayatını ona göre bi-
çimlendirdiği ilahi kitabında; “Kendilerine açık deliller gel-
dikten sonra bölünüp ihtilâf edenler gibi olmayın. İşte 
onlar (evet) onlar için büyük bir azâb vardır.”(Âli İmran,
105) ve “Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bö-
lünüp 

parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. 
Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp
kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline
geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi ora-
dan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki,
doğruya ve güzele yol bulasınız.”(Âli İmran, 103) buyrulan bir
mü’min/Müslüman, nasıl tefrikanın sebebi ya da bir parçası
olabilir?..Yoksa Allah’ın ayetleri, bunlar için “açık deliller”
ihtiva etmiyor mu? Yoksa “büyük azab”ın farkında olama-
yacak kadar gafiller mi? Tevhit, vahdeti icap ettirir; vahdet
üzere olanlar ise fırkalara bölünüp parçalanmayı asla aklına
bile getiremezler. Zira tevhit/vahdet şuuru buna manidir. 

“Allah’ın ipi” Kur’an’dır. “Üsve-i hasene: güzel örnek”
olan Allah Rasulü’nün tebliğ buyurduğu ilahi mesajla biçim-
lenen, kıvamına ulaşan yaşanabilir İslam’dır. Temel  ölçü/kıs-
tas bu olmayınca menfi bölünmeler ve düşmanlıklar mukad-
derdir.

Bu ayetler o kadar önemli mesajlar içeriyor ki, kıyamete
kadar hükmü bakidir. Bu ayetin(Âli İmran, 103), Medine toplu-
mundaki Evs ve Hazreç kabilesi hakkında nazil olduğu riva-
yet edilir. (Ama hükmün umumi olduğu bugün dahi ayan
beyandır.) Bu iki kabile birbirlerine şiddetle düşman idiler.
Bu düşmanlığı Yahudi fitnesi sürekli körüklüyordu. Allah,
İslam ile bu iki düşman kabilenin kalplerini birleştirdi ve kar-
deş oldular. 

“Tarihî kinleri, kabilevî ihtirasları, şahsî tamahları, taas-
sup ile kaldırdıkları bayrakları bir kenara itip yok eden Allah
yolunda kardeşlik prensibinden başka hiçbir prensip kalpleri
birleştiremez. Ancak bu kardeşlik prensibiyle oluşan saflar,
yüce ve büyük Allah’ın sancağı altında birleşebilir.”(S.Kutup,
Fîzilâl, ilgili ayet tefsiri) 

İslam tarihçilerinin kaydına göre; Evs ve Hazreç kabilele-
rinin İslam ile şereflenip düşmanlıkları bırakarak kardeş ol-
maları en çok Yahudileri telaşlandırır ve sinsî bir plan devreye
sokulur. Bir adamlarını -gizli bir görevle- bu kabilelerin ya-
nına gönderirler. Adam onlara ısrarlı bir şekilde “Buas” gü-
nündeki harplerini hatırlatır ve nefislerindeki ırkçılık/kabi-
lecilik duygularını canlandırır. Öyle bir hale gelirler ki, “Har-
re” denilen yerde çatışmak için sözleşirler ve silahlarına ko-
şarlar. Durum Peygamberimize bildirilince yanlarına gelir ve;
“Ben aranızda iken yine mi cahiliyyet davası!?” diyerek
mezkur ayeti okur. Onlar da yaptıklarına pişman olarak silah-
larını atarlar ve yeniden birbirlerine sarılıp barışırlar. İşte Ce-
nab-ı Allah bu olayı hatırlatarak kıyamete kadar dersler çı-
karmamızı istiyor. Şöyle ki:

-İman ve İslam; birlik beraberliğin, kardeşlik ve dayanış-
manın, ihtilaflara ve düşmanlıklara nihayet vermenin yegane
vesilesidir.

-Düşmanlarınız (özellikle Yahudi fitnesi) sinsî planlarla,
bazı nefsî zaaflaranızı da kullanarak sizi aldatmasın. Fitne-
lere karşı daima uyanık durun. Mazideki düşmanlıkları hatır-
layıp geriye dönük intikam hislerine kapılmak, imanla yıkan-
mış gönüllerin işi olamaz.

-İçinden çıkılmaz ihtilaflara düştüğünüz zaman aranızdaki 

TEFRİKA / FİTNE VE AHVALİMİZ
YA DA NE OLACAK HÂL-İ PÜRMELÂLİMİZ?..

K R İ T İ K

Kurtuluş; “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? Halbuki Allah, herşeyi
hakkıyla bilendir.” ayetinde işaret edildiği gibi; dini anlama ve uygulama tarz-
larıyla adeta Allah’a din öğretmeye kalkanlarla değil, “Şüphesiz biz o Kitab’ı
sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk
et.” ayetinde buyrulduğu gibi yaşayanlarla birlikte olmakta. Hakiki mümin
firasetine sahip olarak iç ve dış/yakın ve uzak fitne unsurlarından ve onların
maşaları olmaktan sakınmaktadır. 
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Hakkı Bayraktar

Mezhep, meşrep ihtilafları ve politik polemik-
ler -maalesef- ana gündemimizi işgal etmiş ve
İslam’ın insanlığın temel meselelerine sunacağı
asıl çözümler unutulmuş / unutturulmuştur. Bu,
cihanşumül ve ebedî vahyin hakikatlerine te-
melden aykırı bir durumdur.
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sulh ve sükunu temine medar olacak ehliyette bir önderiniz/
rehberiniz bulunmalı ve ona itaat etmelisiniz. 

O gün bu önder/rehber -ümmetinin başında olduğu sürece-
Allah Rasulü idi; peki onun irtihalinden sonra ve şimdi?..
Fitne öyle bir tehdit ve tehlikedir ki, topyekun ve tam bir bi-
linçle karşı duramazsanız bütün bir milleti perişan eder. Onun
için, “Fitne, öldürmekten beterdir.”(Bakara, 191) buyrul-
muştur. Raşit halifeler döneminde dahi İslam Tarihinin en acı
olayları yaşanmış ve ihtilafların/fitnenin sebep olduğu Cemel
Vakası (M. 656) ve Sıffîn Savaşında (M. 657) binlerce Müslü-
manın kanı (yine “Müslüman kardeşi” tarafından) akıtılmıştır.
Hz.Ali ile Hz. Aişe’yi; yine Hz.Ali ile vahiy katipliği yapmış
ve Peygamber Efendimizin kayınbiraderi olan (Hz.)Muavi-
ye’yi savaştıran fitneden söz ediyoruz…Fitne seline kapılan
kendini zor kurtarır. Fitne dalgalarıyla boğulmadan mücadele
etmek için usta yüzücü olmak gerekir…Nâkıs halifeler dö-
nemi fitneleri, (içinde birkaç adil yönetici olsa da) ırkçı Emevi
zulmüyle başlamış ve devam etmiştir. Ehl-i Beyt düşmanlığı
zirveye çıkmış ve Hz. Peygamberin sevgili torunu başı kesil-
mek suretiyle katledilmiştir. Bu zulme karşı çıkmak isteyen-
lere, zulmü mazur görenler; “Hz.Hüseyn’i Yezit değil Allah
öldürmüştür.” diyorlardı. Yezit de; “Boşuna uğraşmayın!
Allah bizi istiyor. Allah bir şeyi beğenmediği zaman onu de-
ğiştirir.” diyerek bu zırva itikadını bir iman esası olarak da-
yatıyordu. Bu batıl itikat, günümüze kadar bütün zalim ikti-
darların sığınağı olmuştur. Halbuki Allah; “Biz, her bir insa-
nın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık (sorumluluğunu
kendi omuzlarına yükledik). Nitekim kıyamet ve hesap gü-
nü onun önüne (dünyada yapıp ettiği) her şeyi kayıtlı bula-
cağı bir sicil (amel defteri) koyacak ve diyeceğiz ki; ‘Oku
sicilini! Bugün kendi hesabını görmek için sen sana yeter-
sin.’”(İsra, 13-14) buyuruyordu. Zulümlerini meşru gösterecek
ve sorumluluktan muaf kılacak bir kader anlayışına Kur’an
asla cevaz vermiyordu...

Fitne, temel karakteri aynı olmakla birlikte zamanın eği-
limlerine göre çeşitli şekillerde tezahür etmektedir. Günü-
müzde İslam Dünyasını kasıp kavuran fitneler çeşitli mezhep,
meşrep/tarikat ve politik ekoller şeklinde tezahür etmekte ve
kendilerine uygun zeminler bulmaktadır. Fitne senarist ve yö-
netmenleri, kendi mecraında doğal ve hatta rahmet sayılacak
bu yolları -alternatif- ayrı dinler gibi lanse etmekte ve hayat
sahnesinde çatıştırmaktadır. Fitne guruplarının önderleri bili-
nen nâkıs şahsiyetlerin zaafları, senaryonun ideal kalitede sah-
nelenmesini kolaylaştırmaktadır.

***
“Günümüzdeki birkaç fütursuz şımarığın sözde Ehl-i sünnet müda-

filiği yaparken ne kadar sığ, sakil ve dar çerçeveli bir zihniyeti temsil
ettiğini gözler önüne sermek için İslam düşünce tarihinde Ehl-i sünne-
tin temsil alanına ve/veya İslam’ın Sünnî yorumunun kendi içinde nasıl
dallanıp budaklandığına dair birkaç örnek vermek faydalı olabilir.

Allah’ın gökte olduğuna inanan ehl-i hadis Sünnîdir. Allah’ın her
yerde hazır ve nazır olduğuna inanan Mâtüridî ve Eş’arî kelamcılar da
Sünnîdir. ‘Namazda Kur’an’ın Arapçası okunmalı’ diyen Şâfiî, Mâlikî,
Hanbelî fakihler Sünnîdir. ‘Namazda Kur’an’ın Farsça veya diğer dil-
lerdeki tercümesi okunabilir’ diyen İmam Ebû Hanîfe ve Hanefî fakih-
ler de Sünnîdir. Vahdet-i vücûd fikrini savunan Molla Fenarî Sünnîdir.
Bu fikri eleştiren Teftazânî de Sünnîdir. ‘Kadından peygamber olmaz’
diyen Mâtüridiyye Sünnîdir. ‘Kadından peygamber olur’ diyen Eş’ârîy-
ye de Sünnîdir. Hz.Ömer’in müellefe-i kulûbla ilgili meşhur ictihadını,
‘İctihad yoluyla nesh’ diye tanımlayan İmam Mâtüridî Sünnîdir. Bu ko-
nuda farklı düşünen sayısız Hanefî, Şâfiî, Mâlikî müfessir/fakih de Sün-
nîdir. ‘İnsanlar fıkıh konusunda Ebû Hanife’nin çoluk çocuğu mesa-
besindedir’ diyen İmam Şafiî Sünnîdir. ‘Ebû Hanife Hz.Muhammed’in
dinini değiştiren, hadise hezeyan diyen, küfründen dolayı iki kez töv-
beye davet edilen bir fitnecidir’ diyen İbn Hibbân da Sünnîdir. Anlaşıl-
dığı kadarıyla bugünkü sektör Ehl-i Sünnetçiler, İbn Hibbân’ın fikrî ne-
sebine müntesiptir.

Bu mesele bir tarafa, Ehl-i Sünnet birkaç şımarığın sığ ve sakil söy-
lemlerine kurban edilemeyecek kadar önemli ve değerli bir ilmî-fikrî

zenginliktir. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki din (şer-i münezzel), insan
ve tarihle buluştuğunda müevvelleşir. Başka bir ifadeyle, din ve dinî
metnin (nass) insan zihnine taalluk ettiği an itibariyle farklı şekillerde yo-
rumlanması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçekliğin tarihsel tecrübe-
deki karşılığı ise ‘mezhep’tir. Sorun mezhepte değil, faşizan
mezhepçilikte, yani belli bir dönemdeki beşerî din yorumunun mutlak
hakikatle özdeşleştirilmesindedir. Bizatihi din ile belli bir mezhebî
yorum arasında özdeşlik kurmak ve tek hakikatçi dille konuşmak ya
katıksız cahilliğin ya da ‘Ben Sıffînsiz yapamam; tekfirsiz hiç duramam’
demeye çalışan hastalıklı bir ruh halinin dışa vurumu olsa gerektir...”
(Prof. Mustafa Öztürk, Karar gazetesi, 07.05.2016)

***
Peki ne olacak bu hâl-i pürmelâlimiz?..Çözüm ve kurtuluş

nerededir? 
Kurtuluş, “Siz Allah’a dininizi (dindarlığınızı) mi öğre-

tiyorsunuz? Halbuki Allah, göklerdekini ve yerdekini bi-
lir. Allah herşeyi hakkıyla bilendir.”(Hucurât, 16) Dini anlama
ve uygulama tarzlarıyla adeta Allah’a din öğretmeye kalkan-
larla değil, “Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indir-
dik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk
et.”(Zümer, 2) ayetinde buyrulduğu gibi yaşayanlarla birlikte
olmakta. Hakiki mümin firasetine sahip olarak iç ve dış/yakın
ve uzak fitne unsurlarından ve onların maşaları olmaktan sa-
kınmaktadır. Kur’an ve sahih sünnete göre kıvamına ulaşmış
yaşanabilir bir İslam dışındaki her yol / mezhep / meşrep /tarz
bilmeliyiz ki bir tefrika ve fitnedir. İlahi mesajın uyarısı ve
hükmü her zaman olduğu gibi bugün de aynen geçerlidir:

“Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya,

senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kal-
mıştır, sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecek-
tir.”(En’am, 159)

Ferdî ve mevzî plandaki tefrikadan ve fitneden sakınmak
herkesin ve her cemaatin sorumluluğunda olsa da İslam Âle-
mini kasıp kavuran büyük fitnenin/tefrikanın önüne nasıl ge-
çilecektir?..İslamî anlamda bir ilmî, manevî, siyasî otorite
olmadan bu mümkün değildir. İslam Dünyasının âkil adamları
biraraya gelip asrımızın bu en büyük meselesi üzerine aylarca
müzakereler yaparak müsbet bir sonuca ulaşmalıdırlar. Bu
oluşumun da önderliğini ülkemizin yapması, tarihî misyonuna
ve liyakatine uygun düşmektedir. Bugün İslam Dünyasında
şu ayetin hükmünü uygulayacak bir güç/otorite var mıdır?:
“Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa
aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa,
Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa
karşı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık arala-
rını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü
Allah, adaletli davrananları sever.”(Hucurat, 9)

Son zamanlarda ülkemizin önderliğinde İslam Dünyasında
müsbet kıpırdanışlar vardır. Bu kıpırdanışların kesin çözüm-
ler üretecek bir güce dönüşmesi hiç de hayal değildir. Çaresiz
kalmış dünyanın acil beklentisi budur. Biz bu uğurda kendi-
mize düşeni yaparsak “kaderin üstündeki kaderin” de nice
güzel tecellilerine mazhar olacağız inşallah... 

Hiç kimsenin hidayeti ömürboyu garantiye sahip değildir.
O bakımdan daima duamız şu olsun: 

“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalpleri-
mizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz
sen çok bahşedensin.”(Âli İmran, 8)

K R İ T İ K

İslam Âlemini kasıp kavuran büyük fitnenin/tef-
rikanın önüne nasıl geçilecektir?..İslam Dünya-
sının âkil adamları biraraya gelip asrımızın bu
en büyük meselesi üzerine müzakereler yaparak
müsbet bir sonuca ulaşmalıdırlar. Bu oluşumun
önderliğini de ülkemizin yapması, tarihî misyo-
nuna ve liyakatine uygun düşmektedir. 
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Ağrı-Doğubeyazıt ilçesinde vatani görevini yaparken 31 Mayıs 2016 günü akşam
yemeği sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılırken yolda vefat eden görev
şehidimiz İsa Ergin’in cenazesi, 02 Haziran 2016 günü Şalpazarı ilçe merkezinde dü-
zenlenen törenin ardından Kabasakal mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa ve-
rildi.

Cenazeye, ailesinin yanısıra; AK Parti Trabzon mv. Av. Salih Cora, Şalpazarı Kay-
makamı Cafer Sönmez, Garnizon Komutanı Mehmet Taşkın, Ortahisar Belediye Bşk.
Av. Ahmet Metin Genç,  Şalpazarı Belediye Bşk. Refik Kurukız, Doğankent Belediye
Bşk. Haşim Birol Tekin, Trabzon Büyükşehir Belediye Bşk. Vekili Seyfullah Kınalı,
Büyükşehir Bld. Genel Sek. Yrd. Mustafa Akkaya, Trabzon Barosu Bşk. Av. Orhan
Öngöz, AK Parti Şalpazarı İlçe Bşk. Murat Topkara ve diğer parti temsilcilerinin de
aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. Cenazeye ayrıca İstanbul’dan ŞalFed ve üyesi derneklerimizin girişimi ile tah-
sis edilen dört otobüs ve özel araçla- rıyla bir çok hemşehrimiz de katılarak son yolculuğunda şehidimizi yalnız bırakma-
dılar.

1996 doğumlu Şehit  İsa Ergin, Kabasakal mahallesi sakinlerinden Mustafa Ergin’in yedi çocuğundan biriydi ve ai-
lesi İstanbul Sancaktepe’de ikamet etmekteydi. 

Şehidimiz İsa Ergin’in, Ağrı’ya gideceği gün olan 26 Mart tarihinde arkadaşlarına yaptığı son internet paylaşımı yü-
rekleri parçaladı. Şehidimiz paylaşımında, “Arkadaşlar bugün son günüm, Ağrı’ya yolculuk başlıyor; herkes hakkını
helal etsin. Benim hakkım varsa helal olsun…” demişti…Şehidimizin babası ise, oğlunun şehadeti üzerine, “Ben oğ-
lumu allayıp pullayarak askere gönderdim; şimdi Erzurum havalimanından da allayıp pullayarak baba ocağına geti-
receğim.” dedi…

Şehit askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. H
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Şehit İSA ERGİN

Misafir olarak geldiğimiz şu fâni dünyada; namusumuzu,
haysiyetimizi koruyabilmemiz, dinî vecibelerimizi en güzel şekilde
yerine getirebilmemiz ancak bağımsız bir vatan üzerinde yaşa-
mamızla mümkün olabilir. Bu sebeple mensubu olmakla şeref
duyduğumuz İslam dini vatanı korumayı, gerektiği zaman malımızı
canımızı bu uğurda feda etmeyi bizlere emretmiştir.

Tarihte olduğu gibi bugün de, -vatanımızın bağımsızlığı, bizlerin
huzur ve güvenliği için- kahraman asker ve polislerimiz, omuz
omuza mücadele vermekte ve gerektiğinde şehit olmaktadır.

Bu mücadeleden hiçbir zaman kaçınmayan vatansever Ağasar
insanı, Deniz Eri olarak görev yapan Şalpazarı Üzümözü mahal-
lemizden Alper Al kardeşimizi, Hatay’ın Samandağ ilçesi açık-
larında kontrol ettiği filikadaki patlayıcının infilak etmesi sonucu -
hain bir tertiple- 22.05.2016 tarihinde bu mukaddes yolda şehit
vermiş; böylece Ağasar şehitler kervanına bir “ölümsüz yiğit” daha
eklenmiştir. 

Şehidimiz Alper Al için Şalpazarı ilçe merkezimizde düzenlenen törene şehidin babası Mehmet Al, annesi Keziban
Al, ağabeyi Jandarma Yüzbaşı Onur Al, kardeşleri Adem ve Ahmet Al, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Büyükşehir
Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve
Salih Cora, Giresun Jandarma Bölük Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru, İl Jandarma Komutanı Albay Okşin Akşit, Em-
niyet Müdürü Murat Köksal, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, ilçe belediye başkanları, askerler ve polislerin yanı
sıra ŞalFed Başkan Yardımcılarımız,STK başkanlarımız ve çok sayıda halk katılmıştır. 

Türkiye’nin önünü kesmek, milletimizin moralini bozmak, kardeşlik hukukunu bitirmek için saldırılar yapan terör örgüt-
leri hedeflerine ulaşamayacak, gelecek umudumuzu söndüremeyecektir. 

Gün, içeriden ve dışarıdan beslenen terör örgütlerine, teröre; küresel şer şebekelerinin kanlı senaryolarında rol alan
figüranlara karşı topyekûn el ele, omuz omuza olma günüdür. Şalpazarlılar olarak teröre karşı her zaman güvenlik güçleri-
mizin, devletimizin yanında olduk, bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz.

Vatanını, milletini ve mukaddesâtını hain saldırılara karşı korumak için şehit olan Alper Al kardeşimizi ve tüm
şehitlerimizi  rahmetle anıyor; milletimizin birliğine, dirliğine kasteden teröristleri ve onları destekleyenleri lanetliyoruz.

“Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber; Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber!...”

ŞEHİTLERİMİZ VAR
Başın Sağ Olsun Şalpazarı


