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Saygıdeğer Ağasar sevdalısı hemşehrilerim;

Ağasar Kültür Araştırma Dergimizin 9. sayısı ile siz değerli Ağasar sevdalısı okurlarımızla buluşmaktan
duyduğumuz mutluluğu öncelikle belirtmek istiyorum.

27 Ekim 2013 tarihinde yaptığımız ŞALFED 5. Olağan Genel Kurulu sonucunda, delegelerimizin büyük teveccühü
ile göreve layık görülen yeni Yönetim Kurulumuzla -sizlere hizmet etme fırsatını yakalamış olmanın onuruyla-
çalışmalarımızı azim, kararlılık ve inanç içerisinde yürütmekteyiz.

Şalpazarı Dernekler Federasyonumuz, 2005 yılında ilk ilçe federasyonu olarak kurulmuştur. Kuruluşu övünç
kaynağımız olan federasyonumuzun bugünlere gelmesinde emeği olan, başta genel başkanlarımız Harun Özdemir,
Muzaffer Bayraktar ve Köksal Durmuş ve federasyon kurucularımız; tüm Yönetim Kurulu üyeleri; dernek başkanı
arkadaşlarım; bütün delegeler ile Ağasar sevdalısı büyüklerime şükranlarımı sunarım.

2008 Temmuzunda yayın hayatına başlayan ve bu sayıyla 7.yılına girecek olan Ağasar dergimiz, federasyonumu-
zun en önemli kültür araştırma hizmetidir. Bu vesileyle bu tarihî kaynağın sizlerle buluşmasında emeği olan ve katkı
sağlayan tüm gönül dostlarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum.

Şalpazarı Dernekler Federasyonu (ŞALFED) yönetimi olarak görev dağılımı yaparken; tüm değerlerimizi kap-
sayan, sorunlara çözüm üreten yönetim anlayışını hayata geçirecek komisyonların oluşturulmasına özen gösterdik.
Bunu yaparken de, paylaşımcı anlayışımızı hakim kılmak ilk gayemiz olmuştur. Bundan dolayıdır ki, göreve geldiği-
miz günden itibaren her fırsatta, Şalpazarımıza hizmet etmekte olan değerli şahsiyetlerimize ziyaretler düzenleyerek,
kendileriyle federasyonumuzun çalışma felsefesini paylaştık; kendilerinden çalışmalarımıza katkıda bulunacak tavsiye
ve önerilerini alarak şu kanaate vardık:

Öz değerlerimizin yeniden kazanılması, ortak değerlerimizin sahiplenilmesi, topyekûn görev bilinci ile hareket
edilmesi düşüncesinin gün yüzüne çıkartılması için; var olan dinamiklerin harekete geçirilmesi gerektiği anlayışı ile,
tüm Şalpazarı’nı kucaklayan yönetim felsefesinin hâkim olacağı çalışma biçimini, gittiğimiz her platformda paylaş-
mak suretiyle yönetim anlayışımızdaki değişimin ilk adımlarını atmış bulunmaktayız.

Tekrar dergimize vurgu yapmak istersek; nedir Ağasar Dergisi?
Federasyonumuzun en kapsamlı kültür ve araştırma dergisidir, “Ağasar“.
Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktaran en önemli ve kalıcı yayın organımızdır, “Ağasar“.
Hayat felsefemizin geçmişle geleceğimiz arasındaki tarihsel köprüsüdür, “Ağasar“.
Ayrıştırıcı, kırıcı, yıkıcı anlayış yerine; eleştirel, yapıcı, çözüm üreten ve şeffaf yönetilen bir anlayışın ilke edinilerek

hakim kılınması adına mevcut olan yazılı kaynaklarımızın en kıymetli hazinesidir, “Ağasar“.
Kültürel ve sanatsal mirasımızın tüm dünyaya tanıtılması, “Ağasar Kültür Sanat ve Otçu Şenlikleri” ile hafızalara

kazınmasıdır, “Ağasar“.
Kaybolmaya yüz tutmuş kültür, sanat ve turizm değerlerimizin daima hatırlanmasını ve hayatta kalmasını

sağlayacak projelerin üretilmesi ve ilçemizde bir “Ağasar Kültür Sanat Evi” oluşturulmasında temel kaynak olması
açısından da vazgeçilmezimizdir, “Ağasar“ dergimiz.

Ağasar sevdalıları hemşehrilerim;
“Her doğum sancıyla gerçekleşir.” 1990 yıllarında başlayan sivil toplum kuruluşları çalışmalarımız artık meyve-

sini vermeye başlamış; sancı bitmiş, sıkıntılar sona ermiştir…Bizler gerek STK çalışmaları, gerek sosyo-kültürel et-
kinlikler, gerekse de her alanda temsil kâbiliyeti yüksek insanlarımızla kendinden söz ettirerek artık, “Şalpazarı
kabuğunu kırmış ve tüm insanlığın hizmetindedir.” demenin onurunu taşımaktayız. Dergimizin -geçmiş sayılarında
olduğu gibi- elinizdeki sayısında da, bu haklı onurun izlerini ve belgelerini göreceksiniz.

Bu vesileyle, Ağasar Dergimizi sahiplenen siz Ağasar sevdalısı okurlarımıza ve bizleri böyle bir hayırlı ortamda
buluşturan Yayın ve Yönetim Kurulu ekibime ve katkı sağlayan herkese şükran ve minnetlerimi sunarım. �

(*): 1972’de Trabzon-Şalpazarı ilçesinde doğan Semih Durmuş; Dorukkiriş İlkokulu, Vakfıkebir İmam Hatip L.ve Malatya İnönü Ü. Eğitim Fa-
kültesi mezunudur. / 13 Eylül 1994’de Ordu-Kabataş Alankent İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak meslek hayatına başlamış, bu
kurumda bir süre öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra İstanbul’a atanmıştır. İstanbul’da sırayla, Beykoz-Yavuz Selim İlköğretim Oku-
lu’nda öğretmenlik ve yöneticilik, Üsküdar- Lions İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik ve Üsküdar-Kirazlı Orhan Seyfi Orhon İlköğretim Okulu’nda
yöneticilik yaptıktan sonra Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yönetici olarak atanmıştır. / Meslek hayatının yanı sıra sosyal sorumlu-
luk projeleri kapsamında çeşitli eğitim, kültür, spor ve sosyal yardım alanında faaliyet gösteren STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev yap-
mış; halen ŞalFed Genel Başkanlığı’nı yürütmektedir. / İstanbul- Çekmeköy’de ikamet etmekte olan Durmuş; evli ve üç kız çocuk babasıdır.

Semih DURMUŞ
Şalpazarı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

Öz değerlerimizin yeniden kazanılması, ortak değerlerimizin sa-
hiplenilmesi, topyekûn görev bilinci ile hareket edilmesi düşünce-
sinin gün yüzüne çıkartılması için; var olan dinamiklerin harekete
geçirilmesi gerektiği anlayışı ile, tüm Şalpazarı’nı kucaklayan yö-
netim felsefesinin hâkim olacağı çalışma biçimini, gittiğimiz her
platformda paylaşmak suretiyle yönetim anlayışımızdaki değişimin
ilk adımlarını atmış bulunmaktayız.
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Şalpazarı Dernekler Federasyonu 5.
Olağan Genel Kurulunu, 27 Ekim 2013
Pazar günü saat 10,00-17,00 arası Kiraz-
lıtepe’deki Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde
kahvaltılı olarak yaptı.

İki adaylı genel kurulun kazananı
“Ağasar” oldu. Genel kurul, Erol Yanık’-
ın sunuculuğunda saygı duruşu ve arka-
sından İstiklal Marşı ile başladı. Divan
başkanlığına Mustafa Küçük, divan kâ-
tipliğine Av. Ercüment Çömez ve Hamit
Ayaz seçildiler. 

ŞalFed Başkanı Köksal Durmuş açış
konuşmasını yaptı. Durmuş konuşmasını,
gayet nazik bir üslupla, Ağasarlılara ya-
kışır bir şekilde, her iki aday Mahmut De-
mir ve Semih Durmuş’u da yanına alarak
yaptı. 

Genel kurula iştirak eden Üsküdar Be-
lediye Başkan Yardımcısı ve aynı za-
manda AK-PARTİ’den Üsküdar Belediye
Başkan aday adayı Av.Hilmi Türkmen
bir konuşma yapmak üzere mikrofona
davet edildi. Hilmi Türkmen, herkesi bir-
lik ve beraberliğe çağırdı ve Üsküdar Be-
lediye Başkanlığı aday adaylığını hatır-
lattıktan sonra bu yolda beraber yürüme-
miz gerektiği mesajını vererek konuşma-
sını bitirdi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa
Kara ise kısa konuşmasında; artık ma-
kamların gençlere bırakılması gerektiğini
bu vesile ile Hilmi Türkmen’in adaylığını
desteklediğini, her zaman yanımızda ve
Hilmi Türkmen’in yanında olacağını söy-
leyerek başka bir yerde toplantısı olduğu
için ayrılmak zorunda olduklarını belirte-
rek toplantıdan ayrıldılar. Hilmi Türkmen
de ŞalFed delegesi olduğu için oyunu kul-
lanarak o da Mustafa Kara ile birlikte
kongreden ayrıldı. 

Divan kurulu tek tek gündem madde-
lerini açıkladı ve sırası ile gündem mad-
delerini genel kurulun onayına sundu. Bu
maddelerden sadece delege aidatlarının
aylık 2 TL’den 5 TL’ye çıkarılması mad-
desi genel kuruldan geçmedi. 

Dilek ve temenniler gündemi, oylama
ile seçimin önüne alındı. Bu bölümde Şal-
Fed Kurucu Başkanı Harun Özdemir’e,
ŞalFed eski Başkanı Muzaffer Bayrak-
tar’a, Dorukkiriş Dernek Başkanı ve Baş-
kan adayı Semih Durmuş, Başkan adayı
Samandıra Ağasarlılar Dernek eski Baş-
kanı Mahmut Demir, Eğitim Derneği
Başkanı Hasan Keskin’e ve Dr. Emsal

Cüre’ye söz verildi. Dr.Emsal Cüre, der-
nek aidatlarının azlığını dile getirdi. Hasan
Keskin, birlik ve beraberlik üzerine ko-
nuşmasını kurguladı. Muzaffer Bayraktar,
genel olarak geçmiş dönemleri de kapsa-
yan bir konuşma yaptı. Harun Özdemir,
Sancaktepe’den CHP Belediye Başkanlığı
aday adaylığını açıkladı. Bu konuda bütün 

Ağasarlıların yanında olmasını istedi. 
Başkan adayı Mahmut Demir, kap-

samlı konuşmasını Ağasar üzerine yaptı.
Kim kazanırsa kazansın kazananın Ağa-
sar olacağını belirtti ve birkaç projesini
açıklayarak konuşmasını bitirdi. 

Başkan adayı Semih Durmuş da,
Mahmut Demir gibi kazananın Ağasar

Ş A L F E D
5. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPARAK

YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ
Semih Durmuş (ŞalFed yeni Başkanı ) ve başkan adayı Mahmut Demir
kendisini tebrik ederken

Üsküdar Bld. Bşk. Mustafa Kara,her zaman olduğu gibi
bu kongrede de Ağasarlılarla beraberdi.

Üsküdar Bld. Bşk.Yrd. Av. Hilmi Türkmen, içimizden
bir büyüğümüz olarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Ş A L F E D  /  Y Ö N E T İ M
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olacağını belirtti ve birlik beraberlik vur-
gusu yaptığı konuşmasını projelerini
açıklayarak  tamamladı. 

Konuşmalardan sonra seçime geçildi.
Hazirûn cetveline göre aidatını ödeyen ve
imzası olan 188 delegenin oy hakkı ol-
duğu belirtildi. Seçim sonrası yapılan oy
sayımında 187 oy geçerli, bir oy geçersiz 

sayıldı. Oyların sayılması neticesinde 
Mahmut Demir’in 73, Semih Durmuş’-
un ise 114 oy aldıkları anlaşıldı. Bu sonuca
göre Şalpazarı Dernekler Federasyonu
Başkanlığına Semih Durmuş seçilmiş ol-
du. 

Seçim sonucu açıklandığında her iki
aday birbirine sarılarak tebrikleştiler. El 

ele, kol kola salondan birlikte çıkarak
Ağasar’ın ne denli büyük bir ilçe oldu-
ğunu, adeta çevre halkına ve katılımcılara
duruşları ile belirttiler.�

Haber ve fotoğraflar: Turan Uzun
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Ş A L F E D
YENİ YÖNETİM KURULU

Semih Durmuş / ŞalFed Genel Başkanı

ŞALPAZARI DERNEKLER FEDERASYONU  ( ŞALFED ) YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

DENETLEME KURULU ( ASİL) DENETLEME KURULU ( YEDEK )
MAHMUT YILMAZ ( Başkan ) ALAATTİN ATALAY ( Yedek üye )

YAKUP TAŞKIN ( Başkan Yardımcısı ) ALİ KEMAL DURAL ( Yedek üye )
MEHMET YILDIRIM (Asil üye ) ZİYA ÇALIK ( Yedek üye )

ŞALFED’E BAĞLI DERNEKLER

1. Ağasarlılar Derneği ( Tuzla )
2. Ağasar Şalpazarılılar Sancaktepe Kültür ve Yrd. Derneği
3. Ağasar Vadisi Sosyal Yardımlaşma Derneği
4. Ağasar Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(AHOD)
5. Aktaş Yaylası Kültür ve Yardımlaşma Derneği
6. Beylikdüzü Ağasarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
7. Çamlıca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği
8. Darıca Şalpazarılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
9. Dereköylüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği
10. Doğancı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği

11. Dorukkiriş Köylüleri Kalkındırma Yard. ve Güzelleştirme Der.
12. Fidanbaşı Köyü Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği
13. Geyikli Beldesi Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
14. Kabasakal Köyü Yardımlaşma Derneği
15. Kadırga Yaylası Kültür Turizm Çevre Güzelleştirme Derneği
16. Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği
17. Kasımağzı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
18. Sakarya Ağasar Şalpazarılılar Derneği
19. Şalpazarı Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği
20. Sayvançatak Köyü Dayanışma Derneği
21. Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
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SEMİH DURMUŞ
Genel Başkan

BAŞKAN YARDIMCILARI

KOMİSYON BAŞKANLARI

GENEL SEKRETER, GENEL SAYMAN VE YARDIMCILARI

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Erol Yanık                 Ali Erata               Hamit Ayaz             Salih Kanbut         O.Taner Karaca        İsmet Çakmak

Hasan Keskin            Halil Toprak           Mehmet Sayal        Birol Bayraktar      Ömer Karadeniz        Ogün Durmuş            Şevki Çakır

Muhammet Kıran        Ali Tulumen        M. Kemal Yamaç         Ali Bayram
(Genel Sekreter)          (Genel Sayman)      (Genel Sekreter Yrd.)    (Genel Sayman Yrd.)

Muhammet Karataş   Mümin Karagöz       Mustafa Yamaç          Ziya Yamaç            Barış Karaca           Okan Dursun            Harun Uzun               Ali Kılıç

Avni Çakır       Turan Uzun      Şahin Kumaş    Mustafa Kılıç   Erdal Kandil       Arif Özata       Ahmet Yaşar   Engin Durmuş Yusuf Özdemir 
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��Sayın rektörüm, Ağasar dergisinin
okuyucuları için kendinizi kısaca tanı-
tır mısınız?
KARAMAN - Trabzon ili Şalpazarı il-
çesi Dorukkiriş köyünde dünyaya gel-
dim. İlkokulu köyümde, ortaokul ve
liseyi ise Vakfıkebir İmam-Hatip Lise-
sinde tamamladım. Daha sonra Atatürk
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini kazan-
dım ve yükseköğretimimi orada bitir-
dim. 1 yıl Erguvan’da öğretmenlik yap-
tım. Sonrasında 1995 yılında KTÜ Rize
İlâhiyat Fakültesinde araştırma görev-
lisi oldum. 2013 yılı Ağustos ayına ka-
dar aynı fakültede sırasıyla araş. gör.,
yrd. doç., doçent ve sonra profesör ola-
rak görev yaptım. 2013 yılı Temmuz
ayında Marmara Üniversitesine geçtim.
Akabinde Ağustos ayında YÖK Genel
Kurulu tarafından RTE Üniversitesine
rektör vekili olarak görevlendirildim.
Şu anda da bu görevi yapıyorum.

��Liseyi Vakfıkebir imam-hatipte oku-
dunuz. 70’li 80’li yıllarda yöremizden
imam-hatiplere çok fazla öğrenci git-
miş. Her biri bugün farklı kurumlarda
memuriyet yapsa da yola aynı azıkla
çıkmışlar. O yılların şartlarını da dik-
kate alırsak bu ilgiyi neye bağlıyorsu-
nuz?
KARAMAN - İmam-Hatip liseleri Tür-
kiye’de çok zorluklarla ve fedakârlık-
larla kurulmuşlardır. O dönemlerdeki
hükümetler bu işi yapmaya yanaşma-
mışlardır ama insanların azmi, iyi niyeti
ve halis düşünceleri dolayısıyla bu ku-
rulma başarılmış. Bundan sonra da
imam-hatip liseleri toplumda büyük bir
kabul görmüş. Bu kabulde şu var: Bi-
zim toplumumuzun Müslüman bir top-
lum olması ve zamanla dine olan hızlı
yönelişleri. Bir de insanlar şunu istiyor-
lar: Benim çocuğum hangi meslekte
olursa olsun -avukat, doktor veya başka 

sahada çalışsın- benim çocuğum dini
eğitimini de almış olsun. Bu istek dola-
yısıyla bugün de imam-hatip okullarına
ciddi bir talep vardır. Benim de iki tane
lise döneminde okuyan çocuğum var;
ikisi de imam-hatipte okuyor ve ülke-
mizdeki birçok değerli insan da çocuk-
larını bu okullara gönderiyor. Bu okul-
lardan mezun olan çocukların da ciddi
başarıları vardır. Bugün ve geçmişte de
olduğu gibi toplumun değerli kademele-
rinde bu insanları görüyoruz.

��O yıllarda yöremizden de imam-ha-
tiplere olan rağbetin fazla olmasında
okulların yatılı olmasının tesiri var
mıydı?
KARAMAN - Ben Vakfıkebir İmam-
Hatip Lisesine gittim. Orası yatılı de-
ğildi. Okulda bizim köyümüzden yirmi
civarında öğrenci vardı. Bizim dönem
çok zor bir sürecin olduğu dönemdi. Dü-
şünün ilkokulu bitirip orta 1’e başlayan
bir çocuk…Kendisi bir evde yalnız kalı-
yor veya kendinden bir iki yaş büyük ço- 

cuklarla beraberce duruyorlar. Bütün yi-
yeceklerini bütün hayatı birlikte idare
ediyorlar. Buna rağmen insanların yük-
sek derecede ilgisi vardı. Dinle olan
bağlantıları ile alakalı bir şeydi. Vakfı-
kebir yatılı değildi bizim okuduğumuz
dönemde. Bugün AKPARTİ Üsküdar
Belediye Başkan adayı olan Hilmi
Türkmen de benden bir dönem sonra
okumuştu. İlkokulu beraber okuduk. O
hafızlık yaptığı için bir dönem sonra
okudu. Onunla aynı zamanlarda imam-
hatipte okuduk. Bu anlamda insanlar
yatılılıktan ziyade imam-hatibe olan
tercihleri, sevgileri dolayısıyla çocukla-
rını daha ziyade gönderiyorlardı. 

��Sonrası ilâhiyat ve İslam felsefesi…
KARAMAN - Evet, daha sonra ‘89 yı-
lında liseyi bitirdim. O yıl üniversite sı-
navında Erzurum Atatürk Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi bölümünü kazandım.
Orada beş yıl okudum. Sonra öğretmen
oldum. İlk öğretmenlik tayin yerim İs-
tanbul’dur ama İstanbul’da öğretmen-
lik yapmadım. Fakülte bitirdikten sonra
yüksek lisansa başlamıştım Erzurum’-
da. İstanbul’a gidersem yapamam dü-
şüncesi ile tekrar tayinimi Erzurum’a
aldırdım. 
��Devamında Nurettin Topçu ve ahlâk
felsefesi var.
KARAMAN - Şöyle, ben yüksek li-
sansı İslam Felsefesi anabilim dalında
yaptım ama ahlâk çalıştım. Ahlâk, İs-
lam felsefesinin alt dalıdır. Ahlâk felse-
fesi çalıştım orada da. Gerçekten bizim
düşünce tarihimiz açısından önemli bir
sîmâ olan, Cumhuriyet tarihinin yetiş-
tirmiş olduğu en önemli düşünürleri-
mizden ve Türkiye’de ahlâk alanında
ilk doktora yapmış olan; hatta liseler-
deki ilk ahlâk dersi kitabını yazan Nu-
rettin Topçu üzerinde çalıştım.Nuret-

S Ö Y L E Ş İ  /  Ö Z E L

Prof. Dr. Hüseyin Karaman
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

“Şalpazarı’ndaki kanaat önderi vasfındaki insanların
taşın altına ellerini biraz daha fazla koyması, öncü-
lük etmesi, insanları derleyip toplaması lazım. Bu şe-
kilde bir güç birliği haline gelerek daha fazla iş yapma
imkânı ortaya çıkabilir. Ferdî olarak yaşadığımızda ya-
pacağımız şey sınırlıdır; ama birlik olunduğunda yapa-
cağımız iş ve gücümüz daha fazladır. Nerede yaşıyorsa
bizim insanımız, yaşadığı bölgedeki kanaat önderleri
etrafında bir araya gelerek daha etkin olmaya, daha
fazla iş üretmeye, daha fazla ortaya ürün koymaya
odaklanmaları gerekir.”

REKTÖR  PROF. DR.  HÜSEYİN KARAMAN:

Söyleşi: Ersin Gülay (R. Tayyip Erdoğan Ü. Türk Dili Okutmanı)

“BAŞARILARIMIZLA, DEĞERLERİMİZLE TANINMALIYIZ.”

İmam-Hatip liseleri Türki-
ye’de çok zorluklarla ve fe-
dakârlıklarla kurulmuşlar-
dır. O dönemlerdeki hükü-
metler bu işi yapmaya ya-
naşmamışlardır ama insan-
ların azmi, iyi niyeti ve halis
düşünceleri dolayısıyla bu
kurulma başarılmış. Bundan
sonra da imam-hatip liseleri
toplumda büyük bir kabul
görmüş. İnsanlar şunu isti-
yorlar: Benim çocuğum han-
gi meslekte olursa olsun di-
ni eğitimini de almış olsun.
Bu istek dolayısıyla bugün
de imam-hatip okullarına
ciddi bir talep vardır.
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tin Topçu’da ahlâki düşünce ile ilgili bir
tez hazırladım. Bu tezim sonraları Der-
gâh Yayınları tarafından basıldı. Sonra
doktoraya Atatürk Üniversitesinde de-
vam ettim. Doktorada konuyu değişti-
rip tanrı-âlem ilişkisi konusunu çalış-
tım. O da daha sonra İz Yayınları ta-
rafından basıldı. 

��Nurettin Topçu İslam ahlâkının üç
temel ilkesinin olduğunu söylüyor:
“Hürmet, hizmet ve merhamet”. Bun-
lardan “hizmet” ilkesi sizin hayatı-
nızda nasıl tesir etti ve tüm insanlar
için nasıl yol gösterici olmalı?
KARAMAN - İslam ahlâkı bu üç ilke
üzerine dayanır. “Hürmet”i Allah ile
alakalı görüyor ve ona hürmet edilmesi
gerektiğini söylüyor. Kur’an’a, insana
diye devam ediyor. Sonra “hizmet” baş-
lıyor. “Hizmet” konusu Topçu’da şöyle:
Hürmet olan duygu insanda yerleşince,
o duygunun âleme yayılması olayıdır
hizmet. Kişinin kendinden taşarak baş-
ka insanlara doğru gitmesi gerek. Bu
taşma olursa hizmetten söz edilebilir.
Bu anlayışta günümüz modern toplu-
munun bir problemi vardır. Bir görev
gündeme geldiğinde maalesef -bu bi-
zim medeniyetimizin bir sonucu değil,
Batı medeniyetinin bize empoze ettiği
bir düşüncedir- hemen şuna bakabiliyor
insanımız: Bu olayın bana ne faydası,
ne getirisi var? Kâr zarar hesabı yap-
mak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hâl-
buki hizmet düsturunda kâr zarar gibi
bir menfaat düşüncesi yok. Kişinin ken-
dinden ferâgat ederek toplumun, insan-
lığın faydasına, insanlığın ilerideki
mutluluğuna çalışması yönünde gayret
sarf etmesi söz konusu. Bizde şöyle bir
hastalık da var: Biz olayları teoride gü-
zel ifade ediyoruz, güzelce sistematize
ediyoruz ama bunları hayata geçirme
noktasında bakıyoruz insanlar beş daki-
kasından ferâgat etmiyorlar. Hâlbuki
hizmet dediğimiz şey karşılık olmadan
Allah rızasını gözeterek yapılır. Neti-
cede Allah’ın size vereceği bir karşılık
olarak geri döneceğini biliyor ve siz bu-
rada başka bir şey beklemiyorsunuz. 

Nurettin Topçu’nun hayatına baktı-
ğımızda, bazı davranışları kendi ilkele-
riyle birebir örtüşüyor. Doktorasını biti-
rip Türkiye’ye döndükten sonra İstan-
bul Lisesinde öğretmenlik yaparken öğ-
retmen açığı sebebiyle imam-hatipte de
derse giriyor. İmam-hatipte girdiği ders-
lerin ücretiyle alakalı evrakı imzalaması
için okulun mutemedi Topçu’ya getiri-
yor. Topçu imzalamıyor onu. Sonraki
ay mutemet tekrar geliyor, o yine imza-
lamıyor. Bu sefer görevli durumu okul
müdürüne anlatıyor. “Nurettin Topçu
ders bordrosunu imzalamadığı için biz
de ödeme yapamıyoruz” diyor. Okulun

müdürü de Mahir İz. O da bizim dü-
şünce sahamızda önemli bir şahsiyettir.
Mahir İz, Topçu’yu çağırarak imzala-
mamasının sebebini soruyor. “Efendim”
diyor, “bu okulda derse girmeyi bir iba-
det olarak kabul ediyorum. İbadet pa-
rayla olmaz, ondan dolayı imzalamam.”
“O zaman sen imzala biz onu öğrenci-
lere burs olarak verelim.” “Ben imzalar-
sam almışım olur. İmzaladıktan sonra
almışım almamışım farkı yok” diyor ve
imzalamıyor. Yani onda ibadet şuuru, bir
hizmet anlayışı var. Ama niye Topçu
öyle? Etkilendiği isimlere bakalım: Ce-

lalettin Ökten, Trabzonlu. İstanbul’a
göç ediyor. İmam-hatip kuran ruhta o
var. Tevfik İleri, Rizeli. İmam-hatiple-
rin kuruluşunda Milli Eğitim Bakanıdır.
Celalettin Ökten, -Celal hoca diye hitap
edilir- Ankara’ya gidiyor, Tevfik İle-
ri’ye. İmam-hatiplerin kurulması konu-
sunda. Tevfik İleri “Efendim” diyor,
“İmam-hatibi nasıl kuracaksınız? İstan-
bul’da bina yok, hoca yok.” “Olsun”
diyor. “Siz kurun. Hatta sen bunu kur-
madan ben odadan çıkmayacağım.” İs-
tanbul’a geliyor, sonra imam-hatiplerin
kurulma kararı çıkıyor. Celal Hoca nasıl
birisi? Bina için, hizmet için ev ev dola-
şıyor. Türkiye’nin değişik yerlerine tel-
graflar çekiliyor öğrenci bulmak için.

Aynı insanlar sokakta gezerken at

arabalarından düşen kömürleri toplu-
yorlar. Topçu’nun hatıralarında vardır
bunlar. O kömürleri toplayarak akşam
gelip evde yakıyorlar. Aynı hizmet duy-
gusunu Mehmed Akif’te görüyoruz. Bi-
liyorsunuz İstiklal Marşı’nın yazılması
öncesinde para ödülünü kabul etme-
mesi nedir? Topluma, milletine karşı
hizmetin bir gereğidir ama maalesef bu
zaman maddiyat ve menfaatin ön plana
çıktığı modern bir çağ olduğu için bu
tür şeyler ütopya gibi görülebilir. 

Biz sosyal münasebetlerimizi bile
-maalesef- kâr zarar hesabı üzerinden
yapıyoruz. Komşuluk, arkadaşlık men-
faat üzerinden gidiyor. Hâlbuki o kişi-
nin iyi insan olması, Allah dostu olma-
sı…Bunlara bakmıyoruz veya az bakı-
yoruz. Daha ziyade o insan bize ne sağ-
layacak ne sağlamayacak, ileride nasıl
bir kârımız olacak yaklaşımıyla bakı-
yoruz. Ama dinin esasına baktığımızda
Topçu’nun hizmet meselesinin ta kal-
binde var olan bir duygu ve düşünce ol-
duğunu görüyoruz. Bu duyguyu biz de
çocuklarımıza aşılamak zorundayız.
Toplumun bugün yaşadığı hastalıklar-
dan kurtulmak istiyorsak yarın bir gün
aynı hastalığı kendi evimizde de yaşa-
mamak görmemek istiyorsak bu eğitimi
çocuklarımıza okullarımızda vermek
gerekir.
��Tam Rize’den ayrıldım İstanbul’a
yerleştim derken size yeni bir görev
tevdi edildi. Hem akademik manada
bir yükseliş, hem de alanınızda Türki-
ye’de sayılı üniversitelerden birisi olan
Marmara Üniversitesine geçiş. Tam bu
sırada adeta terhis olmuş asker gibi
iken seferberlik ilan edilmesiyle geri
çağrılış. Bu süreçte neler yaşadınız,
hissettiniz?
KARAMAN - Ben Rize’de önce
KTÜ’ye bağlı olduğu ve sonra Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi olduğu
dönemde görev yaptım. Gerçekten bü-
yük bir mutlulukla görev yaptım. 19 yıl
burada görev yaptım. Gitmek istemem-
deki en büyük sebep ailelerimizin daha
ziyade İstanbul’da olması,İstanbul’un
büyük şehir olması, Marmara İlâhiyatın
ilâhiyat sahasında önemli bir konumda
olması gibi gerekçelerle birlikte zaman
zaman hayatta değişiklik yapmak da ge-
rektiği gerçeğine binaen sürekli aynı
yerde kalınca insan kendini tekrar et-
meye başlaması sebebiyle buradan ay-
rılma kararı aldık. Karar alırken de zor-
landık. Hem aile olarak zorlandık hem
ferdi olarak zorlandım. Burada oldu-
ğum dönemde çok iyi görevler yaptım.
Öğretim üyesi, dekan yard., senato üye-
liği ve rektör danışmanlığı yaptım. Son-
rasında İstanbul’a gittik. Orada göreve
başladım ama evi taşımamıştım. Gidi-
şim tam ramazan öncesiydi. Bir Kara-

Kişinin kendinden taşarak
başka insanlara doğru git-
mesi gerek...Hizmet düstu-
runda kâr zarar gibi bir men-
faat düşüncesi yok. Kişinin
kendinden ferâgat ederek
toplumun, insanlığın fayda-
sına, gayret sarf etmesi söz
konusu. Bizde şöyle bir has-
talık da var: Biz olayları teo-
ride güzel ifade ediyoruz,
ama bunları hayata geçirme
noktasında bakıyoruz insan-
lar beş dakikasından ferâgat
etmiyorlar. Hâlbuki hizmet
dediğimiz şey karşılık olma-
dan Allah rızasını gözeterek
yapılır. 
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denizli olarak yazın mutlaka bu bölgeye
gidiyorsunuz. Biz de gelecektik. 

Onun için biz hem ramazanda ta-
şınma işiyle uğraşmayalım, hem de bir
evi taşı İstanbul’a hem de tekrar bir da-
ha geri gel olmasın diye. Ben ramazan-
dan önce gittim. Göreve başlayıp izne
ayrıldım. İzindeyken Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesinde rektör beyin is-
tifası olayı oldu. Bu durumda ilk olması
gereken bu üniversitede görev yapan bir
profesörün rektörlük görevi yapma-
sıydı; ama YÖK Genel Kurulu tarafın-
dan biz göreve uygun görüldük. İzin-
deyken arandım. Ben de döndüm. Bu
görevi verdiler. Rektörlük gerçekten şe-
refli bir görevdir. Ama aynı zamanda da
çok riskli, sorumluluğu fazla olan, yükü
ağır olan bir görevdir. Hele bu görev
Sayın Başbakanımızın ismini taşıyan
bir üniversite olduğu zaman bunun riski
de sorumluluğu da yükü de çok daha
ağır olmaktadır. Bu anlamda bu güne
kadar elimden geldiği kadar görevi ya-
pıyoruz, bir sıkıntı da yaşamadık. 

Bizim için de sürpriz oldu. Bir za-
manlar araştırma görevlisi olduğum bir
yerde rektör olarak görev yapmak in-
sana tabi ki gurur veriyor. Bir de git-
mişken sizin tercih ediliyor olmanız da
tabi ki insana ayrı bir duygu veriyor.
Yani burada da birçok arkadaş bu işi la-
yıkıyla yapacakken sizin tercih edilme-
niz insana dedirtiyor ki, demek ki siz bu
şehirde, üniversitede sevilen bilinen ter-
cih edilen burada yaptığınız işler dola-
yısıyla değer verilen bir şahıs olduğu-
nuzu anlıyorsunuz. Bu da ayrıca insanı
mutlu ediyor. Biz de bu anlamda elbette
mutlu olduk, gurur duyduk.

��Küçük bir şehrin henüz 8 yıllık bir
üniversitesinin en yetkilisi olmanın
önemli ve zor yanları nelerdir? Üni-
versitenin hem yerleşim yeri olarak
hem de münasebetler açısından şe-
hirle iç içe olmasını nasıl değerlendi-
rirsiniz?
KARAMAN - Evet bizim üniversite
2006 yılında kuruldu fakat şunu ifade
etmek lazım: Üniversite Rize Üniversi-
tesi olarak kuruldu. Ama Rize’de üni-
versitelerin kuruluşu ‘92 yılına uzanı-
yor. ‘92 yılında iki tane fakülte kurulu-
yor: İlâhiyat ve Su Ürünleri fakülteleri.
Meslek yüksekokulu ise ‘76 yılına da-
yanır. Her ne kadar üniversite olarak
yeni bir üniversite olarak komşumuz
KTÜ kadar olamasak da fakülteler ba-
zında köklü bir geçmişimiz var.

Rize coğrafi olarak düz ve geniş
alanı olmayan küçük bir şehir. Kam-
püslerimiz de çok dağınık. Dolayısıyla
şehirle coğrafi bir iç içeliği var. Ayrıca
küçük yerlerde insanlar zaten birbirleri
ile iç içe olurlar doğal olarak. Hayat

şartları, sosyal kültürel şartlar bunu zor-
lar. Bu anlamda biz şehirle sürekli bera-
beriz. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de
üniversite rektörünün, hocasının şehir-
deki insanla neredeyse hiçbir diyaloğu
yoktur. Tanımaz bile. Ama Rize’de ve
Rize ölçeğindeki küçük şehirlerdeki üni-
versite rektörlerini herkes tanır. Öğretim
elemanları şehirde tanınır. Bu esasında
güzel bir şey. Yani öğretim elemanları
şehirde kendilerine verilen değerden do-
layı mutlu oluyorlar. Şehre katkıları olu-
yor. Şehrin sosyo-kültürel hayatına yön
verebilme imkânları daha fazla oluyor.

Rize’de ise bir problem ortaya çıkı-
yor: Burada çoğu insan Başbakana her
zaman ulaşma imkânına sahip olduğun-
dan burada görev yapmak siyaseten de
zorlaşıyor. İdareciler için zor yerlerden
birisi haline geliyor. Ama aynı mesele-
nin bir de olumlu tarafı vardır. Üniver-
sitemizin Başbakanımızın desteğini alı-

yor olması bizim için çok önemli. Şehrin
de üniversiteye desteği önemli. Bizim
üniversitemizin birçok binası özel te-
şebbüs tarafından yapılmıştır. Devletin
bütçesinden yapılandan daha fazlası ola-
rak değişik vakıf ve derneklerin ve kişi-
lerin yaptığı binalar vardır. Bu da şehirle
üniversite kaynaşmasının getirdiği bir
sonuçtur. 
��Bir Şalpazarılı olarak yöremizin bu-
günkü eğitim düzeyi ve yapılması gere-
kenler hakkındaki fikirlerinizi öğrene-
bilir miyiz?
KARAMAN - Ben burada özellikle şu-
nu ifade etmek istiyorum. En önemli ya-
tırım dünyada, insana yapılan yatırımdır.
Şeyh Edebâli’nin güzel bir sözü vardır:
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsana ya-
pılan yatırım uzun vadeli bir yatırımdır.
Sonuçları hemen alınmaz ama kalıcı bir
yatırımdır, kaybolmayan ve uzun vadede
kazandıran bir yatırım. Bizim Şalpazarı 

coğrafi olarak tarıma ve sanayiye uygun
bir yer değil. Dolayısıyla mahrumiyet
ilçelerinden birisidir. Buranın insanına
baktığımızda bu ilçenin insanı hep göç
etmiş. Gurbet, memurluk vs. bu tür şey-
lerle geçimini sağlıyor. 

Şalpazarı ile ilgili olarak geçen sene
bir panel düzenlendi,değişik zaman-
larda, değişik yazılar yazıldı. Şalpaza-
rı’nın iki temel meselesi var: Birincisi,
insan konusudur. Derneklerimizin insan
mevzusuna değer vermesi lazım. Me-
sela bazı derneklerimiz bunu yapıyor.
Burs veriyorlar. Bursla, başarılı öğren-
cilerimizi teşvik etmemiz gerekir. Özel-
likle üniversite hayatında değil,gere-
kirse yüksek lisans, doktora yaptırma-
ları lazım. Sonra îcâb ederse burslarla
yurt dışına gönderilmesi gerekir. İnsana
yatırım yapmayı öncelik haline getir-
mek gerekiyor Şalpazarı’nda. Bakınız,
bugün Çaykara örneği her zaman önü-
müzde durur. Türkiye’de bürokrat Çay-
kara’dan yetişmiştir. Coğrafi şartları bi-
zimle aşağı yukarı aynıdır. Neden ye-
tişmiştir peki? Onlar bizden daha fazla
eğitim öğretime öncelik vermişlerdir.
Bugün birçok vali Çaykaralıdır. İçişleri
Müsteşarı, Kamu Güvenliği Müsteşarı
gibi çok sayıda bürokrat Çaykaralıdır.
Biz de Şalpazarılı olarak tarım ve sana-
yide ilerlememizin zor olması sebebiyle
eğitim konusunu öncelik haline getire-
ceğiz. Derneklerimiz eğlence meselele-
rine verdiği önemden daha çok eğitime
kaynak ayırmalıdırlar. İhtiyacı olan öğ-
rencilerin yanı sıra başarılı öğrenciye de
burs verilmelidir. Bu yatırımla gerek
Türkiye’de gerek yut dışında etkin bir
insan olarak geri dönecek ve bu bölgeye
kazanç olacak. 

Bizim çok güzel yaylalarımız var.
Şalpazarı’nın bir diğer meselesi turizm-
dir. Bu konuda daha çok gayret sarf et-
meliyiz. İnsanlar artık Ege ve Akdeniz
sahillerinden ziyade dağlarda, yaylalar-
daki doğal güzellikleri olan yerleri ter-
cih ediyorlar. Biz tabi ki de burada yerel
yönetimlerle de önemli bir şekilde ko-
ordinasyon içinde olarak turizm konu-
sunu Şalpazarı’nda önemli hale getire-
biliriz. Bizim yaylalarımız gerçekten
güzel. Son yıllarda maalesef doğal gü-
zellikleri bozduk. Yine de yarından bu-
gün daha erkendir anlayışıyla davrana-
rak bu konulara önem verip Şalpa-
zarı’na bu konuda ekonomik kazanç da
sağlayabiliriz. Bunun örnekleri de var.
Son yıllarda Uzungöl’e en çok gelenler
Arap turistler. Bunlar bizim yaylalara
da gelirler. Oralarda uygun yapılanma
oluşturursak, henüz tabi yaylalarımız
sektör olarak hazır değil. Bu anlamda
çalışmalar yapmak gerekir diye düşü-
nüyorum ikinci planda.
��Üniversitemizin geliştirme vakfı var

Şalpazarı’nın iki temel me-
selesi var: Birincisi, insan
konusudur.  Bursla, başarılı
öğrencilerimizi teşvik etme-
miz gerekir. Özellikle üni-
versite hayatında değil, ge-
rekirse yüksek lisans, dok-
tora yaptırmamız lazım...
Şalpazarı’nın bir diğer me-
selesi turizmdir. İnsanlar ar-
tık Ege ve Akdeniz sahille-
rinden ziyade dağlarda, yay-
lalardaki doğal güzellikleri
olan yerleri tercih ediyorlar.
Turizm konusunu Şalpaza-
rı’nda önemli hale getirebi-
liriz. Bizim yaylalarımız ger-
çekten güzel. 
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ve bu çatı altında yörenin kanaat ön-
derleri ile hayırseverleri üniversitenin
fiziki ve eğitim yönünden ilerlemesi
için gayret ediyorlar.  Siz de bu vakfın
çalışmalarının içindesiniz. Bulunduk-
ları makamlar itibarıyla aynı günde
bir araya gelmeleri zor görünen in-
sanları sık sık bu vakfın toplantıla-
rında görüyoruz. Yöremizde dernekle-
rimizin gayretleri var ama istenen bir-
liktelik ve ilerleme sağlanmış görün-
müyor. Yöremizdeki problem nedir
acaba? Bunun gibi vakıf bünyesinde
bir hareket ve ilerleme ilçemizde sağ-
lanamaz mı?
KARAMAN - Teşekkür ediyorum. Bu
sorunuz benim belki unuttuğum atladı-
ğım bir konuyu gündeme getirdi.

Karadeniz insanının birlikte iş yap-
ma noktasında bazen çok becerikli ve
başarılı olmadığı söylenir. Ama gerçek-
ten Rize’de mesela üniversite geliştirme
vakfı bu konuda sizin de söylediğiniz
gibi önemlidir. Niye? Bakınız vakfın
başkanı eski Kültür Bakanı İsmail
Kahraman, vakfın yönetiminde THY
Yönetim Kurulu Başkanı, sayın Başba-
kanımızın oğlu, Cengiz İnşaat, önceki
dönem milletvekili Abdulkadir Kart
bulunuyor. Gerçekten Türkiye’nin bir-
çok sayılı insanı Konukoğlu, MNG
Kargo da bu vakıfta yer alıyor. Bu in-
sanları biz bir araya getirebiliyoruz. 

Şalpazarı’nda da benzer bir birlikte-
lik sağlanmalıdır. Şalpazarı’nda çok
büyük ekonomik gücü olan insan ol-
masa bile küçük ekonomik güce sahip
insanlar bir araya gelerek büyük bir güç
haline gelmesi lazım. Burada da şu var-
dır: Belki kanaat önderlerimizin olması
lazım.Yani toplumun değer verdiği,
önemsediği, itibar ettiği belirli insanlar
bu işe öncülük ederse o zaman diğer in-
sanların bir araya gelmesi kolay olabilir.
Dolayısıyla Şalpazarı’ndaki kanaat ön-
deri vasfındaki insanların taşın altına el-
lerini biraz daha fazla koyması, öncülük
etmesi, insanları derleyip toplaması la-
zım. Bu şekilde bir güç birliği haline
gelerek daha fazla iş yapma imkânı or-
taya çıkabilir. Sonuçta Şalpazarı’na de-
ğişik şekillerde, faaliyetlerde, yatırım-
larda bulunabilir. Türkiye’nin değişik
yerlerindeki Şalpazarılılar için de aynı
şey geçerlidir. Ferdî olarak yaşadığı-
mızda yapacağımız şey sınırlıdır; ama
birlik olunduğunda yapacağımız iş ve
gücümüz daha fazladır. Nerede yaşı-
yorsa bizim insanımız, yaşadığı bölge-
deki kanaat önderleri etrafında bir araya
gelerek daha etkin olmaya, daha fazla
iş üretmeye, daha fazla ortaya ürün koy-
maya odaklanmaları gerekir. Burada
mesele, toplumun benimseyecek oldu-
ğu, hatırını sayacak olduğu insanların
öne geçmesidir. 

��Şalpazarı’nda bir yüksekokul açıl-
masının ilçenin ekonomik, turizm ve
eğitim açısından gelişmesine katkı sağ-
layacağını düşünenler, ilçemizin ileri
gelenleri bu amaçla bir adım atarak
Şalpazarı Yüksek Öğretim Derneğini
kurdular. Bir yükseköğretim kurumu-
nun başında bulunan Şalpazarılı bir
akademisyen olarak Şalpazarı’nda bir
yüksekokulun kurulabilirliği hakkında
fikriniz nedir?
KARAMAN - Her ilçe -o ilçenin siya-
seti olsun, belediyesi olsun, oranın ileri
gelenleri- kendi ilçelerinde bir üniversite
biriminin olmasını istiyorlar. Tabi ki üni-
versitenin bir biriminin orada olması,
oraya bir takım faydalar sağlar. Sosyo-
kültürel ve ekonomik olarak getirileri
vardır. Şalpazarı’nda da bir üniversite
biriminin olması elbette ki ilçemize kat-
kılar sağlar. Bu çalışmanın öncülüğünü 
yapan saygıdeğer insanlar orada eğitim

binasıyla birlikte yurt binasını da kurar-
larsa olumlu sonuç alma ihtimali yükse-
lir.  Orada bir yurt olmadıktan sonra bir
yüksekokul açılmasının imkânı yoktur.
Çünkü gelecek öğrencilerin öncelikle
barınma probleminin giderilmesi gere-
kiyor. Hocalar için bir lojman yapılma-
lıdır. Mesele sadece eğitim-öğretim bi-
nasından ibaret değildir. Mesele bir

kampüs oluşturmak şeklinde düşünü-
lürse uygulanabilirliği ve açılma imkânı
daha fazla olur. Aksi halde sadece eği-
tim binası şeklinde düşünülürse orada
bir meslek yüksekokulunun açılma ihti-
mali düşüktür. 

İlçede bir yüksekokul kurma hedefi
çok güzel ve desteklenmesi gereken bir
düşüncedir ve yatırımları beraberinde
getirir. Ayrıca ilçemizde lisede ve diğer
kurumlarda görev yapan görevlilerin
Beşikdüzü ve hatta Trabzon’da oturma-
larının sebeplerini iyi irdelemek gereki-
yor. 

��Hocam çok teşekkür ediyorum. Be-
nim açımdan çok hoş bir muhabbet
oldu. Dergimiz hakkında veya başka
bir konuda mülakatı, bağlayıcı sözle-
rinizle bitirebiliriz. 

KARAMAN - Dergiyi çıkaran arka-
daşları takdirle karşılamak ve onlara te-
şekkür etmek gerekir. Neticede bu bir
emek ürünüdür. Dergiyi bir sayı çıka-
rırsın ama devamlılığını sağlamak bü-
yük bir uğraş ve emek ürünüdür. Sü-
reklilik anlamında benim takip edebil-
diğim kadarıyla birkaç yıldır bu dergi
devam ediyor. Bu bir başarıdır. Bu ar-
kadaşların emeğini görmek ve takdir
etmek lazım. Benim onlara şöyle bir
önerim olabilir:

Ülkemizdeki aile noktasında ger-
çekten problemler vardır. Ahlâki anlam-
da sıkıntılarımız vardır. Gençlerimiz sa-
hipsiz kalabiliyor. Yayınlanan yazılara
ve tanıtımlara ek olarak, bu anlamda
gençliğin bir takım değerleri edinecek
olduğu, ailelerimizin bir takım sıkıntı-
larına şifa olacak yazıların olmasında
fayda görüyorum.

Şalpazarı dediğimiz zaman sadece
eğlencemizle tanınmamalıyız. Biz ba-
şarılarımızla, değerlerimizle tanınmalı-
yız. Dürüstlüğümüz, yardımseverliği-
miz, imece usulümüzle…Bunlarla tanı-
nalım; insan yetiştirelim. Türkiye’nin
farklı yerlerinde bizim insanlarımız ol-
ması için uğraşalım.�

Şalpazarı’nda da bir üniver-
site biriminin olması elbette
ki ilçemize katkılar sağlar.
Bu çalışmanın öncülüğünü
yapan saygıdeğer insanlar
orada eğitim binasıyla bir-
likte yurt binasını da kurar-
larsa olumlu sonuç alma ih-
timali yükselir.Orada bir
yurt olmadıktan sonra bir
yüksekokul açılmasının im-
kânı yoktur. Çünkü gelecek
öğrencilerin öncelikle ba-
rınma probleminin gideril-
mesi gerekiyor. Hocalar için
bir lojman yapılmalıdır. Me-
sele sadece eğitim-öğretim
binasından ibaret değildir. 

Fo
to

.:
RT

E
Ü

.

Prof.Dr. Hüseyin Karaman ile makamında görüşürken
Ersin Gülay,



� Erol Yanık - Başkanım; öncelikle
Kirazlıtepe mahallemize hoş geldi-
niz. Bizlere şerefler verdiniz. Tekrar
tekrar Üsküdar Belediye Başkanlı-
ğınız, ülkemiz için, bizler için, siz-
ler için hayırlı uğurlu olsun. ŞalFed
olarak çıkardığımız Ağasar dergi-
miz aracılığı ile mesajlarınızı ya-
yınlamak üzere sizinle bir röportaj
yapmak istedik. 30 Mart seçimleri
sonrası bir mesajınızı almak iste-
dik…
� HİLMİ TÜRKMEN - Ben de ön-
celikle teşekkür ediyorum. Federas-
yonumuzun özellikle son yıllarda
yaptığı kültürel faaliyetlerden en
önemlisi, en istikrarlısı, dergi çalış-
masıdır. Dolayısıyla dergimizin bu sa-
yısında, seçimlerden hemen sonra,
hazırlanmış olan bu sayısında, bize bu
fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyo-
rum.
� Erol Yanık - Biz de seçim sonu-
cunu bekledik. Belediye Başkanı-
mızla, sizlerle, seçim değerlendir-
mesi bağlamında bir röportajın bu
sayımızda olmasını özellikle arzu
ettik.
� HİLMİ TÜRKMEN -Bizim de
zaman zaman tabi ki dergide görüşle-
rimiz yayınlandı. Ama bu sayıda in-
şallah Belediye Başkanı sıfatıyla
fikrimizi beyan etmede fayda var. Ben

hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.
Seçimlerin Üsküdar’ımıza, ilçemize,
insanlarımıza, hemşehrilerimize ha-
yırlı olmasını ben de temenni ediyo-
rum. Zaten Üsküdar Belediyesi’nde
biz yeni değiliz. On yıllık bir Beledi-
yecilik geçmişimiz var. Bu geçmişi-
mizle birlikte, birikimimizle birlikte,
inşallah bu önümüzdeki beş yılda gü-
zel hizmetler yapmaya çalışacağız.
Aldığımız bu hizmet sancağını, hiz-
met bayrağını daha da yukarılara ta-
şıma adına çok önemli bir görev
üstlenmiş olduk. Üsküdar seçimleri
her zaman zordur; zor olmuştur. Bu
seçimler de öyle oldu. Ama bu zor-
luğu aşmamızda hemşehrilerimizin
çok ama çok büyük katkısı var. Bu
güne kadar girmiş olduğumuz tüm se-
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SÖYLEŞİ /  BELEDİYELERİMİZ

ÜSKÜDAR İLÇESİ  BELEDİYE BAŞKANI

HİLMİ TÜRKMEN:
“Üsküdar Belediyesi’nde biz yeni değiliz.
On yıllık bir Belediyecilik geçmişimiz var.
Bu geçmişimizle birlikte, birikimimizle bir-
likte, inşallah bu önümüzdeki beş yılda
güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Aldı-
ğımız bu hizmet sancağını, hizmet bayra-
ğını daha da yukarılara taşıma adına çok
önemli bir görev üstlenmiş olduk.”

Röportaj: Erol Yanık - Hakkı Bayraktar

“YÖREMİZİN BİZE KAZANDIRDIĞI KÜLTÜRE
ASLA YANLIŞ YAPMAYACAĞIZ.”

Daha önce de Belediye Baş-
kanlıklarını diğer partiler al-
mıştı ama 2004 öncesi üç
defa alan yok. Bu da bize
nasip oldu. Bu güzel bir baş-
langıç. Bu teveccühü boşa
çıkarmayız ve inşallah bize
güvenenleri mahcup etme-
yiz. Bizim Üsküdar’da, ger-
çekten geçtiğimiz on yılda
güzel hizmetlerimiz oldu.
İnşallah önümüzdeki dö-
nemde de çok daha güzelini
yapmak için kollarımızı sı-
vamış olduk. Allah bizleri
mahcup etmesin inşallah. 



çimlerde olduğu gibi, -ki ben 1992’li
yıllardan beri aktif siyasetin içerisin-
deyim- hamd olsun bu seçimde de ba-
şarılı olduk. Hemşehrilerimiz her se-
çimde bize sahip çıktı. Tabi 30 Mart
2014 seçimlerinde de fazlasıyla sahip
çıktı. Bu başarı, onların destekleriyle,
dualarıyla; tabi ki genelde de Üsküdar
halkımızın destekleriyle gerçekleşti.
Böylece Üsküdar’da ilk defa bir si-
yasi parti üçüncü kez Belediyeyi ka-
zanmış oldu. Daha önce de Belediye
Başkanlıklarını diğer partiler almıştı
ama 2004 öncesi üç defa alan yok. Bu
da bize nasip oldu. Bu güzel bir baş-
langıç. Bu teveccühü boşa çıkarmayız
ve inşallah bize güvenenleri mahcup
etmeyiz. Bizim Üsküdar’da, gerçek-
ten geçtiğimiz on yılda güzel hizmet-
lerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde de çok daha güzelini yapmak
için kollarımızı sıvamış olduk. Allah
bizleri mahcup etmesin inşallah. 
� Hakkı Bayraktar - Sayın Başka-
nım; çok zorlu bir seçim dönemi ge-
çirdi ülkemiz. İktidarın karşısında
bugüne kadar görülmedik bir itti-
fak vardı. Buna rağmen halkın siz-
lere teveccühü -sonuçlara bakılırsa-
gerçekten beklenenin de üstünde
gözüküyor. Ülkemiz geneli ve Üs-
küdar özeli için bir değerlendirme
yapar mısınız? Halkın bu teveccü-
hünün sebepleri üzerinde konuşa-
bilir misiniz?
� HİLMİ TÜRKMEN - Gerçekten
30 Mart 2014 seçimleri zor bir seçim
oldu. Biz seçim öncesi adaylık süre-
cimizde de, devamlı “Bu bir yerel
seçim olmaktan çıktı artık” diyorduk,
biliyorsunuz. Bu, seçimden öte bam-
başka bir şeydi. Çünkü ne yazık ki,
belediye başkan adayları, eğer bele-
diye başkanı olursa yapacakları pro-
jeleri anlatma fırsatı bulamadılar.
Partilerin liderleri de aşağı yukarı öy-
le oldu. Gündem çok farklı bir yöne
doğru kaydı. Ne yazık ki, kirli bir
seçim süreci ve kirli irtifaklar oldu. Ve
bu süreç sonunda milletimiz hem Üs-
küdar’da, hem İstanbul’da, hem de
tüm Türkiye’de en doğru kararı verdi.
Bütün bu kirli irtifaklara, bütün bu
kirli sürece en güzel şekilde cevabı
halk sandıkta vermiş oldu. Böylece şu
gerçek ortaya çıktı ki; halkın özellikle
Ak Parti’ye ve Sayın Başbakanımıza
olan güveninde asla azalma yok. Ak-

Parti’ye halk, güvenini artırarak yola
devam görevi verdi. Herkesin malu-
mudur ki, Türkiye’de bütün siyasi ge-
lenekleri altüst edecek şekilde, Ak
Parti’miz bugüne kadar girmiş olduğu
tüm seçimleri başarıyla sonuçlandır-
mıştır. 2009’daki yerel seçimlerde, Ak
Parti’mizin oyu %38 iken, bugün
%45,5’lara çıkmış ki, bizim demokrasi
tarihimizde böyle bir başarı yok. Mil-
letimiz bu seçimde, ne kadar feragat
sahibi olduğunu, ne kadar ülkemiz
üzerinde, milletimiz üzerinde oynan-
mak istenen oyunlara fırsat vermeme
ferasetinde olduğunu açıkça ortaya
koymuştur. Tabi ki Türkiye için zor bir
süreçti; Üsküdar özelinde de zor bir
seçim oldu. Üsküdar’da da yine ma-
lum irtifak, çok ciddi çalışmalar yaptı.
Çok ciddi iftiralara, kasetlere, montaj-
lara tevessül etti. Ama Üsküdar halkı
her zaman kendine yakışanı yaptı.

� Hakkı Bayraktar - Bütün kirli itti-
faklara rağmen hatırı sayılır bir
fark attınız...
� HİLMİ TÜRKMEN - Kesinlikle
öyle oldu. Ve de biz burada, sadece
bir siyasi parti adayıyla değil, adeta
bütün o kirli irtifakın birleştiği bir
adayla, bir partiyle yarıştık. Ama
hamd olsun anlımızın akıyla çıktık. İl-
ginçtir ki, 30 Mart 2014’e kadar her
gün kasetler, ses kayıtları, montajlar
yayınlanıyordu. 31 Mart-1Nisan 2014’-
den itibaren ne oldu? Hani kasetler,
hani ses kayıtları? Hâlbuki Youtube,
Twitter açıldı, Facebook açıldı; ortada
bakın ses kaydı yok. Milletimiz bu
oyunu çok güzel okudu ve gereğini
yaptı. 
� Hakkı Bayraktar - Bu projeyi tut-
turamadıkları için, her halde yeni
projeler hazırlıyorlar. Meşgullerdir
her halde muhalefet… 

� HİLMİ TÜRKMEN - Aday süre-
cinde de söyledik; bu ülke üzerinde
tuzak kuranlar, her türlü ince ayrıntıyı
hesap etmişler. Devletin belli kade-
melerini ellerine geçirerek; yargı, em-
niyet gibi kurumların vermiş olduğu
imkânlarla bir operasyon yapmaya ça-
lıştılar bu millete. Böyle bir tuzak kur-
dular. Ama bu tuzak kurucular çok
önemli bir şeyi atladılar. Onu göre-
mediler; bu milleti göremediler.
� Hakkı Bayraktar - Allah’ın hesa-
bının farkında da değillerdi…
� HİLMİ TÜRKMEN - Allah’ın he-
sabı tabi ki en büyük hesap bu. Ama
bu milletin ferasetini, zekâsını; bu
millete rağmen bu ülkede hiçbir şe-
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Ne yazık ki, kirli bir seçim
süreci ve kirli irtifaklar oldu.
Ve bu süreç sonunda mille-
timiz hem Üsküdar’da, hem
İstanbul’da, hem de tüm
Türkiye’de en doğru kararı
verdi.  Bütün bu kirli irtifak-
lara, bütün bu kirli sürece en
güzel şekilde cevabı halk
sandıkta vermiş oldu. Böy-
lece şu gerçek ortaya çıktı
ki; halkın özellikle Ak Par-
ti’ye ve Sayın Başbakanı-
mıza olan güveninde asla
azalma yok. Aksine halk,
güvenini artırarak yola de-
vam görevi verdi.



kilde ameliyat yapılamayacağı gerçe-
ğini unuttular. Millet de sandıkta he-
saplarını gördü zaten.
� Erol Yanık - Başkanım; şunu bir
Ağasarlı olarak sormak istiyorum.
Tabi ki Sayın Başbakanımızın ika-
met ettiği ilçe olmasıyla Üsküdar’a
saldırılar daha yoğun oldu. Bura-
daki başarıda Hilmi Türkmen fak-
törünün de etkili olduğuna inanıyo-
ruz. Seçimle birlikte bunun ne denli
doğru olduğu da kanıtlanmış oldu.
� HİLMİ TÜRKMEN - Bizim parti-
mizin belli gelenekleri, belli teamül-
leri var. Bunlara uyulması için bir
aday adaylığı süreci yaşandı. Aday
tesbiti sürecinde Sayın Başbakanımız
ve partimizin yetkili kurulları karar
verirken; teşkilatımızın kanaati, böl-
gemizin kanaat önderlerinin kanaati,
kamuoyunun yapılan anketlerdeki ka-
naati hepsi etkili oldu. Bize güvendi-
ler. Hamd olsun biz de seçimlerde
aldığımız sonuçla mahcup etmedik.
Bundan sonraki işimiz daha da zor
tabi ki. Şimdi yapacağımız hizmet-
lerle mahcup etmeyeceğiz inşallah. 
� Hakkı Bayraktar - Siz iki dönem-
dir belediyeciliğin bizzat içeresin-
desiniz. Başarınızı ispatladınız za-
ten. Bundan sonra ciddi bir zor-
lukla karşılaşır mısınız?
� HİLMİ TÜRKMEN - Belediyeci-
lik aslında hem çok kolay hem çok
zor. Eğer insanlarla olan karşılıklı di-
yaloğunuz, karşılıklı ilişkileriniz, kar-
şılıklı elektrik alıp verme, karşılıklı
sinerji oluşturma, sempati oluşturma
kâbiliyetiniz/karakteriniz varsa, bele-
diye başkanlığı kolay bir şey. Biz
adaylık sürecinde de bütün Üsküdar’ı,
bütün esnafları ziyaret ettik. Sivil top-
lum kuruluşlarıyla toplantılar yaptık,
Sohbet ettik. Bizden insanların iste-
diği; işte başkanım şu projemizi yapın
şeklinde bir talep inanın olmadı. Baş-
kanım bakın sizi seçimden sonra da
aramızda görmek istiyoruz. Gelin bir
çayımızı için, sizi her zaman ara-
mızda görmek istiyoruz. Belediyeye
geldiğimizde bizi başkalarına havale
etmeyin, kapınız açık olsun, rahatça
girelim yanınıza dediler. Zaten biz de 

bunu yapıyoruz. Biz adaylık süreci-
mizde olduğu gibi semt pazarlarımızı
aynen geziyoruz. Cuma pazarımızı,
Bulgurlu pazarımızı, yine böyle hafta
pazarlarımızı gezeceğiz. Halkımızın
içerisinde olacağız. Hafta sonu düğü-
nünde, kermesinde, pikniğinde bu
aynen devam edecek. 
� Hakkı Bayraktar - Başkanım; siz
aynı zamanda bir Ağasarlı/Şalpa-
zarlısınız. Şalpazarı halkına, Ağa-
sar’a buradan dergimiz aracılıyla
özel bir mesajınız var mı?
� HİLMİ TÜRKMEN - Elbette biz-
ler geldiğimiz yeri, yetiştiğimiz ocağı,
asla unutamayız. Bizim bugünlere gel-
memizde çok, ama çok katkısı var on-
ların. Gerçekten biz bir Ağasarlıyız,
Şalpazarlıyız. Biz Ağasarlı olmaktan
da her zaman gurur duyduk. Ağasar in-

sanı, her zaman hoş görülü insanlar-
dır. Paylaşmayı seven, yardımsever ve
geleneklerine bağlı insanlardır. İnsan-
lara tepeden bakan değil, devamlı hoş
görüyle, kardeşçe yaklaşan bir gele-
nekten geliyoruz. Bizim insanımız bu
karakterdedir. Bizim yöremizin bize
öğrettiği, bize kazandırdığı kültür bu-
dur. Bize kazandırdığı bu kültüre asla
yanlış yapmayacağız. Başta Ağasarlı
hemşehrilerimiz olmak üzere, bize
güvenen tüm insanlara, bu geldiğimiz
sade çizgimizden, gösterişten uzak
yaşam tarzımızdan, asla taviz verme-
den her zaman hizmet edeceğiz. Yö-
remizi, bölgemizi, bölge insanlarımı-
zı, hiçbir zaman unutmadık, inşallah
bundan sonra da unutmayacağız. Bu
makamlar bu mevkiler, bizim gözü-
müzü başımızı döndürmez inşallah.
Başkan Yardımcılığım dönemindeki

milletimizle olan içiçeliğimiz, kar-
deşliğimiz, Belediye Başkanlığı dö-
neminde daha da taçlanacak, daha da
artarak devam edecektir. Yine mem-
leketimizdeki, Ağasar’ımızdaki şen-
liklerimizde, Kadırgamızda, Sis Da-
ğı’mızda, Alaca’mızda vb. birlikte
olacağız inşallah. Durmak yok yola
devam diyoruz.
� Hakkı Bayraktar - Allah yar ve
yardımcınız olsun.

� Erol Yanık - Çok teşekkür ediyo-
ruz. Başarılar diliyoruz.�

Fotoğraflar: Turan Uzun - Mustafa Atalar

< Ağasar >Mayıs 201414

Başta Ağasarlı hemşehrileri-
miz olmak üzere, bize güve-
nen tüm insanlara, bu gel-
diğimiz sade çizgimizden,
gösterişten uzak yaşam tar-
zımızdan, asla taviz verme-
den her zaman hizmet ede-
ceğiz. Yöremizi, bölgemizi,
bölge insanlarımızı, hiçbir
zaman unutmadık, inşallah
bundan sonra da unutmaya-
cağız. Bu makamlar bu
mevkiler, bizim gözümüzü
başımızı döndürmez inşal-
lah.  
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KES İ TLER

Sayvançatak Köyü Fatih Camii
( Ağasar’ın çift minareli tek camii )

Foto.: Mustafa Atalar

Foto.:Mehmet Karagöz

Aslı Tarhan
(Sayvançatak; Yaş: 94)

Bu yaşta hayata
mütebessim bakabilmek

ne hoş!..

Foto.: Turan UzunH
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� İkinci - 30 Mart Yerel Seçimle-
ri’nin sonuçları hakkında, ülkemiz
açısından (genel) ve Şalpazarımız
için özel değerlendirmeniz nedir?
Vatandaş nasıl bir mesaj vermiş-
tir?
� KURUKIZ - Öncelikle 30 Mart
Yerel Seçimlerinin ülkemiz, Trabzo-
numuz ve güzel ilçemiz Şalpaza-
rı’nın güzel insanları için hayırlara
vesile olmasını temenni ediyorum.

30 Mart Yerel Seçimleri,  “17 Ara-
lık” gelişmeleriyle birlikte farklı bir
boyut kazanmıştır. Dolayısıyla adı
‘yerel’ olan seçimlerin, genel seçim
havasına bürünmesine neden olmuş-
tur. Bu nedenle de iktidarın başarı-
sıyla sonuçlanmıştır.

1968’de belediye olan Şalpaza-
rı’nın bugüne kadar birçok sorunu
halledilmemiştir. 1987’den beri ilçe-
lik statüsü kazanan Şalpazarımızın
kurumlaşması yönünde adım atılması
gerekirken maalesef kurumlarımızı
birer birer kaybettik. İlçemizde oto-
park, düğün salonu, pazar yeri, çocuk
oyun parkları, çay bahçeleri; bayan-
lara, yaşlılarımıza, çocuklarımıza ve
gençlere sosyal mekanlar, spor alan-
ları yok. Çevremizdeki çoğu ilçeler
yatılı bölge okulları ve yüksekokul al-
mışken Şalpazarı’nın bu anlamda da
ciddi bir mücadelesi olmadı. Diğer il-
çeler, sosyal tesisler, kapalı yüzme
havuzları, tenis kordları gibi hizmetler
isterken 2014 Türkiye’sinde Şalpaza-
rımızın hala önceliklerinin yol ve su
olması düşündürücüydü. Acısu, Sis

Dağı, İnişdibi, Karakısrak, Göllüalan,
Alaca ve Kadırga gibi turizmden pay
almamızı sağlayacak önemli mesire

yerlerimizin bulunmasına rağmen, bu
alanda da bir çalışma yapılmamıştır.
Bütün bu konularda bizim ekibimizin
doğru tespitler yaparak çözüm üretici
projeler ortaya koyması, politik are-
nada bizleri haklı çıkarmıştır. Partiler
ve liderler üzerinden, onların fikirleri
ve adayları üzerinden siyaset yapma-
dan; sorunları belirtip çözüm yollarını
göstererek kurduğumuz gerçekçi, an-
laşılabilir, insan odaklı politikamızı
halkımız benimsemiştir. Halkımız,
popülist politikalara değil, gerçekçi
politikalara onay vermiştir. Ve yine
halkımız, siyasi partilere “adayını
doğru belirle” mesajını vermiştir.

� İkinci - Şalpazarı ilçesinde vatan-
daşın size teveccüh etmesinin ne-
denleri nelerdir? İlçede sizi seç-
melerine rağmen Trabzon Büyük-

ŞALPAZARI İLÇESİ  BELEDİYE BAŞKANI

REFİK KURUKIZ:
“İktidarların görevi hizmet etmektir. Siyasi
partilerin görevi de aynıdır. Hizmet istersen,
talep edersen, proje üretirsen, takip edersen,
iktidar partisinden olup olmadığınıza bakıl-
maz. Keza Sayın Başbakanımızın ve ba-
kanlarımızın da bunu doğrular şekilde
açıklamaları var.”

Röportaj: Turgay İkinci

“BENİ REFİK KURUKIZ YAPAN İLÇEME
MANEVİ BORCUMU ÖDEMEK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM.”

İller Bankası, DOKAP, Av-
rupa Birliği ve Dünya Ban-
kası fonlarını kullanacağız.
Milletvekillerimiz, bakanla-
rımız ve Başbakanımızın,
“Projelerini yap gel al” söz-
lerine güveniyoruz. Bu an-
lamda ısrarcı ve takipçi ola-
cağız. Projelerimizin ger-
çekleşmesi için çalıştığımı-
zı, mücadele ettiğimizi, otur-
madığımızı halkımıza göste-
receğiz. Çünkü Şalpazarı
oturan başkan istemiyor.
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şehirde AK Parti’ye %60 gibi bir
oy vermelerinin sebebi nedir?
� KURUKIZ - Yıllardır ilçemizde
ve mahallelerimizde izimiz var, to-
zumuz var; emeğimiz, hizmetimiz
var. Gerek kurumlarımızla gerekse
halkımızla iyi ilişkilerimiz var. Farklı
bir yaklaşımla ortaya çıktık. Çözüm
odaklı, sonuç odaklı; sorunları ve ya-
pılması gerekenleri bilerek, dürüstçe
anlatarak, işlediğimiz gerçekçi poli-
tikalar; halkın içinden biri olmamız,
mütevazı aile ve yaşam tarzımız ol-
dukça etkili oldu. Halkımıza hiçbir
zaman tepeden bakmadık ve hep on-
lardan birisi olarak onlarla beraber
olduk.

Seçmenler yerel seçimde partiler-
den ziyade aday eksenli oy kullandı-
lar. Şalpazarı’nda yüze 70 AK Parti
oyu varken seçmenlerin Refik Kuru-
kız’ı seçmeleri bunun apaçık göster-
gesidir. Büyükşehir’de de Sayın Or-
han Fevzi Gümrükçüoğlu’na sevgi-
sini ve inancını göstermiştir.

� İkinci - İktidar partisinden seçil-
miş olmamanız sizin için bir deza-
vantaj olur mu?
� KURUKIZ - İktidarların görevi
hizmet etmektir. Siyasi partilerin gör-
evi de aynıdır. Hizmet istersen, talep
edersen, proje üretirsen, takip eder-
sen, iktidar partisinden olup olmadı-
ğınıza bakılmaz. Keza Sayın Başba-
kanımızın ve bakanlarımızın da bunu
doğrular şekilde açıklamaları var.
Projesini yapanın hizmeti alabilece-
ğini söylüyorlar. Biz de bu noktada
doğru yolda olduğumuza inanıyoruz
ve çalışacağız. Bu anlamda kendi-
mize, ekibimize, bilgi ve birikimi-
mize, devlet büyüklerimize güve-
niyoruz.
� İkinci - Seçimden önce de açıkla-
dınız ama dergimiz aracılığı ile
projelerinizi bir kez daha açıklar
mısınız? Bir de projelerinizi ger-
çekleştirmek için kaynak teminini
nasıl sağlayacaksınız?
� KURUKIZ - Öncelikle siyasi bir-
likteliğimizi tesis edeceğiz. Şalpaza-
rı’nın trafiğini rahatlatacağız. Oto-
park sorununu çözeceğiz. Belediye
hizmet binası yapacağız. Düğün sa-
lonu, pazar yeri, çocuk oyun parkı,
çay bahçeleri, bayanlarımıza ve yaş-
lılarımıza sosyal mekânlar sağlaya-

cağız.  Gençlik merkezi kuracağız. Ka-
palı yüzme havuzu yapacağız. Yöresel
ürünlerimiz ve el sanatlarımızı, kura-
cağımız bir mekanda değerlendirece-
ğiz. Ağasar’ın balını marka yapacağız.
Eğitimi destekleyeceğiz. İlçemize ya-
tılı bölge okulu ve yüksekokul kazan-

dırmaya çalışacağız.Köy yollarını
standart hale getirmek için beton sant-
rali kuracağız. Turizm yatırımlarını
destekleyeceğiz. Küçük sanayi sitesi
kuracağız. Hizmet sektöründeki esna-
fımıza, turizm amaçlı hizmet içi eği-
tim verilmesini sağlayacağız. Her yıl
esnaf indirim günleri düzenleyeceğiz. 
� İkinci - Projelerinizi gerçekleştir-
mek için nasıl bir yöntem izleye-
ceksiniz?
� KURUKIZ - İller Bankası, DOKAP,
Avrupa Birliği ve Dünya Bankası fon-
larını kullanacağız. Milletvekilleri-
miz, bakanlarımız ve Başbakanımı-
zın, “Projelerini yap gel al” sözlerine
güveniyoruz. Bu anlamda ısrarcı ve
takipçi olacağız. Projelerimizin ger-
çekleşmesi için çalıştığımızı, müca-
dele ettiğimizi, oturmadığımızı halkı-
mıza göstereceğiz. Çünkü Şalpazarı
oturan başkan istemiyor.
� İkinci - Bu röportaj vesilesiyle son
olarak Şalpazarı halkına mesajınız
nedir ?
� KURUKIZ - Halkımız sabırlı ol-
sun; yıllardır kangrene dönüşen so-
runların bir bir çözüldüğünü görecek-
ler. Beni Refik Kurukız yapan ilçeme,
manevi borcumu ödemek için bütün
gücümle çalışacağım. Güzel ilçemin
güzel insanlarını seviyorum. Çünkü
bizim sevgimiz karşılıklı. Onların bu
sevgisine layık olmaya çalışacağım.
İnşallah Rabbim bizi utandırmaz, bize
güvenenleri mahcup etmeyiz.�

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile

Gerek kurumlarımızla ge-
rekse halkımızla iyi ilişkile-
rimiz var. Farklı bir yak-
laşımla ortaya çıktık. Çözüm
odaklı, sonuç odaklı; sorun-
ları ve yapılması gerekenleri
bilerek, dürüstçe anlatarak,
işlediğimiz gerçekçi politi-
kalar; halkın içinden biri ol-
mamız, mütevazı aile ve ya-
şam tarzımız oldukça etkili
oldu. Halkımıza hiçbir za-
man tepeden bakmadık ve
hep onlardan birisi olarak on-
larla beraber olduk.
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AĞASAR’IN MEDÂR-I İFTİHARI
BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ

AHMET ÇABUK: 1974 yılında Trabzon Şalpazarı ilçesinde doğdu. Lise
eğitimini Pendik İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi
İlahiyat Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Uluslar arası eğitim
veren Preston Üniversitesi’nde işletme dalında lisans eğitimini tamam-
ladı. Ak Parti Tuzla İlçe Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu üyeliğinde bu-
lundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vakıflarda almış olduğu görevleri
başarıyla yerine getiren Çabuk, aile şirketinin de yönetim kurulu başkan-
lığını yürütmektedir. 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti’den Tuzla Belediye
Meclis üyesi seçilen Çabuk, Tuzla Belediyesi’nde 2005 yılında İdari
Başkan Yardımcılığı yaptı. Bir dönem Tuzla Belediye Spor Kulübü
Başkanlığı da yapan Çabuk, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Ak
Parti’den tekrar belediye meclis üyesi seçildi ve İdari İşler Başkan Yardım-
cılığına atandı. Çabuk, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde de tekrar belediye
meclis üyesi seçildi.  Halen İdari İşler Başkan Yardımcılığına devam et-
mektedir. Çabuk, evli ve iki çocuk babasıdır.

RIFKI BEKTAŞ : Trabzon Şalpazarı Dereköy’de doğdu.(1960) Evli ve beş
çocuk babası.Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari ilimler Fakültesi Kamu
Yönetim Bölümünü bitirdi. Askerliğini Yedek Subay olarak yaptı. İş ha-
yatını, ortağı olduğu özel bir şirkette yönetici olarak sürdürmektedir.
Siyasi hayatına  Refah Partisi’nde 1992 yılında yerel seçimlerde meclis
üyesi, Başkan Yardımcısı; 1994-1999 yılları arasında Meclis üyeliği;
1996-1998 Refah Partisi Samandıra Belde Başkanlığı görevinde bulundu.
AK PARTİ Samandıra Kurucu Belde Başkanı olarak, 2002 yılında ikinci
kez seçilerek Belde Başkanlığı görevini üstlendi. 2004 Yerel seçimlerde
Belediye Başkanı aday adaylığı sebebi ile Belde Başkanlığı görevinden
ayrıldı. 2014 Yerel seçimlerinde yeniden AK PARTİ’den meclis üyesi se-
çilerek siyasi hayatına devam etmektedir. Halen Sancaktepe Belediye Baş-
kan Yardımcısı görevinde bulunmaktadır.�

Özel Mesajı
Allah’ın(cc) Selamı üzerinize olsun.
Bildiğiniz üzere, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerini yaşamış bulunmaktayız. Yerel Seçimlerin ötesinde bir milli

mücadele şeklinde gerçekleşen seçim hadisesini, halkımızın feraseti ve öngörüsü sayesinde, vatan ve millet çıkar-
ları doğrultusunda bir sonuçla noktalamış bulunmaktayız.

Bu süreçte, emeği geçen tüm seçmenlerimize ve özellikle de hemşehrilerime en içten ve kalbi duygularımla te-
şekkür eder, Allah razı olsun der; hayır ve esenlikler dilerim.�

SEMİH DEMİRCİ: 01.01.1969 yılında Samsunda doğdu. Aslen Trabzon-Şalpazarlıdır. İlkokulu
Veliefendi İlkokulu, ortaokulu Faruk Timurtaş Ortaokulu, liseyi İhsan Mermerci Lisesi’nde,
Üniversiteyi YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde okudu. 1993 yılında mezun oldu. 1993-2000 yılları
arasında serbest mimar olarak çalıştı. 2000-2014 yılları arasında ise İBB iştiraki KİPTAŞ A.Ş.’de
yönetici olarak görev yaptı. 30 Mart Yerel Seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen Demirci,
Zeytinburnu Belediyesi’nde Başkan Yardımcısıdır. Demirci, evli ve 3 çocuk babasıdır.�
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Sılaya düşen yağmur damlası, 
Gül kokusu olur düşer üzerimize. 
Gurbette geçen her bayram günü,
Nisan yağmuru olur içerimizde. 

Çöker hasretliğin en giriftleri, 
Köyümü hatırlatır kuşların sesi, 
Renk renk çıkan kır çiçekleri, 
Dağda, bayırda duyulur kuzu sesleri.

Belenden çıkar en sert rüzgârlar, 
Musiki armonisi oluşturur kulaklarımızda. 
Erkenden yükselen su taşıyan bulutlar ,
Çise olur, yağmur olur, kar olur üzerimizde. 

Mart ayında beller vurulur bahçelere, 
Ağaçlar meyveye yüklüdür yazları. 
Göçler yavaş yavaş dönerler sonbaharda, 
Beyaz örtülerimizi çekeriz üzerimize kışları. 

Yaz aylarında kurulur panayırlar, şenlikler, 
Bir bir gurbetten döner yorgun bedenler .
Fırsat buldukça sisten, çiseden, yağmurdan, 
Tek tek üstümüzden atılır hasretler, stresler. 

Göz açıp kapayıncaya kadar biter izinlerimiz, 
Gurbete yeniden yol alır koca yüreklerimiz. 
Bedenimiz yollarda, sılada kalır gönüllerimiz, 
Bir de ölülerimiz ve eli öpülesi büyüklerimiz. 

Bizler kimiz, neyin nesiyiz?
Bizler bitip tükenmeyen bu yolun emektar, 
Çileli ve cesur savaşçılarıyız.
Fazla söze ne hacet; bizler öz Çepni, öz Ağasarlıyız.�

G Ö N Ü L  D İ L İ

AĞASAR’A HASRET

Veysel Çakır
Trabzon Merkez Yavuz Selim
İlköğretim Okulu Müdür Yrd.
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Trabzon Şalpazarı Dernekler Fe-
derasyonu’nu Gnl. Bşk. Köksal Dur-
muş ve Yönetim Kurulu tarafından
organize edilen 17. İstanbul Otçu
Şenliği 07-08-09 Haziran 2013 tari-
hinde yapıldı. Şenliğin sunuculuğunu
organizatör Erol Yanık yaptı. 

Şenliğe İstanbul Üsküdar Belediye
Bşk.Mustafa Kara , Üsküdar Bld.
Bşk. Yard. Av. Hilmi Türkmen, Tuz-
la Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,
Tuzla Beld. Bşk.Yrd. Ahmet Çabuk,
Geyikli Belediye Başkanı Muzaffer
Türkmen, Şalpazarı eski Bld.Bşk.
Mehmet Muhcu, Jandarma Yüzbaşı
Akif Yorulmaz, Jandarma Kıd. Baş-
çavuş Süleyman Civelek, Samsun
Ağasarlılar Dernek Başkanı Nuret-
tin Balta, CHP Sancaktepe İlçe Baş-
kanı Dr. Hakkı Sağlam, Üsküdar
AKP İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Trab-
zon Konfederasyonu Başkanı Tahsin
Usta, Üsküdar Akçaabatlılar Dernek
Başkanı İsmail Şirin, Kadırga Yay-
lası Der. Bşk. Mahmut Uzun, ŞalFed
geçmiş dönem Bşk. Harun Özdemir,
ŞalFed geçmiş dönem Bşk. Muzaffer
Bayraktar katıldılar. 

Şenlikte yöresel sanatçılardan Se-
bahattin Yanık, Hüseyin Aydın (Ça-
yan), Muhammet Sarı, Serdar Sarı,
Murat Kumaş, Cesaretin Yamaç
(Cesi), Muhammet Cinkaya, Ek-
rem Öztürk, Yamaç, Eşref Karagül,
Öner Gülbahar, Mustafa Alkuş, Te-
mel Türkmen, Necati Muhcu, Gök-
han Sağgül, Mustafa Balçin, Hakan
Balçin halkı coşturdular. Çamlıca,
Doğancı, Dorukkiriş, Sancaktepe, Say-
vançatak Dernekleri Kız Halk Oyun-
ları ekipleri de gösterileriyle büyük
ilgi topladılar. 

17. İstanbul Otçu şenliğine bin-
lerce vatandaşın katılıp eğlendiği göz-
lendi. Bu şenlik, Ağasar kültürünün,
gelenek ve göreneklerinin İstanbul
gibi metropol bir şehirde yaşatılıp de-
vam ettirilmesi açısından çok önem
taşımaktadır. Şalpazarı’ndan İstan-
bul’a gelen Ağasarlıların, gencinden
yaşlısına burada da geleneksel değer-
lerinden kayıp vermeden, öz güvenle-
riyle yöresel yaşam şekillerini idame
ettirmelerinin bir göstergesini bu şen-
likte göstermişlerdir. Şenlik, gelen
misafirlere Ağasar’ı, Çepni kültürünü,
yaşam şeklini, giyim ve yiyeceklerini
her yönüyle sunma açısından ayrıca
başarılı olmuştur.�

Haber ve fotoğraflar: Turan Uzun

ŞALFED ETKİNLİKLERİ

AĞASAR İSTANBUL KURNAKÖY’E AKTI
17. İSTANBUL OTÇU ŞENLİĞİ YİNE MUHTEŞEMDİ!
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Ağasar Kız Halk Oyunları ekiplerinin özel bir gösterisi
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KES İ TLER

Foto:: İnt.Foto:: İnt.

Diğer Foto.: Turan Uzun
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Foto.: Mustafa Atalar
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Trabzon-Şalpazarı(Ağasar), Maçka,
Tonya, Beşikdüzü;Gümüşhane-Özkürtün
ve Torul ilçe halklarının katılımı ile 09
Ağustos 2013 Cuma günü düzenlenen
Kadırga şenliği muhteşem bir kalabalığa
(yaklaşık 30.000 kişi) şahit oldu.

Kadırga, 1400’lü yıllardan beri şen-
liklerin yapıldığı bir yer ve ülkemizin en
eski geleneksel yayla şenliğidir. Kadırga
şenliklerinin Cuma günü yapılması, şen-
liklere katılan halkın Cuma namazlarını
Kadırga’da bulunan açık camide topluca
kılmaları için düşünülmüştür. Çünkü Ka-
dırga’da bulunan açık camide Osmanlı
padişahı Fatih Sultan Mehmet’in Cuma
namazı kıldığı söylenmektedir. Bu açık
caminin de 1400’lü yıllardan beri Kadırga
ile birlikte var olduğu bilinmektedir. 

Yalnız temmuz ayının 3.haftası cuma
günü otçular (çokluk) haftasıdır. Ulusal
düzeyde kutlanan otçular haftasına, son
yıllarda yabancı turistlerin de akın akın iş-
tirak ettiği görülmektedir. Zaman zaman
30-40 bin yerli ve yabancı turistin toplan-
dığı Kadırga Yayla Şenlikleri, çeşitli kül-
türlerin bir araya geldiği ve karşılıklı
iletişimlerin kurulduğu bir festival günü-
dür. 

Bu yıl şenliğin bayramın ikinci gü-
nüne gelmesi ayrı bir güzellik ve katılım
sağladı. Şenliğin sunuculuğunu Tosun
Paşa ve Erol Yanık yaptılar. Şenlik saat
14:00-17:30 arası Mavi Karadeniz TV’-
den naklen yayınlandı. Şenliğe yurdun çe-
şitli illerinden arabalarıyla gelen vatan-
daşlar, park yeri bulmakta güçlük çektiler.
Şenliğe Gümüşhane valisi Dr. Yusuf
Mayda, Kürtün Kaymakamı Abdulse-
lam Öztürk, Şalpazarı Bld. Bşk. Fehmi
Cengiz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı Kenan Özdemir, HSYK Üyesi
Ömer Köroğlu, Avrupa Birliği Genel Se-
kreteri Ali Bilen, Avrupa Birliği Temsil-
cisi Cheristos Makridis, Yargıtay Üyesi
Muhammet Güney, Yargıtay Üyesi Mus-
tafa Kemal Günaydın, Hakim Ulvi Altı-
nışık, Gümüşhane Vali Yardımcısı Cahit
Karatepe, Özkürtün Bld. Bşk. Yakup
Turgut, ŞalFed Başkanı Köksal Dur-
muş, Kadırga Yaylası Dernek Bşk. Mah-
mut Uzun, Beşikdüzü Bld. Bşk.Ramis
Uzun, Geyikli Bld. Bşk. Muzaffer Türk-
men, AKP Şalpazarı İlçe Bşk. Metin Gü-
nay, İstanbul Üsküdar Bld. Bşk. Yard. Av.
Hilmi Türkmen, İstanbul Tuzla Bld.
Bşk. Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Tuzla Bld.
Bşk. Yard. Ahmet Çabuk, Tonya Bld.
Bşk. Ahmet Kurt, Yeşilköy Bld. Bşk.
Zülkif Dilli, çok sayıda dernek başkan-
ları, civar il, ilçe köy muhtarları ile yoğun
halk katılımı gözlendi.�

Haber ve fotoğraflar: Turan Uzun

KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİĞİ KADIRGA ŞENLİĞİNDE

YİNE ÇOŞKU ZİRVEDEYDİ
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Eskala yaylası sakinlerince organize
edilen geleneksel Eskala Şenliği 09
Ağustos 2013 Cuma günü akşamı yapıldı.
Şenliğin sunuculuğunu organizatör Erol
Yanık yaptı. Şenlik, Kaçkar TV’den
19:30 - 23:30 saatleri arasında naklen ya-
yınlandı. 

Hüseyin Aydın (Çayan), Serdar Ku-
maş, Sebahattin Yanık, Cesarettin Ya-
maç (Cesi), Ağasarlı Gülveren, Aytekin
Gülay, Öner Gülbahar şenliğe renk ve
coşku veren sanatçılardı. Doğancı-Doruk-
kiriş kız halk oyunları ekipleri de bu muh-
teşem şenlik gecesini gösterileriyle renk-
lendirdiler. 

Şenlik gecesine Maksan Otomotiv sa-
hibi Metin-Murat Kandazoğlu, Tokullar
AVM sahibi N. Tokul - A. Gülay, Zafer
AVM sahibi Zafer Tokul, Tok Mobil-
ya’dan  Mustafa Tokul; Yamaç Hırdavat
Hüseyin Yamaç, Doruk Hırdavat Mu-
hammet Öztürk, Öztürk Mobilya Mustafa
Öztürk, Bektaş Şapka Rüştü Bektaş, Kan-
dil Market Hacı Kandil, Başak Kırtasiye
Kamil Tokul, Haliloğlu Şapka Muham-
met Durmuş, Galeri Kotçu Hüseyin Kan-
dil, Üçel Kuyumculuk Muammer Çolak,
Kızılırmak Tekstil Metin Şahin ve Üsk.
Bld. Fen İşl.Şefi Ali Rıza Karaman spon-
sor oldular. 

Geceye; Üsk. Bld. Bşk.Yrd. Av. Hil-
mi Türkmen, Tuzla Bld. Bşk. Yard. Ah-
met Çabuk, Prof. Dr. Hüseyin Kara-
man, ŞalFed Bşk. Köksal Durmuş, Şal-
pazarı Bld. Bşk. Fehmi Cengiz, Geyikli
Bld. Bşk. Muzaffer Türkmen, Ankara
AASKF Bşk.Murat Kandazoğlu, Şalpa-
zarı AKP İlçe Bşk. Metin Günay, Çam-
lıca Muhtarı Hasan Yamaç, Tonya Çayır-
içi Der. Bşk. Ziya Öztürk, Doğancı Der.
Bşk. Orhan Alışkan, Doğancı Der. Bşk.
Yrd. Mustafa Erdin, Doğancı muhtarı
Mustafa Alıcı, Dorukkiriş muhtarı İlhan
Karaman, Dorukkiriş Der. Bşk. Semih
Durmuş, Sayvançatak muhtarı Erol Çö-
mez, Sayvançatak Der. Bşk. Ahmet Ya-
şar, Sinlice Köyü muhtarı Mustafa Uçar,
Sinlice Der. Bşk. Ali Erata, Kadırga Yay.
Der. Bşk. Mahmut Uzun, Beylikdüzü
Ağasarlılar Der. Bşk. Erdal Kandil,
AHOD Bşk. Ogün Durmuş, Tonya Bld.
Bşk. Ahmet Kurt, AKP Trabzon İl Bşk.
Yard. Av. Nevzat Çabuk, Sezgin Özdin,
Şalpazarı Bl. eski Bşk. Mehmet Muhcu,
Şalpazarı Bld. Bşk.aday adayı Necati Sel-
vitop, Samandıra Ağasarlılar Der.Bşk.
Hamit Ayaz, Kartepe Ağasar Der. Bşk.
Mümin Karagöz; basının güzide temsil-
cileri Şalpazarı Gazetesi - Turgay İkinci,
Şalpazarı Haber- Mustafa Atalar ve Şal-
pazarı Ses-Mustafa Özcan şeref verdiler.

Soğuk havaya rağmen halkın yoğun
katılımı ilgi çekiciydi.�

ESKALA YAYLASI ŞENLİĞİ
KADIRGA’YA DOYAMAYANLARA İLAÇ GİBİ GELDİ
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Şenliğe katılan protokolden bazıları.Prof.Dr. Hüseyin Karaman(R.T.Erdoğan Ü. Rektörü /sol-
dan 4.) ve Av.Hilmi Türkmen(Üsk.Bld.Bşk.Yrd./soldan 5.) ve Murat Kandazoğlu (AASKF Bşk.)

Şenliğe sponsor olan değerli işadamları

Şenliği teşrif eden değerli protokolden bir kesit

Şenliği izleyen yoğun kalabalıktan önemli bir kesit 



< Ağasar >Mayıs 2014  27

Ağ
as

ar
lı

C
es

i

H
al

k
oy

un
la

rı
ek

ib
i

Ay
te

ki
n

G
ül

ay
ve

Ağ
as

ar
lı

G
ül

ve
re

n

Ç
ay

an
H

üs
ey

in

Es
ka

la
’d

a
gü

nd
üz

eğ
le

nc
es

i

Se
ba

ha
tti

n
Ya

nı
k

ve
bi

rc
oş

ku
an

ı

Ü
sk

.B
ld

.B
şk

.Y
rd

.A
v.H

ilm
iT

ür
km

en

To
ny

a
Be

le
di

ye
Ba

şk
an

ıA
hm

et
K

ur
t



< Ağasar >Mayıs 201428

Bu yıl 194.sü düzenlenen Sis
Dağı Yayala Şenliğinin startı, 10
Ağustos 2013 Cumartesi günü Çevre
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar tarafından verildi.

Son iki senedir Sis Dağı Şenliğine
katılan Erdoğan Bayraktar, yaptığı
açılış konuşmasında; Sis Dağı’nın alt
yapı ve ulaşım sorunlarının kökünden
halledileceğinin sözünü verdi. Esna-
fın ve halkın yoğun ilgisi karşısında
zaman zaman zor anlar yaşayan ba-
kan, harçlık vererek çocukları da se-
vindirmekten geri kalmadı. 

194. Sis Dağı Şenliğine bakanın
yanısıra; İstanbul/Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye
Başkan Yardımcısı Ahmet Çabuk,
İstanbul/Üsküdar Belediye Bşk.Yar-
dımcısı Av. Hilmi Türkmen, ŞalFed
Başkanı Köksal Durmuş, Trabzon
Emniyet Müdürü Ertan Yavaş, AKP
Trabzon İl Başkanı Dr. Adnan Gün-
nar, AKP İl Başkan Yardımcısı Av.
Nevzat Çabuk, Şalpazarı Belediye
Başkanı Fehmi Cengiz, Geyikli Be-
lediye Başkanı Muzaffer Türkmen,
AKP Beşikdüzü İlçe Başkanı Harun
Demirci, Yeşilköy Belediye Başkanı
Zülkif Dilli, AKP Şalpazarı İlçe Baş-
kanı Metin Günay, İl Kültür ve Tru-
zim Müdürü İsmail Kansız, AKP İl
Yönetim Kurulu üyesi Birgül Yıl-
maz, Vakfıkebir Devlet Hastahanesi
Müdürü Mustafa Demirbaş, sivil
toplum kuruluşları, köy muhtarları,
birçok siyasetçi ve yoğun halk katıldı. 

Bu yıl geçen yıllara göre havanın
elverişli olması dolayısıyla katılımın
yoğun olması dikkat çekti. Bu organi-
zasyona her yıl olduğu gibi Geyikli
Belediye Başkanı Muzaffer Türk-
men ev sahipliği yaptı. Şenliğe coşku
katan sanatçıların çok olması da şen-
lik severleri mutlu etti.�

Haber ve fotoğraflar: Turan Uzun

S İ S D A Ğ I  YAY L A Ş E N L İ Ğ İ ’ N E

BAKANDAN  BÜYÜK  İLGİ
Bakan Erdoğan Bayraktar: 

“SİS DAĞI’NIN ALT YAPI VE ULAŞIM SORUNLARINI KÖKÜNDEN HALLEDECEĞİZ.”
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Umut Ayvaz Murat Kumaş Muhammet 
Yamaç

Halil Karagöz
(Yaylacı)
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Doğancı Derneği ve Doğancı kö-
yü muhtarının organizatörlüğünde 13
Ağustos 2013 Salı günü 8. Karakıs-
rak Yayla Şenliği düzenlendi. Şenli-
ğin sunuculuğunu ŞalFed Bşk.Yrd.
Erol Yanık yaptı. 

Havanın güneşli olması nedeniyle
şenliğe gelenler, 1800 rakımlı Kara-
kısrak tepesinde topuk otu üzerinde
pikniklerini ve eğlencelerini yaptılar. 

Bu yılki şenlik geçen yıllara göre
iki misli kalabalık geçti. 

Şenlik, Doğancı Dernek Başkanı
Orhan Alışkan, İskenderli Belediye
Başkanı Ahmet Aktaş, Geyikli Bele-
diye Başkanı Muzaffer Türkmen ve
İstanbul / Üsküdar Belediye Başkan
yardımcısı Av.Hilmi Türkmen’in se-
lamlama konuşmaları ile başladı. Şen-
liğe; İstanbul/Üsküdar Belediye Baş-
kan Yardımcısı Av.Hilmi Türkmen,
AKP Şalpazarı İlçe Başkanı Metin
Günay, ŞalFed Başkanı Köksal Dur-
muş, Doğancı Dernek Bşk. Yardım-
cısı Mustafa Erdin, Sinlice Dernek
Başkanı Ali Erata, Dorukkiriş Der-
nek Başkanı Semih Durmuş, Çarşı-
başı Öğretmenevi Md. İsmail Hakkı
Güven, Çarşıbaşı İlköğretim Müdürü
Ertan Usta, AKP Çarşıbaşı İlçe Baş-
kanı Zekeriya Karaçengel, Meclis
eski Başkanı Köksal Toptan’ın Ko-
ruma Müdürü Güngör Ataman, İşa-
damı Atilla Ataman, İstanbul Beylik-
düzü Ağasarlılar Dernek Başkanı Er-
dal Kandil, Trabzon Ağasarlılar Der-
nek Bşk. Turgut Kahraman, Sam-
sun Ağasarlılar Dernek Başkanı Nu-
rettin Balta, Kadırga Yaylası Dernek
Bşk. Mahmut Uzun, Sakarya Ağasar
Şalpazarlılar Dernek Başkanı Yakup
Taşkın, köy muhtarları, çok sayıda si-
yasiler, sivil toplum kuruluşları ve
yoğun halk katıldı.

Karakısrak yayla şenliğine katılan
kalabalığı, sanatçılarımız Sebahattin
Yanık, Cesi, Umut Ayvaz, Gülveren,
Aytekin Gülay doyasıya eğlendirdi-
ler. Doğancı Kız Halk Oyunları Ekibi
de şenlikte muhteşem bir gösteri sun-
dular. 

Şenlik, Doğancı Dernek Başkanı
Orhan Alışkan’ın yaptığı teşekkür ko-
nuşmasıyla sona erdi.�

Haber ve fotoğraflar: Turan Uzun

KARAKISRAK YAYLA ŞENLİĞİ
COŞKUNUN DİĞER ADI
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Sinlice Dernek Başkanı Ali Erata
ve Sinlice muhtarı Mustafa Uçar ortak
organizatörlüğünde gerçekleştirilen 16.
Göllüalan Şenliği, 15 Ağustos 2013 Per-
şembe günü saat 11:00’de başladı.  Şenli-
ğin sunuculuğunu Sayvançatak Dernek
Başkanı ve organizatör Erol Yanık yaptı. 

Yoğun sis ve yağmur altında yapılan
şenlik, katılımın yüksek olması nedeniyle
muhteşem geçti. Şenlik severler, araç
park yeri bulmakta zorluk çektiler. Ba-
yanlar Ağasar yöresinin geleneksel giysi-
lerini üzerlerinde adeta sergilemekten
kıvanç duydular. Pazarcılar, yol üzerine
kurdukları sergilerde; yöreye ait her türlü
mevsimlik yiyecek ve giyecekleri halkın
beğenisine sundular. Cennetten bir köşe
misali adeta insanın içini aydınlatan bir
tabiat harikası yer olan Göllüalan, bu yıl
da harikaydı. 

Bu etkinliğe; İstanbul-Üsküdar Bele-
diye Başkan Yard. Av. Hilmi Türkmen,
Şalpazarı Belediye Başkanı Fehmi Cen-
giz, Geyikli Belediye Başkanı Muzaffer
Türkmen, Özkürtün Belediye Başkanı
Yakup Turgut, Yeşilköy Belediye Baş-
kanı Zülkif Dilli, AKP İlçe Başkanı
Metin Günay, ŞalFed Başkanı Köksal
Durmuş, Vakfıkebir Devlet Hastanesi
Müdürü Mustafa Demirbaş, İşadamları
Ahmet Yüksel Gülay, Osman Kılıçars-
lan, Ömer Karadeniz, Ahmet Çakmak
ve Metin Çakmak, ŞalFed eski Başkanı
Muzaffer Bayraktar, Yeni Şafak gaze-
tesi ve TV NET Genel Yayın Yönetmeni

İbrahim Karagül, Şalpazarı Garnizon
Komutanı Mehmet Taşkın, Dorukkiriş
Dernek Başkanı Semih Durmuş, Kadır-
ga Yaylası Dernek Bşk. Mahmut Uzun,
ŞalFed As Başkanı Mustafa Erdin, Do-
ğancı Dernek Başkanı Orhan Alışkan,
Sancaktepe Ağasarlılar Dernek Başkanı
Hamit Ayaz, Trabzon Şalpazarlılar Der-
nek Başkanı Turgut Kahraman, Sakarya
Ağasarlılar Dernek Başkanı Yakup Taş-
kın, Şalpazarı Kütüphane Müdürü Sami
Kayar, Beylikdüzü Ağasarlılar Dernek
Başkanı Erdal Kandil, Çayıriçi Dernek
Başkanı Ziya Öztürk, Şalpazarıspor Baş-

kanı Ahmet Karaçoban, köy muhtarları,
basınımızın güzide temsilcilerinden Tur-
gay İkinci, Mustafa Atalar katıldılar.
Özellikle halkın yoğun katılımı ve ilgisi
takdire şayandı. 

Şenliğe çoşku veren sanatçılar; Elifce,
Hüseyin Aydın(Çayan), Cesi, Umut Ay-
vaz, Eşref Karagül, Adem Kodalak bü-
yük ilgiyle izlendiler. Şenlik Sinlice Muh-
tarı Mustafa Uçar ve Sinlice Dernek Baş-
kanı Ali Erata’nın teşekkür konuşma-
larıyla saat 17:00’de sona erdi.�

Haber ve fotoğraflar: Turan Uzun

GÖLLÜALAN ŞENLİĞİ BİR BAŞKAYDI!
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Trabzon Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu(ŞALFED), 17 Kasım 2013 Pazar
günü, Semih Durmuş başkanlığında,
geçmiş ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri,
delegeler ve özel davetlilerle, Tuzla Be-
lediyesi Sosyal Tesislerinde, Tuzla Bele-
diye Başkan Yardımcısı Ahmet Çabuk’-
un misafiri oldular. Kahvaltının sunucu-
luğunu Erol Yanık yaptı. 

Kahvaltı adeta Şalpazarı ve sorunları
paneline dönüştü. Şalpazarı’ndan katılan
davetliler birer teşekkür konuşması yap-
tılar.

Bu toplantıya Şalpazarı’ndan; MHP
Şalpazarı Belediye Başkan a. adayı Re-
fik Kurukız, AKP Belediye Başkan a.
adayı Ahmet Yüksel Gülay ve Muzaf-
fer Bayraktar, Sinlice Muhtarı Mustafa
Uçar, Şalpazarı Gazetesi/Turgay İkinci,
Şalpazarı Belediye eski Başkanı Mehmet
Muhcu, Kadırga Yaylası Dernek Başkanı
ve AKP Trabzon İl Encümeni a. adayı
Mahmut Uzun katıldılar. Ayrıca Tuzla
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ça-
buk, ŞalFed kurucu ve eski başkanı İs-
tanbul Sancaktepe CHP Belediye Başkan
a.adayı Harun Özdemir, ŞalFed eski
Bşk. Köksal Durmuş, Sancaktepe Ağa-
sarlılar Derneği eski Başkanı Mahmut
Demir, Kartal Adliyesinde Hakim Mus-
tafa Bektaş, Gebze Trabzonlular Dernek
Başkanı Menderes Köse, Osmangazi
Muhtar a.adayı (Karslı) Erdal Sünbül,
ŞalFed’e bağlı dernek başkanları ve halk
katıldı. 

Bu kahvaltılı toplantıdan; siyaset are-
nasına çıkan aday adaylarımıza adaylık-
ları noktasında, hangi partiden olursa ol-
sun her türlü destek verilmesi ortak kararı
çıktı.�

Haber ve fotoğraflar: Turan Uzun

ŞALFED
ŞALPAZARI’NIN NABZINI TUTTU
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Mustafa Demirbaş
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Mehmet Yıldırım (Eski Dernekçi)

Katılımcılardan toplu bir kesit

Muhammet Kıran
(ŞalFed Gnl. Sekreteri)
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Şalpazarı Dernekler Federasyonu
ve Kirazlıtepe mahalle muhtarı Nazmi
Yamaç’ın ortaklaşa organize ettiği;
Türkiye’nin batısı ve doğusunun bazı
sivil toplum kuruluşları ile istişare top-
lantısı, 07 Aralık 2013 Cumartesi gü-
nü saat 13:00’te yapıldı.

Toplantı, Kirazlıtepe halkının so-
runları ve çözümleri üzerine yoğunlaştı.
Konuşmacıların belli ortak paydalarda
buluştukları gözlendi. Bu ortak nokta-
ların bazıları şunlardı:
� Kirazlıtepe mahalle muhtarı Nazmi
Yamaç’ın tekrar muhtarlık adaylığını
açıklaması olumlu karşılandı.
� Üsküdar Belediye Başkan A. Adayı
Av. Hilmi Türkmen’in adaylığının ke-
sinleşmesi ve AKP’den aday olması
noktasında ayrım olmaksızın çalışıla-
cağı fikrinde birleşildi. 
� Gençlerin her alandaki sorunlarının,
onlarla yapılacak ortak toplantıda ele
alınıp çözülmesi fikrinde birleşildi.
� Mahalle halkının bir Türkiye mo-
zaiği oluşturduğu; Trabzon, Giresun,
Ordu, Samsun, Rize, Diyarbakır, Muş,
Van ve Siirtli mahalle halkının sorun-
larının ancak bir platformda istişare ya-
pılarak çözülebileceğine dikkat çekildi. 
� Kirazlıtepe’de bulunan ŞalFed ve
bağlı dernekler haricindeki derneklerle
de bir araya gelip istişarelerde bulu-
nulması fikrinde anlaşma sağlandı. 
� Yapılacak düğün, dernek ve her türlü
etkinliklerde bir arada bulunulması ka-
rarı alındı. 

� Kirazlıtepe’de yapılan Boğaziçi Kül-
tür Merkezinin adının, Kirazlıtepe Kül-
tür Merkezi olarak değiştirilmesi için
Üsküdar Belediyesi’ne ortak girişim-
lerde bulunulması, gerekli işlemlerin
başlatılması hususunda fikir birliğine va-
rıldı.
� Kirazlıtepe halkının birbirlerini tanı-
mıyor olması dolayısıyla ortak anlaşma
noktası oluşturdu. Katılımcılar; “Bütün
Müslümanlar kardeştir.” buyurmuş. Pey-
gamber Efendimiz de; “Komşu komşu-
nun -sanki- varisi gibidir.” buyurmuş.
Bizler birbirimizi Kirazlıtepe’nin huzuru
için kabul etmek zorundayız. Her şeyin
başı istişareden geçmektedir gibi fikir-
lerde buluştular. 

Bu toplantıya ŞalFed Başkanı Semih
Durmuş, Kirazlıtepe mahalle muhtarı
Nazmi Yamaç, Kirazlıtepe muhtar azası
Yaşar Çakır, Sayvançatak Dernek Baş-

kanı Erol Yanık, Sinlice Dernek Baş-
kanı Ali Erata, Kasımağzı Dernek Baş-
kanı Osman Taner Karaca, Aktaş
Dernek Başkanı Mehmet Sayal, Dere-
köy Dernek yöneticisi Ali Bayram,
Çamlıca Dernek yöneticisi Muhammet
Kıran, M. Kemal Yamaç, Eğitim Der-
neği yöneticisi Avni Çakır, Bitlisliler
Dernek Baş.Yardımcısı Hekim Uluköy,
Bitlisliler dernek yöneticisi Hüsnü
İnal, Adıgüzel Köyü Dernek yöneticisi
Abdullah Adıgüzel, Aydınlar Köyü
Dernek yöneticisi Sait Özekinci, Siirt
Şiran İlçesi Dernek yöneticisi Şehabet-
tin Görünmek, Başarköy Dernek Baş-
kanı Veysel Birinci, Siirt Şiran İlçesi
Dernek yöneticisi Raşit Görünmek,
Siirt Şiran İlçesi Bilançay Dernek yö-
neticisi Muhyittin Kar katıldılar. 

Toplantı ŞalFed Genel Başkanı Se-
mih Durmuş’un kapanış konuşması ile
sona erdi.�

BİRİNCİ ÖZEL İSTİŞARE TOPLANTISINDA
ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI
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15 Şubat 2014 Cumartesi günü saat
10.00’da, Kirazlıtepe Sivil Toplum Kuru-
luşlarının aylık 2.istişare toplantısı; mer-
kezi İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe
mahallesinde bulunan Siirt İli Şirvan İl-
çesi Yolbaşı Köyü Yardımlaşma Daya-
nışma Derneğinde yapıldı.

Toplantı Abdullah Adıgüzel hocanın
okuduğu dua ile açıldı. 

Yolbaşı Köyü Derneği Başkanı Şaha-
bettin Görünmek açış konuşmasında,
“Türkiye’nin doğusundan batısına hep
birlikte kardeşiz. Şirvan’da 26’ya yakın
dernek var; Trabzon’un ise bundan çok
daha fazla derneği bulunmaktadır. Kiraz-
lıtepe mahallemizde hep beraber birlikte
yaşamaya özen göstermeliyiz. Muhtarı-
mızın önderliğinde bir araya gelip, sorun-
larımızı birlikte çözebiliriz. Bizim kapı-
mız bütün siyasi partilere eşit olarak açık-
tır. Bizim amacımız, Kirazlıtepe’mizin
sorunlarını hep birlikte çözmeyi hedefle-
mektir.” dedi.

Kirazlıtepe mahalle muhtarı Nazmi
Yamaç, “Bu toplantıları her ay bir der-
nekte yapıp, mahallemizin sorunlarına
çözüm üretmeliyiz. Bizler hepimiz, Ana-
dolu’nun çeşitli yerlerinden kopup buraya
gelen ve bir mozaik oluşturan insanlarız.
Biz kimsenin siyasi düşüncesine karış-
maz, aksine saygı duyarız. Bir de şu ger-
çekler vardır: Her fırsatta kendisine müra-
caat ettiğimiz bir abimizin ilçe belediye 

başkanlığına müracaatı vardır. Bizlerde
Av. Hilmi Türkmen abimizin, Üsküdar’a
Belediye Başkanı olması noktasında terci-
himizi, Kirazlıtepe’mizin menfaatleri açı-
sından ondan yana kullanmalıyız. Bu abi-
mizin belediye başkanı olması, Kirazlıtepe
olarak, imar planı çözümü noktasında fay-
damıza olacaktır. Ben de yeni muhtar ada-
yı olarak imar konusunda faydalı olaca-
ğımı düşünüyorum. Bu güne kadar şah-
sıma gösterdiğiniz hoşgörüye çok teşekkür
ederim.” dedi.  

Sayvançatak Dernek Başkanı Erol Ya-
nık, mahallemiz için çok önemli gelişme-
ler olduğunu ifade ederek; 1993 yılında
Kirazlıtepe’de kurulan ilk derneğin Say-
vançatak Derneği olduğunu, bugün ise
mahallemizde 15 civarında dernek oldu-
ğunu, bunun da çok güzel bir mozaik oluş-
turduğunu vurguladı. Ayrıca bu tür toplan-
tıların, tavandan tabana yayılarak yapıl-
masının önemini vurguladı. “Düğünleri-
mizde dernek faaliyetlerimizde hep iç içe
olmalıyız.” dedi. 

Dorukkiriş Dernek Başkanı Hüseyin
Yamaç, “Ben Av. Hilmi Türkmen başka-
nımızın mensubu olduğu köyün dernek
başkanıyım. Köylüsü olarak sizden destek
istemek bizim boynumuzun borcudur.”
dedi.

Şalpazarı Dernekler Federasyonu Ge-
nel Başkanı Semih Durmuş, “İkincisini
düzenlediğimiz bu toplantıların devamını 

diliyorum. İlk etapta Kirazlıtepe’yi Silvan
köyü, Şalpazarı köyü olarak benimseme-
miz gerekiyor. Burada hep birlikte Kiraz-
lıtepe’li olabiliyor muyuz? Yani iyi niyet
olduğu müddetçe bunu sağlayacağımızı
düşünüyorum. Dayanışma, kaynaşma sa-
hasında problemleri karşılıklı olarak ra-
hatça çözebiliriz. Mahallemiz adına de-*
ğerlerimiz olan okul, cami, yol ve imar
gibi sorunları birlikte adım atarak çözebi-
liriz. Doğduğumuz yerden ziyade doydu-
ğumuz yer özelimizdir. Onun için Kiraz-
lıtepe’ye sahip çıkmalıyız. Bu da karşı-
lıklı saygı ve sevgiden geçer. ‘Yaratılanı
sev yaratandan ötürü’, ne güzel bir söz-
dür! Muhtarımızın, iki dönemdir Kirazlı-
tepe’de çok hizmetler yaptığı malumu-
nuzdur. Diğer adaylara da başarılar dili-
yorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce ile Av. Hilmi Türkmen başka-
nımız, imar konusunda özel bir toplantı
yaptılar. Toplantının Kirazlıtepe açısından
olumlu geçtiği haberini almış bulunmak-
tayız. İletişim konusunda muhtarımız, si-
vil toplum kuruluşları ve kanaat önderle-
riyle irtibat kurulabilir.”  

Kasımağzı Dernek Başkanı Osman
Taner Karaca, “Bir sonraki toplantılarda
genç kardeşlerimizi de aramızda görmek
isteriz. Kaynaşmanın üstte olduğu gibi
altta da olması daha iyi olur.” dedi.

Siirt Şirvan Viranşehir Dernek Baş-
kanı İhsan Karavaş, “Bu toplantıyı dü-
zenleyenlere teşekkür ediyorum. Derne-
ğimiz karşı yakada ama ben burada ika-
met ediyorum. Her şeyde bir hayır vardır.
Bu toplantıların herkes için hayırlı olma-
sını diliyorum. Bir sonraki toplantıya ev
sahipliği yapmayı ve sizleri kendi derne-
ğimde ağırlamayı teklif ediyorum. Muh-
tarımız için, herhangi bir zümreye ayrı-
calık yapıyor diyemiyorum.”dedi.�

İKİNCİ ÖZEL İSTİŞARE TOPLANTISI DA
VERİMLİ GEÇTİ
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Merkezi İstanbul’da bulunan Trabzon Dernekler Fe-
derasyonu(TDF)’nun düzenlediği; “Trabzon’un Kurtulu-
şunun 96. Yıl Kutlamaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının
Tanıtımı” etkinlikleri 28 Şubat-02 Mart 2014 tarihleri ara-
sında Feshane’de yapıldı.

Açılışa çok sayıda siyasiler, bürokratlar ve halk katıldı.
MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz,
Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçü-
oğlu, AK PARTİ İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, MHP
Trabzon Belediye Başkan Adayı Hüseyin Örs, AKP İs-
tanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Av. Hilmi Türk-
men,MHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Osman
Abanoz, Eyüp Belediye Başkan adayı Remzi Aydın, Sul-
tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Şalpazarı Bele-
diye Başkanı Fehmi Cengiz, Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa Kara,İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan
adayı Saffet Bulut, KKTC Karadenizliler Dernek Başkanı
Turan Büyükengin, İstanbul Arnavutköy Belediye Baş-
kanı Ahmet Haşim Baltacı, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağrıcı, ŞalFed Genel Başkanı Semih Durmuş,
Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Kahraman,
KARKON Başkanı Tahsin Usta, TDF Onursal Başkanı
Nurettin Turan, basının güzide temsilcileri, çok sayıda
belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları yanında
yoğun halk katılımı gözlendi.

***
Etkinlikte ŞalFed standı büyük ilgi gördü. ŞalFed

standında, Şalpazarı’nın tablolarla ve örnek yerel kı-
yafetlerle tanıtımı yapıldı ve ziyaretçilere “bişi” ve la-
hana sarması ikram edildi. Ayrıca Ağasar dergimizin
son sayısı hediye edildi. ŞalFed standını, İstanbul
protokolü ve halk yanında Şalpazarı Belediye Başkan
adayları Fehmi Cengiz, Refik Kurukız ve Hasan Kara,
AK Parti Şalpazarı İlçe başkanı Metin Günay ziyaret et-
tiler. ŞalFed yetkilileri, ziyaret eden protokol ile
standda hem sohbet ettiler hem de ziyaretçilerle hasret gi-
derdiler.

***
Etkinliklerin 3. gününe Şalpazarı damgasını vurdu. Şal-

pazarlılar, önce temsili olarak Eyüp’ten Feshane merke-
zine kadar temsili Otçu Göçü düzenlediler. Ardından
muhteşem bir horon halkası kurdular.

Şalpazarlılar, uzun süre davetlilerin şaşkınlıkla karışık
hayranlık dolu bakışları altında büyük bir coşkuyla horon
teptikten sonra TDF Başkanı Mustafa Demir, ŞalFed şah-
sında Şalpazarlılara övgü dolu sözler sarf etti ve ŞalFed
Başkanı Semih Durmuş’a bir teşekkür plâketi sundu. Pla-
ket töreninin ardından ŞalFed’e bağlı derneklerin kız
horon ekiplerinden oluşan bir karma yine herkesi büyüle-
yen bir horon gösterisi yaptı.�
Haber ve Fotoğraflar:
Bülent Şirin - Turan Uzun 

ŞALFED FESHANE’YE AĞASAR DAMGASI VURDU

Ağasar Kız Halk Oyunları ekiplerimiz, ŞalFed standında
protokol ile birlikte

ŞalFed standımızı ziyaret eden protokolden bir kesit

TDF Başkanı Mustafa Demir, ŞalFed Gn. Başkanımız Semih 
Durmuş’a teşekkür plaketi verirken

Ağasarlılar, Feshane’ye damgalarını vururken
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27 Ekim 2013 Pazar günü yapılan
ŞALFED Genel Kurulununda başkanlığa
seçilen Semih Durmuş, 03 Kasım 2013
Pazar günü yeni Yönetim Kurulunu top-
layarak görev bölümü yaptı. Yapılan gö-
rev bölümünde, Gençlik ve Spor Komis-
yonu Başkanlığına Kasımağzı Dernek
Başkanı Osman Taner Karaca getirildi.
Daha sonra kendi aralarında toplanan
Gençlik ve Spor Komisyonu, ŞalFed geç-
miş Başkan Yardımcılarından merhum
Osman Uzun adına bir voleybol turnu-
vası yapmayı planlayıp yönetim kuruluna
sundular. Semih Durmuş başkanlığındaki
26 kişilik Yönetim Kurulu bu öneriyi çok
yerinde ve olumlu karşılayarak hemen
başlatılması kararı aldı. Bunun üzerine
Gençlik ve Spor Komisyonu, ŞalFed bün-
yesindeki bütün derneklere; “ŞalFed
1.Osman Uzun Voleybol Turnuvası”
düzenlediklerini; katılmak isteyen der-
neklerin takımlarını kurarak, en kısa za-
manda takım listelerini komisyona ulaş-
tırmalarını; turnuva statüsü dahil bir yazı
ile bildirdiler. Bu davete, 16 takım olumlu
cevap verdi. Turnuvanın yapılacağı yer
için Şalpazarlı Muhammet Durmuş ho-
canın görev yaptığı Güzeltepe İmam Ha-
tip Lisesi Spor Salonu, gerekli girişim-
lerle, bu turnuvaya belirli saatlerde ücret
mukabilinde tahsis edildi. “ŞalFed 1.Os-
man Uzun Voleybol Turnuvası”na katılan
16 takım şu şekilde planlandı:

A Grubu Takımları: 1)Agasar Vadisi
2)Doğancı Köyü1 3)Dorukkiriş2 4)Kası-
mağzı1 5)Sancaktepe 6)Sayvançatak1
7)Sinlice Köyü 8)Tuzla Şifa Mahallesi.

B Grubu Takımları: 1)Aktaş Yaylası
2)Darıca Derneği 3)Doğancı Köyü2
4)Dorukkiriş1 5)Geyikli Beldesi 6)Ka-
basakal Derneği 7)Kasımağzı2 8)Say-
vançatak2.

“ŞalFed 1.Osman Uzun Voleybol Tur-
nuvası”nın ilk maçı, 11 Ocak 2014 Cu-
martesi günü Kasımağzı1-Tuzla Şifa Ma-
hallesi takımları arasında oynanması ile
başladı. 57 gün sonra 09 Mart 2014 Pazar
günü Kasımağzı1-Tuzla Şifa Mahallesi
final müsabakası ile neticelendi.

Final müsabakasını 3-1 kazanan Ka-
sımağzı1 takımı, “ŞalFed 1.Osman Uzun
Voleybol Turnuvası” şampiyonu oldu. 

Turnuvamıza katılan tüm takım ve
derneklere şükranlarımızı iletir, maçların
centilmence geçmesindeki emeklerinden
dolayı teşekkür ederiz. Turnuva boyunca
komitede yer alan Osman Taner Ka-
raca, Ogün Durmuş, Turan Kurukız ile
Melike Keskin’e; ayrıca basınımız
Turan Uzun ile Fatih Muhcu’ya teşek-
kür ederiz. >>>

ŞALFED / T U R N U V A

“ŞALFED 1. OSMAN UZUN VOLEYBOL TURNUVASI”
BİR CENTİLMENLİK ÖRNEĞİYDİ
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Final maçına; MHP Şalpazarı Bele-
diye Başkan adayı Refik Kurukız, Tuzla
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ça-
buk, Trabzon Şalpazarlılar Dernek Baş-
kanı Turgut Kahraman, ŞALFED Genel
Başkanı Semih Durmuş, Sinlice Köyü
Dernek Başkanı Ali Erata, Tuzla Şifa
Ağasarlılar Dernek Başkanı Temel Era-
ta, Dorukkiriş Dernek Başkanı Hüseyin
Yamaç, Kirazlıtepe mahallesi muhtarı
Nazmi Yamaç, AHOD Başkanı Ogün
Durmuş teşrif ettiler.

Final Maçına başlamadan önce ko-
misyon başkanı Osman Taner Karaca
açış konuşmasında;

“Federasyon olarak düzenlemiş oldu-
ğumuz turnuvaya katılan ve centilmence
mücadele eden tüm takımlara teşekkür
ederim. Finale çıkan her iki takımı da teb-
rik eder, final müsabakasının da centil-
mence geçmesini dilerim. Bu turnuvadaki
amacımız; değişik derneklerin bir arada
sportif faaliyet yapmalarına imkân tanı-
mak, ŞalFed’in ve Ağasar’ın tanıtımına
katkı vermek, bu etkinliklerin artırılarak
devamlılığını sağlamaktır.” dedi.

Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı
Ahmet Çabuk konuşmasında; ‘’Böyle
anlamlı bir voleybol turnuvası düzenle-
yen yönetici arkadaşları tebrik ederim.
Maçların centilmenlik, saygı ve sevgi içe-
risinde geçmesinden dolayı tüm takımlara
teşekkür eder, finale çıkan her iki takımı
da kutlar, başarılarının devamını dilerim.”
dedi.

Şalpazarı Belediye Başkan adayı Re-
fik Kurukız da kısa konuşmasında;

“Turnuvayı düzenleyen, katılım gös-
teren, emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim. Finale çıkan takımlara canı gönülden
başarılar dilerim.’’ dedi.

Şa lFed Genel Başkanımız Semih
Durmuş ise konuşmasında; ‘’Federasyon
adı altında ilk defa böyle bir turnuvayı or-
ganize eden yönetici ve komisyon üyele-
rine teşekkür ederim. Turnuvaya katılan
tüm takımların göstermiş olduğu alaka-
dan, centilmence ve Ağasara yakışır şe-
kilde geçmesi için göstermiş oldukları
gayretlerden dolayı, takımlara ve yöneti-
cilerine teşekkür ederim. Finale çıkma ba-
şarısı gösteren iki takımı da kutlar başa-
rılarının devamını dilerim.” dedi.

Yapılan final müsabakası neticesinde
kupa töreni yapıldı. Kupa töreninde;
“centilmenlik kupası”nı, Semih Durmuş,
Doğancı Köyü1 takımına; “üçüncülük
kupası”nı Temel Erata, Dorukkiriş Kö-
yü1 takımına; “ikincilik kupası”nı, Hüse-
yin Yamaç-Ali Erata, Tuzla Şifa Mahal-
lesi takımına ve “birincilik kupası”nı;
Kirazlıtepe mahallesi muhtarı Nazmi
Yamaç, Kasımağzı Köyü1 takımına
verdi.

57 gün süren “ŞalFed 1.Osman
Uzun Voleybol Turnuvası” da böylece
sonlanmış oldu. Emeği katkısı geçen her-
kese teşekkür ederiz.�

( ŞalFed Gençlik ve Spor Komisyonu)

Fotoğraflar: Turan Uzun
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Trabzon İli Şalpazarı İlçesi Bele-
diyesi, genel anlamda bütün kurumları
ile bütünleşiyor. Belediye Başkanlığı
seçim sürecinde, MHP adayı olarak
seçim meydanlarında bütün kurumlarla
birleşeceğiz diyerek, bunu seçim bil-
dirgesine de ekleyen Refik Kurukız;
seçildikten sonra ilk adımı, Sivil Top-
lum Kuruluşları ile yaparak adeta ka-
nıtladı.

Moderatörlüğünü organizatör su-
nucu Erol Yanık’ın yaptığı toplantı,
Atatürk İlkokulu Konferans Salonu`n-
da 12.04.2014 Cumartesi günü saat
14.00-17.00 arası yapıldı. Belediye
Başkanlığı düzeyinde Şalpazarı’nda ilk
defa böyle anlamlı bir toplantı yapıldı.
Toplantıya; ŞalFed Başkanı Semih
Durmuş ve bağlı bütün dernek baş-
kanları, muhtarlar, DP Şalpazarı İlçe
Başkanı Mehmet Özdemir, Beşikdüzü
Şalpazarlılar Dernek Başkanı Muham-
met Aydın, Türk Egitim-Sen İlçe Tem-
silcisi Savaş Kara, Saadet Partisi İlçe
Başkanı Hüseyin Karadağ, Üzümözü
Vakfı Başkanı Cevat Özdemir, Darıca
Trabzonlular Dernek Başkanı Mende-
res Köse, Ak Parti Şalpazarı Belediye
Meclisi üyesi İlyas Oğuzoğlu, Trabzon
Şalpazarılılar Dernek Başkanı Turgut
Kahraman, Hasan Demirci, Sisdağı
Turizm Derneği(SisDer) Başkanı Ab-
dullah Gülay ve yöneticileri, Şalpazarı
Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa
Demirbaş ve basının güzide temsilci-
leri katıldılar.

Erol Yanık’ın açılış konuşması ar-
dından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal
marşı okundu. Ardından katılımcılar
kendilerini tek tek tanıttılar.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik
Kurukız, konuşmasında şunları söy-
ledi: “30 Mart mahalli seçimleri ülke-
mize, Trabzon’umuza, güzel ilçemizin
güzel insanlarına hayırlara vesile olsun
diyorum. Bu ilçeye, bana gösterdiğiniz
ilgiye, teveccühe, sevgiye, bana verdi-
ğiniz değere çok teşekkür ederim. Siz-
lerin emrinde olacağımı buradan ses-
leniyorum. Benimle beraber seçilen 30
tane mahalle muhtarımı buradan tebrik
ediyorum. Evet, sözün bittiği yerdeyiz.
Artık siyaset bitti. 30 Mart itibariyle si-
yaseti konuşmayacağımı söyledim. Si-
yaseti kaldırdık tüm partiler bizimle.
Muhtarım sen rahat ol, Refik Başkan
hizmetinde, Refik Başkan rahat ol Şal-
pazarı benimle dedik. Dernek başkanla-
rım sabah geldiler bana senin sloganın 

vardı; neydi dediler. Ben de dedim ki;
‘Gözün aydın Şalpazarı! Refik Başkan
gelecek, birlik beraberlik oluşturup tam
yol ileri gideceğiz.’ Ben bundan sonra
kim hangi partiden, bana kim oy ver-
miş, vermemiş gibi sorguların içeri-
sinde olmayacağımı seçim meydan-
larında zaten söyledim ve söylüyorum.
Aynen sözümdeyim, artık siyaseti bir
kenara koyuyorum. Şalpazarı hep geri
gitmiş. İktidarların ayrımcılık yapma-
dığını hep söyledik. Tüm partilerin
amacı halkına hizmet etmektir. Bu an-
lamda biz de kendi partimizden aday
olduk ve halkımızın, sizlerin desteğiyle
beraberce seçildik. Artık tüm kurumla-
rımızın, tüm muhtarlarımızın, tüm der-
neklerimizin net olarak söylüyorum
emrindeyiz. Arkadaşlar, bu anlamda
seçim sürecinde -İstanbul 1100 km- her
derneğimizin gecesine bizzat gittim
geldim. Bir iki derneğimizin gecesine
sağlık sorunlarım nedeniyle katılama-
dım. Derneklerimiz özellikle bizim dö-
nemimizde daha kıymetli,değerli ola-
caklardır. Şalpazarı’nın sorunlarının
çözümüne katkı vereceklerdir. Onlarla
beraber olacağız, onların fikirlerini ala-
cağız. Onların görüşleri doğrultusunda
yolumuza devam edeceğiz. Aynı şe-
kilde bir başka kanaat önderleri ma-
halle muhtarlarımız. Yine mahalle
muhtarlarımızla beraber olacağız. Ken-
di işimizi nasıl yaptıysak aynı şekilde
Şalpazarı’mızın, ilçemizin kurumları-
nın ve mahallelerimizin emrinde olaca-
ğız. Ben her konuşmamda dernekleri
vurgulamışımdır. Dile getirdim, anlat-
tım katkı vermelerini istedim. Belediye
başkanı veya yardımcısının, onların her

ŞALFED / B İ R L İ K

ŞALPAZARI BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE
BİRLİK VE İSTİŞARE TOPLANTISI

Refik Kurukız: “Ben bun-
dan sonra kim hangi parti-
den, bana kim oy vermiş,
vermemiş gibi sorguların
içerisinde olmayacağımı se-
çim meydanlarında zaten
söyledim ve söylüyorum.
Aynen sözümdeyim, artık
siyaseti bir kenara koyuyo-
rum. Şalpazarı hep geri git-
miş. İktidarların ayrımcılık
yapmadığını hep söyledik.
Tüm partilerin amacı hal-
kına hizmet etmektir. Bu an-
lamda biz de kendi parti-
mizden aday olduk ve halkı-
mızın, sizlerin desteğiyle
beraberce seçildik.”

Toplantıya katılanlar toplu halde birlik mesajı verdiler.
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yaptığı etkinlikte yanlarında olması ge-
rektiğini söyledim. Nerede Şalpazarı
cümlesi geçiyorsa, o cümleden bele-
diye başkanının haberi olması ve yan-
larında olması gerektiğini söyledim. Ve
kendileriyle düzenli olarak toplantı ya-
pacağımı söyledim, bu anlamda da des-
tek istedim. Açtığım bir telefonla 1100
km’den, doğup büyüdükleri yere hiz-
met etmek için çocukluklarının geçtiği,
okullarında okudukları, en güzel yılla-
rını, gençliklerini geçirdikleri ve ekmek
parası için gurbete gittikleri, sonunda
yine memleketlerine toplantılara katı-
lacaklarını bilerek bu noktada bizlerle
beraber olan bu dernek başkanlarımıza,
arkadaşlarımıza huzurlarınızda şükran-
larımı, teşekkürlerimi ve minnetlerimi
sunuyorum; lütfen kabul buyursunlar. 

Ben derneklerimizle, muhtarları-
mızla, sivil toplum örgütlerimizle, si-
yasi partilerimizle -eğer egolarımızı bir
kenara bırakabilirsek- gerçekten güzel
işler yapacağımıza inanıyorum. Geç-
mişten günümüze görev yapmış bütün
başkanlarımıza, vefat edenlere rahmet-
ler, sağ olanlara da sağlık, sıhhat dili-
yorum. Şalpazarı’na yaptıkları hizmet-
lerden dolayı huzurlarınızda kendile-
rine teşekkür ediyorum. Mutlaka dö-
nemleri içerisinde güzel hizmetler yap-
mışlardır. Kim senin doğup büyüdüğün
bu ilçeye bir çakıl dahi getirse, onlar-
dan Allah razı olsun. 

İlçemizin bir sürü sorunu var. Bun-
larla ilgili neler yapabiliriz. Ben onun
için sizlerin buraya toplanmanızı iste-
dim. Fikirlerinize ihtiyacım var. Neler
yaparsak kısa sürede yol alabiliriz?
Hangi yoldan gidersek, hangi önceliği
sağlarsak uygun olur? Biz birçok proje
yaptık, sorunları biliyoruz ama sizlerin
de fikirlerini alarak, birlikte karar vere-
lim. Sıra birlikteliği oluşturalım, bir
yola koyulalım diyoruz. Bu anlamda bu
toplantımızı geniş bir katılımla yaptık.
Ben bütün katılımcıların görüşlerini
alıp daha sonra görüşlerimi aktaraca-
ğım. 

Gidilmedik köy, girilmedik ev, do-
kunmadık el kalmadığına inanıyorum.
Bu anlamda beş aylık siyaset dönemi
içeresinde kesinlikle hiçbir parti aley-
hinde konuşma yapmadım. Kesinlikle
partilerin fikirleri üzerinden, liderleri
üzerinden ya da anlayışları üzerinden
hiç bir proje üretmedim. Bunu şu açı-
dan yapmadım: Hep diyoruz ya, Şalpa-
zarı’nın birlikteliğe ihtiyacı vardır.
Sıkıntımız bu aslında. 

Şalpazarı’nın maalesef Yüksek
Okulu yok. Bizim 30 mahallemiz var,
bunların iki ana sorunu var. Birincisi
yol, ikincisi su. Bizim gençlerimizin 

enerjilerini atacakları spor tesislerine ih-
tiyacımız var. İstihdam yaratmak için
neler yapabiliriz? Mesela bir okul ara-
cımız yok. Bir tane düğün salonumuz
yok, pazar yerimiz yok, bayanlarımızın
oturabileceği bir sosyal lokalleri yok,
doğru dürüst bir çay bahçesi yok, bizim
bir kültür müzemiz yok.

Ben İl Başkan Yardımcısı sıfatıyla
seçimlerden önce yaptığımız ilk toplan-
tıda; İstanbul’da Üsküdar’da yaşayan
tüm dernek yöneticilerimiz, başkanları-
mız, üyelerimiz, ben Şalpazarlıyım
diyen, siyasi partililerimiz, hangi partiye
mensup olurlarsa olsunlar Hilmi Türk-
men’e sandık başında öyle bir oy ver-
sinler ki, bir sonraki seçimlerde büyük
şehire aday olsun dedim. Milletvekilli-
ğine aday olsun, onu daha ilerilerde gö-
relim dedim. Gerçekten Şalpazarlılar da
minnet borcunu ödediler ve İstanbul’un
incisi Üsküdar’a Ağasarlı bir başkan

seçtiler. Hilmi Türkmen başkanımızı
buradan kutluyor tebrik ediyorum. Ken-

disinden de kendi değerlerimizi sergi-
leyeceğimiz bir mekânı, dernek baş-
kanlarımızla gidip talep edeceğiz. Ora-
da bu mekânı sağlayacağız inşallah. 

Yine turizmle ilgili alt yapıya ihti-
yacımız var. Şalpazarı’nın pansiyona,
otele ihtiyacı var. Bizim Ağa Konağı,
Şıhkıranı, Acısu, Sis Dağı, Kadırga,
Alaca yaylası, Göllüalan, İnişdibi, Ka-
rakısrak gibi  güzel şenlik alanlarımız,
mesire yerlerimiz, turizme kanalize
edebileceğimiz birbirine yakın mesafeli
yerlerimiz var. Bunların alt yapıya ih-
tiyacı var. Bizim hazırladığımız bir te-
leferik projesi var. İnşallah bir turizm
paketiyle olgunlaştırabilirsek inanıyo-
rum ki Şalpazarı’nı güzelleştireceğiz.
Bizim turizmden pay almamız lazım.”

ŞalFed Başkanı Semih Durmuş ko-
nuşmasında;  “Bizi buraya davet ettiği
için sayın başkanıma ve ekibine bir
Şalpazarlı nefer olarak şükranlarımı su-

nuyor, teşekkür ediyorum. Sayın baş-
kanımdan sonra burada konuşmak
aslında zor. Ama biz de onun düşünce-
lerine birebir katıldığımızı belirtmek is-
tiyorum. İlave veya destekleyici mana-
da bir şeyler söylemek de bize bir
görev olduğunu biliyorum. Şalpazarı’-
mıza hizmet, buradaki köylerimize hiz-
mettir. Eğitim dışında İstanbul’da hiç-
bir yatırımımız yok. 21 derneğimizin
bütün yatırımları şu gördüğünüz Ağa-
sar vadisinedir. Bu başkanlarıma hu-
zurlarınızda ben de teşekkür diyorum.
Siz mahalle muhtarlarımla birlikte, be-
lediye başkanımla, meclis üyelerimizle
birlikte eğer bir olabilirsek, bu Ağasar
vadisi makûs talihini yenecek inşallah.
Başkanımızın projeleriyle geleceğe da-
ha aydınlık daha iyi bir şekilde bakaca-
ğımızı belirtiyor, bu birlik ve beraberlik
adına attığımız bu adımdan dolayı tek-
rar sayın başkanımı ve siz Şalpazarlı
hemşerilerimi kutluyorum. 

Refik Kurukız: “Ben der-
neklerimizle, muhtarlarımız-
la, sivil toplum örgütleri-
mizle, siyasi partilerimizle
-eğer egolarımızı bir kenara
bırakabilirsek-gerçekten gü-
zel işler yapacağımıza ina-
nıyorum...Beş aylık siyaset
dönemi içeresinde kesinlikle
hiçbir parti aleyhinde ko-
nuşma yapmadım. Kesin-
likle partilerin fikirleri üze-
rinden, liderleri üzerinden
ya da anlayışları üzerinden
hiç bir proje üretmedim. Bu-
nu şu açıdan yapmadım:
Hep diyoruz ya, Şalpaza-
rı’nın birlikteliğe ihtiyacı
vardır. Sıkıntımız bu as-
lında.” 

Başkan Kurukız,projelerini açıklarken.
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Sorunlardan bahsedildi. Bence en
önemli yatırım insana yapılması gere-
kendir. Okul projesi dedi. Başkanım bu
çok önemli, insana yatırım yapılması
lazım. Kültürümüzü, geleneklerimizi
gelecek kuşaklara aktaracak gençleri
yetiştirecek projeler üretmek lazım di-
yorum. Bu ilk tavsiyem, önerim. İkin-
cisi yol ve ulaşım. Beşikdüzü, Şalpa-
zarı yolu fevkalade artık. Artık Trabzon
olarak büyükşehir olduk. Bu yollar da
bir düzene bağlanacaktır. İstinat duvar-
larıyla, betonlanarak, asfaltlanarak son
köyümüz Sinlice’ye kadar bu ana arteri
projelendirip yaptırma konusunda  baş-
kanımızın yanında olalım.

Siyasi partileri Ankara’da harekete
geçirme adına, üzerimize ne düşüyorsa
yapmaya hazırız. 30 Mart seçim süre-
ciyle beraber Şalpazarı’mız bir kabuk
kırma sürecine girdi. Ben Şalpazarı’nda
bu makul seçim sürecini yaşatan hem-
şehrilerime teşekkür ediyorum.

Üsküdar’da hayli sevinçli bir seçim
yaşadık. Özellikle hemşehricilik yap-
tık. Hilmi Başkan haricinde kim göste-
rilirse gösterilsin Üsküdar kaybedi-
lecekti. Nedeni Üsküdar’da Hilmi Baş-
kan, oturduğu Kirazlıtepe, Ferah ma-
hallesinden 25 000 oy aldı. Bunun beş
binini Kirazlıtepe’de kaybetmiş olsay-
dık, başkanlık sallanacak ve yıkıla-
caktı. Ağasar artık birinci kabuğu Üs-
küdar’da kırdı. O kapılar ardına kadar
Ağasar’a açıldı. O kapılar artık Şalpa-
zarı’mızın hizmetindedir. 

Yine Tuzla’da iki dönemdir başkan
yardımcısı olan, Ahmet Çabuk başka-
nımızı tekrar başkan yardımcılığı gör-
evine devam ettiriyoruz. Tuzla Bele-
diyesi de bizlere her zaman yardıma
hazır diyorum. Yeter ki sayın muhtar-
larım sıkıntılarını sayın başkanıma ge-
tirsin. 

Sancaktepe’de yeniden seçilen İs-
mail Erdem Başkanım, bizden birisi 

olan Resul Bektaş’ı başkan yardımcısı
yapmasıyla, Ağasar olarak bir kapı daha
açılmış oldu. Zeytinburnu’nda Semih
Demirci arkadaşımız da başkan yar-
dımcısı seçildi. Orada da bir kapımız
açık. Hamdolsun Ağasar’ımız için ka-
buk kırıldı. 

Biz Şalpazarı’na gönül veren İstan-
bul heyeti olarak şunu görmek istiyoruz.
Bütün başkanlarımızın, siyasi parti tem-
silcilerinin, basın temsilcilerinin, ma-
halle muhtarlarımızın, buradaki kamu
kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum
kurulu temsilcilerimizin, sendikaların,
derneklerin ve tüm gençlerin birlik ol-
masını istiyoruz. 

Eğer böyle olursa burada makûs
talih yenilecektir. Artık kabuk kırılacak.
Bu vadiye yakışır hizmetler gelecektir.
Köylerimizde kapanan okullar var bun-
ların aktif duruma getirilmesi için pro-
jeler üretilmesi gerekir. Hükümet kona-

ğı konusunda gerekirse başbakanı-
mıza kadar gidelim.Bütün vatandaşları-

mızın işlerini bir binada görmesi adına,
bir çatı altında toplayalım. Federasyo-
numuza bağlı 21 tane dernek olarak so-
nuna kadar başkanımızın yanında ol-
duğumuzu belirtmek istiyorum. Bizi de
buraya davet ettiği için bütün Ağa-
sar’lılara, başta başkanım olmak üzere,
tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Top-
lantımızın hayırlara vesile olmasını di-
liyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Bu bölümde kürsüye Refik Kuru-
kız, Semih Durmuş ve Mustafa Demir-
baş davet edildi. Katılımcılardan; Ab-
dullah Gülay, Mahmut Uzun, Turan Kö-
se, Osman Taner Karaca, Mehmet Zeki
Özkan, İsmail Gürman, Mehmet Mer-
toğlu, Mehmet Sayal, Mustafa Alıcı,
Ali Erata, Salih Kanbut, Cansel Toprak,
Ziya Yamaç, Ömer Karadeniz, Hasan
Yamaç, Mehmet Özdemir, Ali Osman
Kıran, Muhammet Aydın, Hamit Ma-
den, Ali Gören, Ersin Kaya tek tek öne-
rilerini belirttiler.

Cevap kısmında Refik Kurukız,
seçim meydanlarında dile getirdiği pro-
jelerini tek tek katılımcılara görsel ola-
rak hazırladığı maketlerle anlattı. Ar-
sanın temini durumunda Ağasar Stadı-
nın; Ankara Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyon Başkanı Murat Kandazoğlu
tarafından yaptırılacağı sözünün alındı-
ğının müjdesi verildi. Projeler olarak
şunlar sunuldu:

1.Şalpazarı Hep Birlikte Projesi
(Aynı başlıklı şemanın içeriğinde;
AKP-CHP-Muhtarlar - Dernekler - SP
- DP açılımı gösterilmekte. Yani Şalpa-
zarı’nda birlik ve beraberliği simgele-
mektedir.) / 2.Şalpazarı Belediye Bi-
nası. / 3.Ağasar Kültür Kompleksi bi-
nası projesi. / 4.Şalpazarı Küçük Sa-
nayi Sitesi Projesi. / 5.Konkasör Tesisi
Projesi./ 6.Beton Santrali Projesi. / 7.
Teleferik Projesi. / 8.Çocuk Oyun Parkı
Projesi. / 9.Şalpazarı İlçe Stadyumu
Projesi. / 10.Hükümet Konağı Projesi. /
11.Dere Kenarlarındaki Mezbelelik
Alanların Islah Çalışmaları İle Yeşil-
lendirilip Güzelleştirilmesi Projesi.

Okul yeri ve stad projesi için Refik
Kurukız, kendine ait beş dönümlük ar-
sasını bağışladığını beyan etti. İlk
etapta arsa temini halledilirse, Yüksek
Okul binası yapılması olumlu karşı-
landı. Yüksek Okul, Trabzon, Ordu Gi-
resun’da bulunan yüksekokullara bağlı
şimdilik bir bölüm olabilir kanaati be-
nimsendi.

Toplantı sonunda; Semih Durmuş,
Osman Taner Karaca, Ali Erata ve
Turgut Kahraman birer teşekkür ko-
nuşması yaptılar. Toplantı saat 17.00’de
toplu fotoğraf çekimiyle neticelendi.�

Haber: Turan Uzun

Semih Durmuş: “Bütün
başkanlarımızın, siyasi parti
temsilcilerinin, basın temsil-
cilerinin, mahalle muhtarla-
rımızın, buradaki kamu ku-
rum ve kuruluşlarının, sivil
toplum kurulu temsilcileri-
mizin, sendikaların, dernek-
lerin ve tüm gençlerin birlik
olmasını istiyoruz. Eğer
böyle olursa burada makûs
talih yenilecektir. Artık ka-
buk kırılacak. Bu vadiye ya-
kışır hizmetler gelecektir...
Federasyonumuza bağlı 21
dernek olarak sonuna kadar
başkanımızın yanında oldu-
ğumuzu belirtmek istiyo-
rum.” 

ŞalFed Genel Başkanı Semih Durmuş,konuşmasını yaparken.
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İstanbul Kirazlıtepe Spor Klübü eski başkanlarından (Ankara
Başkent Ü. Hastahanesinde yatmakta olan) Cengiz Kaya’yı ziyaret

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı(ASKF)Murat
Kandazoğlu’nu ziyaret 

Üsküdar Bld. Bşk.Mustafa Kara’yı makamında ziyaretÜsküdar Bld.Bşk.Yrd. Av.Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak.Kalp ve Damar Cerrahisi öğ.üyesi Prof.Dr.
Gökhan İpek’e (Babası Veysel İpek’in vefatı sebebiyle) taziye ziyareti

İstanbul Bahçelievler’de yeni kurulan  PTT’ye Kargo Müdürü olan
Muhammet Çolak’ı ziyaret

Ziraat Bankası İzmit Kartepe Şube Müdürü Zeki Çıtlak’ı 
makamında ziyaret.

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.
Dr. Turgut İpek’e (Babası Veysel İpek’in vefatı sebebiyle) taziye ziyareti
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AK Parti Adapazarı İl Başkan Yardımcısı A.Erdoğan Demirci’yi
ziyaret

Sakarya Ağasar Şalpazarlılar Yard.ve Dayanışma Der. Bşk.Yakup
Taşkın’a (Annesinin vefatından dolayı) taziye ziyareti

Yeni Şafak Gazetesi ve TV NET Genel Yayın Yönetmeni İbrahim
Karagül’ü makamında ziyaret

İst.Büyükşehir Bld. Güvenlik Müdürü Ahmet Tarhan’ı ziyaret

İst.Büyükşehir Bld. Ruhsat ve Denetim Müdürü Mustafa Kemal
Karabayır’ı ziyaret

İst.Büyükşehir Bld. İnsan Kaynakları Müdür Yrd. Mustafa Yamaç’ı
makamında ziyaret

Üsk. Bld. Bşk. a.adayı Av.H.Türkmen ile, Bitlis-Hizan Köyleri Yrd.Der.
üyesi Muhsin Bülbül’e(merhum babası Ali Bülbül için) taziyeziyareti.

Kasımağzı Derneğini ziyaret. >>>



< Ağasar >Mayıs 201448

25
.1

2.
20

13

26
.1

2.
20

13
26

.1
2.

20
13

26
.1

2.
20

13

26
.1

2.
20

13
26

.1
2.

20
13

26
.1

2.
20

13

İst.-Beykoz Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ı makamında ziyaret İst.-Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ahmet Zeki Polat’ı
makamında ziyaret 

İstanbul-Çekmeköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Aydın Türkmen’i ziyaret

ERT Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. Müdürü
İbrahim Erata’yı ziyaret 

Beşiktaş A.Ş. Kalecisi Tolga Zengin’e (Annesinin ölümü nedeniyle)
taziye ziyareti 

T. Vakıflar Bankası Taşdelen Şb. Md. Yılmaz Gülbahar'ı makamında
ziyaret. (Yılmaz Gülbahar, bir dönem Sancaktepe Ağasarlılar Derneği
Başkanlığı da yapmış olan Dorukkiriş köyünün ilk eğitimcilerinden
rahmetli Ziya Gülbahar'ın oğludur. )                      

T. Vakıflar Bankası Taşdelen Şb. Md. Yılmaz Gülbahar'ı  ziyaret sonrası  Sinlice Derneği’ni ziyaret
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Çamlıca Derneği Başkanı Şevki Çakır’ın kardeşi Mehmet Çakır’ı(mer-
hum)  (Gördüğü tedavilerden sonra evde istirahat ederken) ziyaret 

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çabuk’u makamında ziyaret

Üsküdar Belediye Başkanı  Av. Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret Üçel Kuyumculuk sahibi Muammer Çolak’ı ziyaret
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Fotoğraflar: Turan Uzun
Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız’ı makamında ziyaret

Şalpazarı Dernekler Federasyonu’muz (ŞALFED),
-görevleri ve faaliyetleri çerçevesinde- yoğun bir zi-
yaret programı yürütmektedir. Hiçbir siyasi, ideolo-
jik ayırım yapmadan, yerel yöneticilerimizi, bürok-
rat/teknokratlarımızı, siyasilerimizi; hasılı ülkemize
ve hassaten Şalpazarı’mıza yararı olacak değerli in-
sanlarımızı ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Bütün gaye-
miz, Ağasar’ımıza ve Ağasarlımıza hizmettir.

Yeni ziyaretlerimizin önemli karelerini, bundan
sonra çıkaracağımız sayılarımızda siz değerli okuyu-
cularımıza yansıtmaya gayret göstereceğiz.�
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1993 yılında kurulan derneğimiz, tü-
züğüne uygun faaliyetlerine devam ede-
rek günümüze kadar büyüyerek gelmiştir.
Bu örnek çalışma ve gelişmeleri, derne-
ğimizde bugüne kadar görev alan fedakâr
yönetici, başkan ve üyelerimizin gayret-
lerine borçluyuz. Hepsine şükranlarımızı
sunuyoruz.

Derneğimiz, diğer il ve ilçe dernekleri
ile birlikte ortak çalışmalar yapılarak, ku-
rulan federasyonlarda, başkanlık ve farklı
yöneticilik görevlerini başarı ile yerine
getirmiştir.

FAALİYETLERİMİZDEN BAZILARI

� Derneğimiz, doğup büyüdüğümüz top-
raklarla bağını  koparmamış ve köyümüz-
de yapılan cami, değirmen, yol, köprü,
kültür merkezi ve benzeri çalışmalarda
öncülük etmiştir. 

� İstanbul’daki dernek merkezimizin
mülkü satın alınarak üyelerimizin hizme-
tine sunulmuştur.

� Geçlerimizi kaynaştırma adına turnu-
valar düzenlenmiş, yayla şenliklerinde
kültürümüz olan otçu düzeni alarak katı-
lım sağlanmıştır. 

� En doğru yatırım, insana ve geleceğe
yatırım düşüncesiyle hareket ederek, ge-
leceğimizin teminatı olan çocuklarımıza
yatırım yapmak için üniversite de okuyan
ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin
eğitimlerine kaynak oluşturmak amacıyla
her yıl Eğitim-Kültür-Turizm ve Daya-
nışma geceleri yapılmaktadır.

� Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine
erzak yardımı yapılmakta; cami ve türbe
ziyaretleri düzenlenmekte; dernek merke-
zimizde  geleneksel hale getirdiğimiz top-
luca bayramlaşma yapılmakta ve ziya-
fetler verilmektedir.

� Hastalar ziyaret edilmekte ve ihtiyaçları
var ise giderilmektedir. Cenazelerimiz der-
nek tarafından kaldırılmakta, memlekete
gidecekse araçlar tutularak memlekete
kadar götürülmektedir. 

� Dernek merkezinde özel günlerde Kur’-
an okunmakta ve ikramlar verilmektedir.
Aşure gününde aşure dağıtılmakta; 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü’nde de öğretmen-
ler için özel kutlama programı yapılmak-
tadır.

� İki ayda bir dernek merkezimizde sabah
kahvaltısı verilmekte ve istişare toplantısı
yapılmaktadır. Derneğimiz, her yıl kurum

ve kuruluşları makamlarında ziyaret ede-
rek ilişkileri sıcak tutmaya çalışmaktadır.

Hepimiz çocuklarımızla birlikte daha
iyi şartlarda yaşayabilmek ve iyi nesiller
yetiştirebilmek için memleketimizi terk
ederek buralara gelmiş birer gurbetçiyiz.
Dernekçilik sayesinde bir araya gelebili-
yoruz. O zaman daima birlik içinde ola-
rak derneğimize ve birbirimize sahip çık-
malıyız.� ( salihkanbut@hotmail.com )

Fotoğraflar: Turan Uzun

ŞALFED /  D E R N E K L E R İ M İ Z

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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Yönetim Krl. Dayanışma Gecesinde (30.04.2013)

Üyelerimizin Ramazanda bir cami ziyareti
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Fidanbaşı Futbol Turnuvası’na katılan takımımız
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Kartal Bld.Bşk. Dr. Altınok Öz’e, Der.
Bşk. Salih Kanbut plaket verirken.

Üsk. Bld. Bşk. Yrd. Av.Hilmi Türk-
men’e, Der .eski Bşk. Kemal Sarı
plaketini verirken

Tuzla Bld.Bşk.Yrd.Ahmet Çabuk’a,
ŞalFed eski Bşk. Köksal Durmuş
plaketini verirken

Sancaktepe Bld.Bşk. a. adayı Harun
Özdemir, plaketini Karkon Bşk.
Tahsin Usta’nın elinden aldı

İnş.Müh.Mustafa Özdemir, plaketini
Uzuntarla eski Bld. Bşk. A. Şükrü
Bayraktar’ın elinden aldı

Dayanışma gecemizi şenlendiren sanatçılarımızla
birlikte.(30.04.2013) 

Gençlerle bir kır gezintisi ziyafeti MHP Şalpazarı Belediye Başkan adayı Sn. Re- fik
Kurukız’ın derneğimizi ziyareti

Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimizle birlikte

İGDAŞ Anadolu Bölge Müdürü
Onur İncehasan’ ı (solda) ziyaretimiz

Hastamız Fatma Balta’yı ziyaret
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İlçemiz, Şalpazarı’mız…Özgün yöresel Ağasar  kül-
türel değerlerini yüzyıllardır ve hala yoğun olarak yaşayan
memleketimiz, bölgemizin genel sorunu, yoğun göç teh-
didiyle koyun koyuna hala. 

Her şeye rağmen, orada tutunmaya çalışan hemşehrile-

rimize, öğrencilerimize hizmet veren tüm görevlilere min-
nettarız. En azami hizmeti onlara sunmak için çırpınıyoruz.
Asıl çıkış yollarından ilki eğitim…Okullarımızda başarılı
öğrencilerin yetişmesi, yüksek öğrenimlerini de aynı ba-
şarıyla tamamlayıp Türkiyemizin ve tabi ki yine memle-
ketimizin/Ağasarımızın hizmetinde olmaları, başarı göster-

ŞALPAZARI
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE

TURİZM DERNEĞİ
Hasan Keskin (Başkan )             salpazariegitimkultur@gmail.com

Şalp.Kaymakamı Zihni Yıldızhan (sol-
da), Eyüp Kaymakamı Osman Kay-
mak'a plaket verirken.

Üsk .Bld .Bşk .Yrd. Av.Hilmi Türkmen,
bütün çalışmalarımızda bize desteğini
esirgemedi.
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Soldan:Turan Konak( İBB Yazışmalar ve Kararlar D. Bşk.), Mustafa Bek-
taş(Hakim), Ahmet Çbuk(Tuzla Bld.Bşk.Yrd.), Hilmi Türkmen(Üsküdar
Bld.Bşk.Yrd.),A.Yüksel Gülay(Geyikli eski Bld.Bşk.)

Soldan: Prof. Dr. Emin Özyurt (Cerrahpaşa Tıp Fak.Beyin Cerrahisi/ABD),
Can Çobanoğlu (Milli Takımlar Gn.Menajeri), Zafer Yurdaner(Kuran İlim-
leri Vakfı Bşk.), Alaaddin Bayraktar (TÜMBİAD Gn. Bşk.), Prof. Dr. Erhun
Eyüboğlu (Kemerburgaz Ü.Tıp Fak.Dekanı)
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meleri en büyük arzumuz. İkincisi de turizm. İlçemizin
doğal ve kültürel değerlerinin etkili tanıtımlarını yapmak,
gerekli altyapı ihtiyaçlarını gündeme taşımak, yöremizin
gelir kaynaklarını artırmak çok önemli. Eğitimli, nitelikli
insan kaynağımızla, kültürel birikimlerimizin ve doğal po-
tansiyelimizin tüm insanlığın hizmetine sunulması esas
çizgimiz ve hedefimizdir.

Vilayetimiz, Trabzon’umuz…Köklü bir tarihi, jeopo-
litik konumu, Türk tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden
Kanuni’nin doğduğu, Yavuz’un yönettiği, Fatih’in fethet-
tiği; Trabzonsporla Anadolu devrimini yapmış bir takımın
şehrine ait olmak, büyük bahtiyarlığın yanında çok ağır da
bir sorumluluk yüklüyor bizlere. Tesadüfi olmadığı kesin
olan farklı ve orijinal duyarlılığı yüksek insanlarla aynı
toplumsal aidiyeti yaşamak, buradan aynı yöne bakmak,
biat beklemek, geride durmasını istemek çok zor…O ne-
denledir ki herkes teknik direktör, başkan, müdür, vekil,
çiftçi, balıkçı, futbolcu…Sivil toplum faaliyetlerimizdeki
küçücük meselelerden dolayı yaşadığımız ayrışmalar, alıp
başını gitmeler ve karşıdan duvar olmaları, bu yüksek so-
rumluluğun altında biraz ezilmek olarak görüyorum. Bir
kişinin önderliğinden asla hazzetmiyoruz. Giderken, o ana
kadar uğruna öldüğümüz ne varsa, şöyle bir atıveririp köp-
rüleri yıkıyoruz…Bu derin duyarlılığımızı, pozitive ede-
cek bir ortak akıla ihtiyacımız her zamankinden çok.
Şalpazarlılar olarak buna katkı yapmaya her zamankinden
daha gönüllüyüz artık. O nedenle diyoruz ki; “Şalpazarı
Kabuğunu Kırdı…” Sadece ilçemiz değil, vilayetimiz için
de hizmete amadeyiz…

Ve cennet vatanımız, Türkiye’miz…Yükselmeye de-
vam eden bir yıldız artık Türkiye. Anadolu’muzun her kö-
şesinde, ülkemize ve insanımıza hizmet etmekten büyük
onur duyan, bu hizmeti üst seviyede gönüllülükle  ifa eden
ve her geçen gün artan sayıda Şalpazarlı kardeşlerimiz,
ülke yönetiminde de söz sahibi ve üst düzey görevlerin de
üstesinden gelebileceklerini ispat ediyorlar.  

Şalpazarı’nın eğitime adanan evlatları, bürokraside,

yerel ve yüksek siyasette, gönüllülükte,  akademik hayatta,
sağlıkta, sporda, sadece ilçemiz değil, vilayetimiz değil,
Türkiyemize ve insanımıza en üst düzeyde hizmet etmeye
amadedirler. >>>
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Bizleri her zaman destekleyen iki profesörümüz; Turgut İpek(solda)
ve Gökhan İpek kardeşler

“Şalpazarı Kabuğunu Kırdı; Türkiye’mizin Hizmetindeyiz” temasıyla, ilçemizin kanaat önderlerini, STK temsilcilerini, üst düzey görevler ifa
eden hemşehrilerimizi buluşturmayı amaçladık.
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***
Her daim vurgu  yapt ığ ımız ,

vizyon olarak paylaştığımız yakla-
şımlarımızı, yukarıdaki bahisle bir-
leştirmek istersek;

Hülasa; insanımızın aydınlanma-
sına, bilinçlenmesine yönelik olarak,
olmazsa olmaz kabul ettiğimiz eği-
tim; donanımlı ve eğitimli insan kay-
nağımızın sahiplenip geleceğe taşına-
cağı kültürel ve sanatsal değerleri-
mizin, ekonomik değer olarak toplu-
mumuza katkıya dönüştürebileceği-
miz turizm konularının toplumsal
dikkate sunulması ve farkındalık ya-
ratılmasının şart olduğunu görüyoruz.

Tam da bu noktada, çıkış zemini
ihtiyacına cevap verecek bir gönüllük
hareketi olarak Şalpazarı Eğitim
Kültür Sanat ve Turizm Derneği
(İstanbul) yerini almıştır ve bu süreç-
lere, ŞALFED çatısı altında, diğer
kardeş derneklerimizle birlikte, katkı
sunmak için çalışmalarını aralıksız
sürdürmektedir. Emek veren herkese
minnettarız.

Artık gönül rahatlığıyla ve gururla
görüyoruz ki; Şalpazarı(Ağasar)mız-
dan Trabzonumuza ve Türkiyemizin
her karışına, önemli ve üst düzey gö-
revler üstlenen evlatlarımız, kardeşle-
rimiz var. Onurla müşahade ettiğimiz
bu tablo karşısında, asla ümitsizliğe
kapılmadan, aynı yöne bakarak can-ı
gönülden haykırabiliriz; “Şalpazarı
Kabuğunu Kırdı, Türkiyemizin
Hizmetindeyiz…”�

Şalpazarı’ndan gelen çocuklarla yaptığımız gezileri
Eğitime Destek Gecesiyle taçlandırdık.(Gece Çay

tv’den canlı yayınlandı. Sunucu Necati Selvitop’tu.)

Şalpazarı’nın tüm okullarında düzenlediğimiz resim ve kompozisyon yarışmasında
dereceye girenlere ödüller verdik.

Genel Kurulumuzu teşrif eden üyelerimizden bir kesit

Şalpazarı’nda toplam 400 öğrencimizi eğitim setlerimizle buluşturduk
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Şalpazarlı hemşehrimiz Dr. Nihat Ali
Özcan, STK toplantımızda konuşurken

MHP Kartal  Bld. Bşk. adayı Erhan Kekeç(Ağırtaş köyü)
ve organizatör Necati Selvitop bizi yalnız bırakmadılar. 
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Derneğimiz, 1994 yılında İstanbul-Gürpınar’da ku-
ruldu. 2011 yılında yapılan Genel Kongrede dernek baş-
kanlığına -üyelerimizin büyük teveccühü ile- ben (Erdal
Kandil ) ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım seçilmiş olup
halen bu görevi yürütmekteyiz.

Eski ismi Gürpınar Karadenizliler Derneği olan derne-
ğimizin ismini, bağlı bulunduğumuz beldenin Beylikdü-
zü’ne bağlanması ve üyelerimizin çoğunluğunu da göz
önüne alarak, daha etkin bir hizmet yapabilmemiz ama-
cıyla, 2013 yılında, Beylikdüzü Ağasarlılar Derneği ola-
rak değiştirmiş bulunmaktayız.

Göreve geldiğim andan itibaren, Gürpınar’da bulunan
Ağasarlı hemşehrilerimizi bir çatı altında toplamak, sos-
yal projelere imza atmak için ben ve Yönetim Kurulu ar-
kadaşlarım ciddi çalışmalar içerisinde bulunduk. 
� Öncelikle derneğimizi Şalpazarı Dernekler Federasyo-
nu’na üye yaptık.
� 2013 yılında geniş katılımlı bir dernek gecesi yaptık.
� Akabinde Şalpazarı’nda, geliri tamamen Şalpazarı Kız
Öğrenci Yurdu’na aktarılan bir kermes düzenledik.
� Dernek faaliyet ve haberlerini en kısa zamanda üyeleri-
mize duyurmak için “toplu sms sistemi” ve sosyal payla-
şım sayfaları kurarak haberleşme ağını tesis ettik.
� 08 Mart 2014 Cumartesi günü Gürpınar’da, kadın kol-
larımızın etkin çalışmaları ile yeni bir kermes faaliyetini
gerçekleştirdik.

Yönetim kurulu arkadaşlarım ile bundan sonra da,
insan odaklı bir anlayış içerisinde, sosyal yardımlaşma,
kültür ve eğitime yönelik çalışmalarımızı, elimizden gelen
bilgi, beceri , özveri ve büyük bir şevk ile devam edeceği-
mizi belirtir; bu çalışmalarda bizlere desteklerini esirge-
meyen tüm üyelerimize, kadın kollarımıza ve hemşeh-
rilerimize teşekkür ederiz.�

YÖNETİM KURULUMUZ

1. Erdal Kandil ( Dernek Başkanı )
2.Recep Kandil ( Dernek Başkan Yard.)
3.Ali Önata (Sayman )
4. Erkan Erata (Yönetim Kurulu Asil üye)
5. Ercan Atalar ( Yönetim Kurulu Üyesi )
6. Hasan Cömert ( Yönetim Kurulu üyesi )
7. Fatma Kandil ( Kadın Kolları Başkanı )

Fotoğraflar: Turan Uzun

BEYLİKDÜZÜ AĞASARLILAR
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA

DERNEĞİ
Erdal Kandil (Başkan )

Kermesimizde Şlp.Bld.Bşk. Fehmi Cengiz, Sinlice K. muhtarı Mustafa
Uçar ve Kadın Kolları Başkanımız Fatma Kandil 
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AHOD, 2007 yılında kurulmuş bir
dernektir.  Merkezi İstanbulda’dır. İlk ku-
rucu başkanı Mehmet Kandazoğlu’dur. 

2. Dönem Başkanı,Bahri Beldüz; 3.
Dönem Başkanı Nurettin Yazıcı (mer-
hum) olmuştur. 4. Dönem Başkanı ise
Ogün Durmuş, Şubat 2013 yılında seçil-
miş ve halen görevine devam etmektedir.

AHOD’UN AMACI

� Şalpazarı (Ağasar) yöresinde, Çepni
kültürüne dayanan ve köklü geçmişine
bağlı olarak asırlardır tepilen/oynanan ho-
ronun tanıtılması ve öğretilmesi;
� Kadırga/Otçu, Sis Dağı, Acısu ve Ka-
rakısrak gibi şenliklerin organize edilme-
sine öncülük ederek bu konudaki orga-
nizelere yardımcı olunması ve geliştiril-
mesi;
� Horonumuzun, Türkiye ve uluslar arası
alanda tanıtılması. Bu vesileyle ülkemiz
ve uluslar arası halk oyunları etkinlikle-
rine katılmak ve derece yapmak. (Bu me-
yanda bu yıl ilk kez İstanbul Bölgesi Halk
Oyunları Yarışmasına katılarak, yıldız-
larda Kasımağzı Derneği Kız Halk Oyun-
ları ekibiyle 3. ve büyüklerde AHOD Kız
Halk Oyunları ekibiyle 4. olmuştur.)
� Gençliğimizi spora yönelterek, kötü

A H O D
AĞASAR HALK OYUNLARI 
GENÇLİK VE SPOR KLÜBÜ

DERNEĞİ 
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“İhtiyar Delikanlılar” Ağasar Horon Ekibi

“Genç Delikanlılar” Ağasar Horon Ekibi

Ağasar Kız Halk Oyunları Ekibi

www.agasarhalkoyunlari.com
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alışkanlıklardan uzak tutmak; böylece
sağlıklı yaşamalarına destek olmak. Bu
bağlamda spor müsabakaları düzenlemek
ya da başka müsabakalara katılmak.

BAZI FAALİYETLERİMİZ VE  
HEDEFLERİMİZ

1. AHOD, ilk defa “İhtiyar Delikanlılar”
ve daha sonra da “Genç Delikanlılar”
adında Ağasar horon ekipleri oluşturarak,
yerel TV kanallarında, gecelerde, düğün-
lerde ve şenliklerde Ağasar horon figürle-
rini en iyi şekilde tanıtmaya çalıştı.
2. Kurduğumuz “Ağasar Kız Halk
Oyunları Ekibi” de aynı şekilde tanıtı-
mını sürdürmektedir.

Bu bağlamda en son 15 Şubat 2014 ta-
rihinde Kirazlıtepe-Boğaziçi Yaşam Mer-
kezi’nde muhteşem bir “Tanıtım ve
Dayanışma Gecesi” icra etmiş bulunu-
yoruz. 
3.Ağasarlı sanatçılarımıza derneğimiz ta-
rafından özel destek verildi.

Çok özel figürlere sahip horonumu-
zun unutulmasını istemiyor ve genç ne-
sillere aşılamaya çalışıyoruz.

İleriye yönelik amacımız; yetişkin
kızlarda Türkiye yarışmalarına ve minik-
lerde de okullar arası müsabakalara katıl-
mak ve bu vesileyle de Ağasar horonunu
geniş kitlelere tanıtmaktır.

Ayrıca uluslar arası müsabakalara da
katılarak, Ağasar yöremizin (Şalpaza-
rı’nın) kültür ve turizme yönelik tanıtı-
mını yapmak arzusundayız. Gençleri spo-
ra yönlendirmek suretiyle de onları sa-
hiplenmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle Ağasar sevgisi taşıyan
bütün dostlarımızın ve iş adamlarımızın
desteklerini beklemekteyiz.

İletişim: 0537 213 77 78 (Başkan)

TANITIM VE
DAYANIŞMAGECESİ

AHOD’un  15 Şubat 2014 tarihinde
Kirazlıtepe-Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde

düzenlemiş olduğu “Tanıtım ve Daya-
nışma Gecesi”ne, derneklerin düzenlediği
geceler kadar yoğun katılım olmasa da,
yine de salonun tamamına yakını doldu.
Geceye Üsküdar Bld. Bşk. Adayı Hilmi
Türkmen ve yanında Üsküdar İlçe teşki-
latının ileri gelen isimleri, ŞALFED Ge-
nel Başkanı Semih Durmuş, ŞALFED
eski Başkanları Köksal Durmuş ve Mu-
zaffer Bayraktar, tv programcısı ve or-
ganizatör Necati Selvitop, ŞALFED’e
bağlı derneklerin başkan ve yöneticileriyle
vatandaşlar katıldılar. Sanatçılar Yaşar
Karagülle, Muhammet Sarı ve Murat
Kumaş ise izleyici olarak teşrif ettiler. 

Başarılı sunucu Erol Yanık’ın sun-
duğu gecede Cesi (Cesarettin Yamaç), 

(Çayan) Hüseyin Aydın, kemençesiyle
Umut Ayvaz, Sebahattin Yanık sahne
alarak davetlilere keyifli ve coşkulu saat-
ler yaşattılar. AHOD’un kız ve erkek Ağa-
sar Halk Oyunları ekiplerinin yanı sıra
“ihtiyar delikanlılar” ya da” ak saçlılar”
olarak adlandırılan tecrübeli horon ekibi
ise izleyenleri büyüledi. Çayan Hüseyin
de sahnedeyken, “Ağasar dik horonun en
önemli figürlerinden biri olan alaşağı ne-
redeyse unutulmak üzereydi. Buna engel
olan horancı ağabeylerime sonsuz teşek-
kür ediyorum”diyerek ustaları onore
etti.. Konuşmalar bölümünde dernek baş-
kanı Ogün Durmuş ile kurucu başkan
Mehmet Kandazoğlu kısa birer teşekkür
konuşması yaparken, ŞALFED Genel

Av.Hilmi Türkmen
(Üsk.Bld.Bşk. adayı)

Semih Durmuş
(ŞalFed Bşk.)

Hasan Köse
(Tarihçi-Yazar)

AHOD Başkanı Ogün Durmuş, Yönetim Kurulu huzurunda konuşmasını yaparken

“İhtiyar Delikanlılar” ve  “Genç Deli-
kanlılar” Horon Ekipleri birarada
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Başkanı Semih Durmuş geceye ilginin
köy dernekleri geceleri kadar yüksek ol-
mamasına sitem etti. “Ağasar dediğimiz
bölge, Beşikdüzü’nden başlayıp Kadır-
ga’ya kadar olan bölgedir. Kültürü he-
pimizin kültürüdür. AHOD ve Şalpaza-
rı Eğitim Derneği gibi dernekler farklı
misyonlara sahip derneklerdir. Başarılı
olmaları hepimizin menfaatinedir. On-
lara özellikle sahip çıkmamız gereki-
yor” diyen Semih Durmuş, Üsküdar Be-
lediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen’in
yüksek bir oy oranıyla seçilmesi için bü-
tün Şalpazarlıların bütün gücüyle çalış-
ması gerektiğini tekrarladı.

İlerleyen dakikalarda mikrofona davet
edilen tarihçi-eğitimci ve yazar Hasan
Köse özetle şunları söyledi. “2006’da gö-
rev yaptığım İMKB Lisesi’nde bir grup
Dorukkirişli kız öğrenci bana geldi ve
okulda her bölgenin halk oyunları ekibi
olduğunu söyleyerek bizim de bir halk
oyunları ekibi kurmamızı istediler. Biz de
kurduk ve şimdi İMKB Halk Oyunları
Ekibi ülke çapında biliniyor. 

Önce kültürler oluşur, sonra o kültür-
lerin etkisiyle milletler doğar. Milletlerin
yıkılması da önce kültürlerinin yıkılma-
sıyla başlar. Çocuklar bu ritmi unutursa
yerine başka ritimler gelir. Çünkü tabiat
boşluk kabul etmez. Çocuklarınız Tarkan
gibi mi olacak yoksa Mevlüt Kandazoğlu
gibi mi olacak; karar sizindir. 

12 yaşındaki bir çocuğun gelip bu-
rada ‘horan’ oynaması son derece önemli
bir olaydır. Bu çocuk oynarken kendini
bir topluma ait hissediyor.” Köse, AHOD
olarak Üsküdar Belediyesi’nin kendile-
rine faaliyetlerinde destek olmasını talep
ederek konuşmasını noktaladı.

Gecede son konuşmayı AK Parti Üs-
küdar Bld. Bşk. adayı Av. Hilmi Türk-
men yaptı. Yorgun ama keyifli ve neşeli
görünen Türkmen sözlerine, “Horona
‘nerelisin?’ diye sormuşlar. ‘Beni Akçaa-
batlı bilirler ama aslında Ağasarlıyım’
diye cevap vermiş” esprisiyle başladı ve
şöyle devam etti: “Üsküdar’ın her ma-
hallesinde çok sayıda programa katılıyo-
ruz.Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor.
Bugün de aynı şekilde yoğun bir gün ge-
çirdik ve bu kadar güzel bir günü horonla
bitirmek isteyerek koşa koşa buraya gel-
dik. Üsküdar’da dillere destan bir oyla
kazanacağımızdan en ufak bir kuşkumuz
yok. Ancak Kirazlıtepe’de yüzde yüz
neden olmasın? Bu konuda size büyük
görev düşüyor. İçinizden çıkmış bir kar-
deşinize nasıl sahip çıkacağınızı çok güzel
bir şekilde göstereceksiniz.”�
(Haber: www.salpazarihaber.com’dan bazı
değişikliklerle )

Fotoğraflar. Turan Uzun İstanbul Bölgesi Halk Oyunları Yarışmasına katılarak, yıldızlarda Kasımağzı Derneği Kız
Halk Oyunları ekibi 3. ve büyüklerde AHOD Kız Halk Oyunları ekibi 4. olmuştur.

Sanatçı CesiSanatçılar; Çayan ve Umut Ayvaz

Sanatçı Sebahattin Yanık ve gecenin
neşeli anlarından bir kesit

Gecede çoşkunun doruğa ulaştığı anlardan bir kesit
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DERNEK ve  TOPLUM

Dernek, kişilerin  tek başlarına yapamadıklarını, kamu
yönetiminin üslenmediği konularda, ortak amaç doğrultu-
sunda kurularak yapan ve birlik ve beraberliği sağlayan
yasal kuruluşlardır.

Günümüzde modern ve çağdaş bir toplum olabilmenin
en önemli unsurlarından birisinin, dernekler ve sivil top-
lum kuruluşları (STK) olduğu hepimizce malumdur. Der-
nekler, toplumların kendi yarar ve mutlulukları için
kendilerini organize edilebilme, denetleme ve yönlendirme
mekanizmalarıdır.

Ülkemiz,1970’lerden sonra doğu bölgelerinden batı böl-
gelerine yoğun bir göç dalgasına tanık olmuştur. Bu hızlı
göç dalgası, toplumda bir kimlik kaybına, yapı değişikli-
ğine ve dağılmalara  sebep olurken, toplumun ayakta kala-
bilmesi için zor bir yaşam tarzına ayak uydurmasını zo-
runlu kılmıştır. Sosyal devletin de yetersizliğinden kay-
naklanan bu durum karşısında, hemşehri dernekleri dev-
reye girerek, toplumların ayakta kalabilmelerini ve da-
ğılarak kendi kimliklerini kaybetmelerini önlemiştir. Bu
yüzdendir ki dernekler, toplum için birer vazgeçilmez  un-
surdur.

Sorunları çok olan bir toplum olduğumuzu düşünürsek,
dernek bu sorunlara bir parça olsun çözüm bulmada bir
araçtır. Dernekler siyasetin de üstündedir. Çünkü dernek-
ler,her siyasi görüşten insanı içinde barındıran, toplumun
tüm problemlerini tarafsız bir duruşla rahatlıkla görebilen
ve yeri geldiğinde savunmasını yaparak çözüme giden ku-
rumlardır.

Gelişme sürecinde olan kentlerde, ‘herşeyi devletten
bekleme ‘anlayışı artık terk edilmeli. Derneklere bu konuda
sorumluluk ve yetki verilmelidir. Zira dernekler, halkın
sesi, gözü ve kulağıdır. Devlet ile halk arasında bir köprü-
dür. Devletin ve toplumun tüm hak ve hukukunun savunu-
cusudur. Devletin elinin uzanamadığı yerlerde, dernekler
devreye girerek toplumun en uç kesimine hizmet getirebil-
mektedir.

Derneksiz bir toplum düşünüleme-
yeceği gibi, toplumdan uzak bir derne-
ğin söz konusu olamayacağını da artık
hepimizin kabullenmesi lazım.�

DOĞANCI KÖYÜ
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA

DERNEĞİ

Ali Erata
Doğancı Köyü Derneği Yön. Krl. üyesi

Mustafa Erdin ( Başkanı )
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DERNEKÇİLİK ANLAYIŞIMIZ
Sanayi Devrimi’nden sonra dünya üzerinde meydana

gelen gelişmeler dolayısıyla köylerdeki iş imkânları azal-
mış ve şehirlerdeki iş imkânı artmıştır. Bu gelişmenin bir
sonucu olarak 1950’li yıllardan sonra ülkemizin kırsal ke-
simde yaşayanlar köylerini ve bulundukları yerleri terk ede-
rek şehir merkezlerine doğru göç etmeye başlamışlardır.

Kırsal kesimden şehre göç edenler eski davranış ve alış-
kanlıklarını, örf ve adetlerini de beraberinde şehre getir-
mişlerdir. Şehirlere yerleşenlerin bazıları bu yeni yaşamla
bütünleşirken bazıları gelenek ve göreneklerinin çoğu
zaman şehre uymayışı nedeniyle şehir değerlerini yadırga-
maya, kendilerine has bir kültür çevresi oluşturmaya baş-
lamaları sebebiyle şehre intibakları ve şehirle bütünleş-
meleri zorlaşmıştır. İşte tam da bu noktada insanların hem
şehirlerde yaşamalarını, hem de köydeki örf, adet, gelenek
ve göreneklerini şehirde de yaşatmalarını sağlamak, köy ile
şehir arasında geçişi kolaylaştırmak amacıyla “Köy Der-
nekleri“ ortaya çıkmıştır. 

Dernekler ve dernekçilik ciddiye alınması ve bilinçli ya-
pılması gereken, samimiyet, özveri, fedakârlık ve kararlılık
isteyen bir iştir. İnsanlarımız dernek çatısı altında birleşti-
rilerek, bir yandan kendi öz değerlerini muhafaza edip kül-
türel yozlaşmanın önüne geçilirken diğer yandan yapılan
faaliyetler ve etkinlikler ile toplum içinde yaşamanın ni-
metlerine kavuşturulmakta ve böylece sosyal yönleri güç-
lenerek içinde yaşadıkları şehre öncelikle intibakları ve
zamanla da içinde yaşadıkları şehre uyumlu olmaları sağ-
lanmaktadır.

İnsanlar, dernek çatısı altında bulundukları yerlerde de-
ğişik şenlikler (otçu gibi), kermes, kır gezintisi ve birlik be-
raberlik gecesi gibi etkinlikleri yaparak hem derneklerine
gelir elde etmişler hem de eğlenerek biraz olsun memleket
hasretini gidermeye çalışmışlardır. Bu etkinlikler önceleri
çok anlam ifade etmekte idi; şimdi ise yapılması gerekli
ancak sıradanlık ifade etmektedir. Günümüzde ise kon-
jonktür/maslahat değişti ve ön plana insana yatırım çıktı.

Dernekçilik; sadece lokal (kahvehane) açıp gece, ker-
mes ve eğlence düzenlemek ile küçük çaplarda yardım-
laşma yapmaktan ibaret olmamalıdır. Dernekler, çağın ge-
reklerine ve ihtiyaçlarına göre kendilerini yenilemeli; top-
lumsal beklentilere cevap vermeli; toplumsal uyuma katkı
sağlamalı; içinde bulunduğu şehirde birlikte yaşamayı teş-
vik etmeli; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eği-
tim hayatıyla yakından ilgilenmeli; gençlere sosyal faaliyet
alanları açarak geleceğe ümitle bakabilecekleri bir ortamı
sağlamaya çalışmalı ve kendi kültürlerine yabancılaşması-
nın önüne geçmelidir. Aynı zamanda gençlerin siyasi, aka-
demik, bürokratik ve sosyal alanlarda en üst makamlara
kadar yükselmelerini sağlayacak imkân ve zemini hazırla-
malıdır. Böyle bir dernekçilik anlayışını hâkim kılmak ve
dernekleri bu noktaya taşımak hepimizin en önemli görevi
olmalıdır.

Dernekler bir yandan kendi üyelerine karşı, diğer yan-
dan da birlikte yaşadıkları topluma karşı olan sorumluluk-

larından dolayı eğitime ve insana yatırıma önem vermek
zorundadırlar. Derneklerimiz, eğitim ile sürekli irtibatlı ol-
malı, üyelerinin içinde yaşadıkları toplum ile bütünleşebil-
mesi için faaliyetlerinin önemli bir kısmını eğitici faali-
yetlere ayırmalıdırlar. Gençlerimizin davranış ve ahlaki
noktada içinde bulundukları durumu iyileştirmek için ve
anne-babalara karşı da eğitici faaliyetler içerisinde olması
gerekir. Yetişkin üyelerimiz için konferans ve söyleşiler dü-
zenleyerek eğitici çalışmalar içerisinde olmalıdır. Zira ça-
ğımızın meydana getirdiği televizyon ve internet teknolojisi
vebası yüzünden, aile ahlakı zaafa uğramış evde muhabbet
kalmamış, anne-baba çocuğuna söz geçiremez hale gelmiş,
çocukların büyüklere saygısı kalmamış, komşu hakları
nedir unutulmuş ve ahlaki yozlaşma almış başını gitmiş.
Ailenin veremediği güzel ahlakı, teknolojinin kirli emel-
leri vermeye kalkmıştır. Kısacası, “binmişiz alamete gidi-
yoruz kıyamete”. Hep maddiyatı ön planda tutmuşuz ama
ahlak ve maneviyat yok olmaya yüz tutmuştur. Dernekle-
rimiz gençlik ve aileye değer, ahlak ve maneviyat aşılamak
için arayış içinde olmalıdır. Derneklerimiz, bu yöndeki pro-
jelere en büyük zamanı ayırmalıdırlar.

Teknolojiyi gerektiği yerlerde kullanırsan faydalı olur;
aksi takdirde evimizde adeta şeytan beslemiş oluruz ki o
şeytan bize her türlü kötülüğü, ahlaksızlığı işletir…(Allah
Korusun)

Hayatımızın tüm alanlarını kuşatan eğitime, dernekçili-
ğin uzak durabilmesi mümkün değildir. Hani her zaman
söylenen bir tabir var, “Eğitim Şart” diye; işte dernekçi-
likte de her alanda olduğundan çok daha fazla eğitim şart-
tır.

Derneklerimiz, Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki dev-
let yaşasın” sözünü şiar edinmeliler ve insana yatırım yap-
malılar. Milli ve manevi değerlere sahip gençlik yetiştir-
meliler. 

“En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır.” anlayı-
şıyla tüm Ağasarlıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum.�

DORUKKİRİŞ KÖYLÜLERİ
KALKINDIRMA YARDIMLAŞMA

VE
GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

Hüseyin Yamaç ( Başkan ) huseyinyamac61@hotmail.com

Oturanlar(soldan): Ali Rıza Karaman (Bşk.Yrd.), Serkan Yamaç (üye)
Ayaklataliler(soldan): Ali Gülal(üye), Halil Öztürk (Muhasip), İlter
Türkmen(üye), Hüseyin Yamaç (Bşk.), Muhammet Durmuş (Lokal Md.),
Hacı Kandil (Bşk.Yrd.) ve Yüksel Kandazoğlu (Genel Sekreter)
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Futbol turnuvamız çok iddialı ve eğlenceli geçti. Osman Uzun Voleybol Turnuvası’nda dereceye giren takımımız.

Gönüllerin başkanı(Üsküdar Bld. önceki Bşk. Sn. Mustafa Kara'ya veda
ziyaretimiz. / Yine Şalpazarı'nın köylerini bir bir sıraladı. Trabzon do-
ğumlu değil ama bir Trabzon sevdalısı; çocukluğu ve Gençliği Şal-
pazarın'da  geçmemiş ama Şalpazarlıları gönülden seven güzel insan.

Üsküdar Belediye Başkanımız Av. Hilmi
Türkmen’i makamında ziyaretimiz.

Üsküdar Belediye Başkanımız Av. Hilmi Türkmen, adaylığının kesin-
leştiğini, ilk derneğimizin genel toplantısında açıklarken.
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DERNEKÇİLİĞE BAKIŞIMIZ VE FAALİYETLERİMİZ

İnsanın, kişiliğini geliştirme ve yaşadığı yerde var
olma savaşı verdiği bir dönemde, örfünü ve adetlerini mu-
hafaza etmesi, yaşatması çok önemlidir. Özellikle şehir-
lerde kalabalıklar arasında yalnızlaşan, içine kapanan ve
şehrin stresini, yükünü atamayan insanlarımızın ruhen çö-
küntü yaşadığı bir gerçektir. Hal böyle olunca, yalnızlığı-
mızı, sevinç ve hüznümüzü paylaşarak yaşamın zevkine
nasıl ulaşabiliriz?  

Şehrin kalabalıklarından bunalan ve kozmopolit,  kül-
tür değerlerinden uzak bir gençlik yetişiyor. Birçok fikrî
akımın karanlık ve köhne vadilerinde boğulan gençleri-
mize bir nefes ve ışık olabilir miyiz? Her türlü tehlikenin
kol gezdiği bir ortamda çocuklarımızı kime emanet ediyo-
ruz? İnternet çağında, bilgi kirliliğinin ve sapkınlığın kol
gezdiği bir ortamda, bir insan olarak sorumluluklarımızın
ve Allah katında görevimizi yapmamanın getireceği veba-
lin farkında mıyız?

Meselemiz, kâmil insanlık mücadelesi. Hak yemeyen
ve başkasının hakkına tevessül etmeyen bir nesil yetiştir-
mek. Dava, âleme ve insanlığa faydalı işlerle meşgul
olmak davasıdır. Amaç mutlu ve sorumluluklarının far-
kında olan ve paylaşımcı, ilim sahibi, donanımlı ve katı-
lımcı nesiller yetiştirmektir. Kalbinde insan sevgisi ve
Allah korkusu ile yetişen bir nesil bırakmak. Haramdan
uzak, helalinden kazanan ve helal yollara harcayan bir
nesil. Hak ve batıl mücadelesi içerisinde haktan yana olan
ve milli, manevi değerlerine sahip çıkacak bir neslin ye-
tişmesi için çalışan insanların bir araya geldiği toplulukla-

rı oluşturmak. Dernekler ve amaçları da bunlar olmalıdır.
Ölçü ve bakış açımız bu pencereden olmalıdır. 

Yaklaşık sekiz yıldır Darıca Şalpazarlılar Derneği’nin
başkanlığını yapmaktayım. Daima içimde bu yükün ağır-
lığının ve sorumluluğunun ızdırabını taşımaktaryım. Şüp-
hesiz bazen yıldığım, üzüldüğüm ve gönlümü bir bıkkın-
lığın ve umutsuzluğun sardığı zamanlar oldu. Ancak ge-
riye dönüp baktığımda beni rahatlatacak işleri görünce de,
içimi bir ümit ve mutluluk kapladı.

1992 yılında -mezarlık yeri almak amacıyla- kurulmuş
olan derneğimiz, bugün -hamd olsun-bu amacı da aşarak
bir çok faaliyetin icra edildiği bir mekan olmuştur. Dar ve
kısıtlı bütçesi ile birçok faaliyetini 2013 yılında gerçek-
leştirmiştir. Bu faaliyetlerin başlıcaları şunlardır:
� Üyelerimizin önemli bir kısmı, -İstanbul’u ve civar il-
leri görmeden- Darıca’da dar bir alanda hayatlarını idame
ettirmektedirler. Dernek üyelerimize İstanbul ve civar il-
lerdeki tarihi ve turistik yerleri görmeleri amacı ile geziler
düzenledik.
� Milliyetçilikte mangalda kül bırakmayız. Elin Avustral-
yalısı, Yeni Zelandalısı on binlerce km uzaktan İngilizlerin
uşağı vasfı ile gelip savaştıkları Çanakkale’yi ziyaret edip,
ataları adına ayinler düzenlerken, bizim Çanakkale’yi zi-
yaret etmememiz ve ecdada bir Fatiha okuyamamamız af-
fedilemezdi. Bu konuda kendimizi sorgulamamız gerekir-
di. Dernek üyelerimizi bu şehadetin ve kahramanlığın des-
tanlaştığı mekanlara -Darıca Belediyemizin katkıları ile-
götürdük. Şehitlerimizi ziyaret ettik, nice ibretler aldık ve
dualar okuduk.

DARICA ŞALPAZARLILAR DERNEĞİ
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Meselemiz, kâmil insanlık mücadelesi. Hak yemeyen ve başkasının
hakkına tevessül etmeyen bir nesil yetiştirmek. Dava, âleme ve in-
sanlığa faydalı işlerle meşgul olmak davasıdır. Amaç mutlu ve so-
rumluluklarının farkında olan ve paylaşımcı, ilim sahibi, donanımlı
ve katılımcı nesiller yetiştirmektir. Kalbinde insan sevgisi ve Allah
korkusu ile yetişen bir nesil bırakmak. Haramdan uzak, helalinden
kazanan ve helal yollara harcayan bir nesil. 

Darıca Belediyesi 7. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinliğinde Kız Halk Oyunları ekibimiz gösteri yaparken



< Ağasar >Mayıs 2014  63

� Dünyanın en büyük hayvanat bah-
çelerinden birisi olan Boğaziçi Hay-
vanat Bahçesine, Kadın Kollarımız
-97 bayan ziyaretçimizle- gezi düzen-
ledi. 
� Yine Kadın Kollarımız, bayanları-
mıza yönelik olarak, rehber öğret-
menler eşliğinde, çeşitli konularda se-
miner ve eğitim amaçlı kurslar dü-
zenledi.
� Yine Kadın Kollarımız tarafından,
perşembe akşamları Kuran-ı Kerim
okuma ve dini sohbetler düzenlendi.
� Dernek lokalinde ve Sancaktepe
Belediyesi Sosyal Tesislerinde üyele-
rimize yönelik kahvaltı verdik.
� Ramazan ayı boyunca dernek loka-
linde iftarlar yemekleri verdik.
� İhtiyaç sahipleri üyelerimize ve va-
tandaşlarımıza, dernek bütçesinden ve
hayır sahiplerinden toplanan gıda, gi-
yim ve nakdi yardımlar dağıttık. Top-
lanan fitre ve zekatları ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırdık. 
� Üyelerimizin cenaze işlerini orga-
nize ettik ve cenaze sahiplerinin ihti-
yaçlarını karşıladık. 
� Ramazan Bayramında geleneğimizi
yaşatma adına keşkek ikramı ve bay-
ramlaşma şöleni düzenledik.
� Derneğimize müracaat eden 82 ki-
şinin kan ihtiyacına cevap verdik.
Üyelerimize ait kan gurubu listeleri
hazırladık.
� Gebze Öğretmenevinde 800 kişinin
katılımı ile eğitime destek amaçlı ye-
mekli bir gece düzenledik. Gecemiz,
Mavi Karadeniz televizyonundan ya-
yınlandı.
� Derneğimiz, gerek bölgesindeki si-
vil toplum organizasyonlarında ge-
rekse ŞalFed organizasyonlarında ak-
tif görev aldı. (Kır gezintileri, otçu,
vb )
� Dernek üyelerimizin üniversitede
okuyan çocuklarının tamamına (11
öğrenci) burs verildi. Üyelerimizden
aidat olarak topladığımız meblağı,
yardım olarak dağıtmanın onurunu
yaşıyoruz. Burs vermeye 2014 yılında
da devam ediyoruz.

Bu işi yaparken benimle beraber
uyum içinde çalışan ve her zaman ya-
nımda olan Yönetim Kurulu üyesi ar-
kadaşlarıma, duyarlı üyelerime teşek-
kür ediyorum. Hayır sahiplerinden ve
bu işe gönül verenlerden Allah razı
olsun.�

Dernek gecemizde sanatçımız Sebahattin Yanık’ın kendini kaybettiği anlar...

Dernek gecemizi teşrif eden protokolden bir kesit

Dernek gecemizde Ağasar horonu tepen Kız Halk Oyunları Ekibi 

Dernek Başkanı Ömer Öztürk,Kız Halk Oyunları Ekibiyle 
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Ağasar Vadisi Sosyal Yardım-
laşma Derneği, 12.03.2013 tarihinde
Samandıra’da Muhammet Karataş
ve arkadaşları Yakup Yılmaz, Mu-
hammet Demir, Recep Akgün, Avni
Yaşar, Hasan Cinal ve Av. Ali Gö-
ren tarafından kurulmuştur.

Yeni kurulan bir dernek olması do-
layısıyla yoğun sosyal faaliyetler içi-
ne henüz girememişlerdir. Sadece Ça-
nakkale Şehitliğine bir gezi düzenle-
mişlerdir. 

Bunun yanında, dernekler bazında
kendilerini tanıtmaya gayret etmişler
ve ŞalFed ailesine resmen dahil ola-
rak, federasyonun düzenlemiş olduğu
turnuvalara katılmışlardır. Yine fede-
rasyonun düzenlemiş olduğu toplantı
ve diğer faaliyetlere imkanları ölçü-
sünde katkı sağlamışlardır.

Ağasar Vadisi Sosyal Yardım-
laşma Derneği, bundan böyle nice
hayırlı hizmetlerde bulunmayı planla-
maktadır.

***
MUHAMMET KARATAŞ: 1958 Trabzon
Şalpazarı doğumlu. İlkokulu 1970 yılında
Düzköy’de, Ortaokulu 1973’de Şalpaza-
rı’nda bitirdi. O dönemde Şalpazarı’nda
lise bulunmadığı için öğrenim hayatına
devam edemedi. Ortaokulu bitirdikten
sonra aynı yılın Yazında İstanbul’a (Ki-
razlıtepe’ye) geldi.

İki yıl (1974-1975) Dorukkiriş kö-
yünden Asım Çakır’ın yanında kasket
işinde çalıştı. 1975 sonunda İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nde kamu sektörü işçisi
olarak çalışmaya başladı. 1976-1980 arası
ülkemizin en tehlikeli dönemlerini ve
1980 ihtilalini üniversitede her gün sıkın-
tılar içinde yaşadı. Tam 30 yılını tamam-
layarak 2005 yılında üniversitedeki işin-
den emekli oldu.

1973-1995 yılları arasında Üsküdar
Kirazlıtepe’de ikamet ederken Aktaş Yay-
lası Kültür ve Dayanışma Derneği kuru-
cularından oldu(1995). Aynı yıl okullar
yaz tatiline girdikten sonra Samandıra’ya
taşındı. 

1980-2000 yılları arasında yaklaşık 20
yıl, mahalli olarak, futbolla ilgilendi. Bir-

çok arkadaşı onu -bu vesileyle-
Muhammet Karataş olarak değil
“Derval” olarak tanır. 

Emekli olduktan sonra kışın
genelde Samandıra’da; yazın ise
memleketi Düzköy’de ve Kara-
kısrak, Aktaş yaylalarında bulun-
maktadır. 

05 Mart 1981 yılında Düz-
köy’den Veysel Üçüncü kızı Hava
hanımla evlilik hayatına adım at-
mış olup halen Fatih, Özlem, Yu-
suf adında üç çocuk babasıdır.�

AĞASAR VADİSİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA

DERNEĞİ
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muhammet_karatas61@hotmail.com

Mehmet Gören:
1974 Kıbrıs Barış
Harekatı Muharip

Gazisi.Kıbrıs çı-
karmasına hava

harekatı(paraşütle
atlama)ile

fiilen katıl-
mıştır.1954 Şal-
pazarı-Düzköy

doğumludur.Halen
aynı köyde yaşa-

maktadır.Evli ve 9
çocuk sahibidir. 
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Dernek Yönetim Kurulumuz
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Gurbette özlemini çektiğimiz, ço-
cukluğumuzu ve gençliğimizi yaşadığı-
mız Ağasar’ın son köyü Sinlicemizin İs-
tanbul’daki temsil yeri olan derneğimizin
2013-2015 dönemi başkanlığı görevini,
bir seneye yakın bir zamandır, büyük bir
onur ve şevk ile elimden gelen bilgi, be-
ceri ve imkanlarım ölçüsünde yürütmek-
teyim.

Eğitim ve sosyal projelere odaklı bir
hizmet anlayışı ile yürüttüğümüz faali-
yetlerimizin daha anlamlı olması ve ku-
ruluş amacımız olan birlik ve beraber-
liğimizin sağlaması için tüm köylüleri-
mizi derneğimiz üyeliğine davet ettik.

Tüm köylülerimizden büyük destek
gören burs ve İngilizce kurs projesine ek
olarak, hem daha ferah bir ortam oluştur-
mak hem de sosyal etkinliklerin gerçek-
leştirilmesine imkan verebilmek adına
oluşturulan yeni dernek lokalimizin açılı-
şını 24 Nisan 2013 tarihinde geniş katı-
lımlı bir tören ve kermes ile yaptık.

Bu koca metropolde kültürümüzü ya-
şamak ve yaşatmak, daha güçlü faaliyet-
ler ile sesimizi daha gür duyurabilmek
için bu davetimi yineliyor, her Sinlice
köylüsünü derneğimiz çatısı altında bu-
luşmaya davet ediyorum. 

Bu hizmet yolunda başta üye kardeş-
lerimiz olmak üzere, bizlere maddi-man-
evi destek olan tüm köylülerimize ve
köyümüzün ileri gelenlerine teşekkür edi-
yorum.� (Ali Erata / Başkan)

SİNLİCE KÖYÜ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA DERNEĞİ
Ali Erata ( Dernek Başkanı )

Yaklaşık iki
yıldır aktif olarak
görev aldığım der-
nek faaliyetlerinde,
gerek şahsım gere-
kse Yönetim Kuru-
lumuz olarak, genç
yaşlı ayırt etmeksi-
zin tüm Sinliceli-
leri ilgilendiren pro-
jelere imza atma

gayreti içinde bulunduk. 
Sesimizi duyurma imkanına sahip ol-

duğumuz her platformda, üstüne basarak
belirttiğimiz gibi Sinlice’nin kabuğunu
artık kırması gerektiğine inandık ve bu
doğrultuda çalışmalarımızı, köylülerimi-
zin desteğini de arkamıza alarak, büyük
bir şevk ile sürdürdük.

İlk olarak geçen yıl başlatılan ve
artan bir ivme ile bu yıl da devam eden
burs projesi ile, her dönem ortalama
25’er öğrencimize, tamamen sizden ge-
len destekler neticesinde maddi eğitim
yardımı yapmaya çalıştık. Bunun ya-
nında hayırsever işadamları ile irtibata
geçerek bazı öğrencilerimize düzenli ve
sürekli burs imkanı sağladık.

Zengin-fakir olmasına veya ailesinin
dernek üyesi olup olmamasına bakmak-
sızın, Sinlice kimliği taşıyan tüm öğren-
cilerimize eşit mesafede durduk ve bu
yaklaşım ile tüm köylülerimizin takdi-
rini ve güvenini kazandık.

Buna ek olarak, dernek lokalimizde
başlatmış olduğumuz yetişkinlere yöne-
lik İngilizce Kursu ile yalnız öğrencile-
rimizin değil aynı zamanda iş hayatında
yer alan köylülerimizin de mesleki ve

kültürel gelişimine katkıda bulunmayı
hedefledik. 29 Ekim 2013 tarihinde baş-
layan ve halen devam etmekte olan kur-
sumuzda haftada 3 gün/6 saat olmak
üzere 8 kursiyerimize eğitim verdik ve
vermeye devam ediyoruz.

Gelecek dönemlerde de, bu ve ben-
zeri etkinliklerin dernek çatısı altında
gerçekleştirileceğinin müjdesini vererek,
bütün bu projelerin ancak sizin verecek
olduğunuz maddi-manevi destekler ile
hayata geçirilebileceğini bilgilerinize su-
narım. 

Unutulmamalı ki, bütün bu ve ben-
zeri faaliyetler sizin desteğiniz ile müm-
kün; bir ve beraber olduğumuz sürece
anlamlı.

Hepinize derneğim ve şahsım adına
saygılarımı sunuyorum.�

Murat  Erata
Gençlik ve

Eğitim Kolu Bşk.

Ali Erata
(Dernek
Başkanı)

Bahri Erata
(Dernek
Başkan
Yard.)

Murat Erata
(Dernek

Gençlik ve
Eğitim Kolu

Bşk.)

Recep Kandil
(Yönetim 
Kurulu
üyesi)

Talip Şen

(Yönetim
Kurulu
üyesi)

Cihan
Karagül

(Yönetim
Kurulu
üyesi)
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Dern. açılış kurdelesini Üsk. Bld. Bşk Yrd.
Hilmi Türkmen ve Yeni Şafak ve Tv NET Gn.Y.
Yön.İbrahim Karagül gerçekleştirdi.

Dernek açılışımızı iş, siyaset, basın ve STK’-
dan bir çok protokolün katılımı ile gerçek-
leştirdik.

26 Ocak 2014’te gerçekleştirdiğimiz Kültür ve
Eğitim Gecemizde protokolden bazıları.

Kermesimizde el emeği göz nuru ürünleri ile
bize katkıda bulunan hanım kardeşlerimiz. 
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DERNEKÇİLİK
BİZE NE KAZANDIRDI?

Sinem Yanık
Plato Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği öğrencisi

Kıymetli köylülerim, saygıdeğer misafirler;

Hepiniz derneğimizin “21. Yıl Eğitim, Kültür, Sanat
Gecesi”ne hoş geldiniz. Böyle gecelerde konuşmalardan
pek hoşlanılmadığını biliyorum. Bu yüzden çok vaktinizi
almayacağım. Ben, 21 yıldır hizmetlerine devam eden der-
neğimizin, bana ve benim gibi genç arkadaşlara neler ka-
zandırdığından bahsetmek istiyorum. 

Derneğimizin faaliyetleri sadece geceler düzenlemek
olmadı. Konuşmamın başında da söyledim; “Eğitim, Kül-
tür, Sanat Gecesi” diye. Derneğimiz, bu konularda elinden
geleni her zaman yaptılar. Buna bizzat şahit oldum. Çünkü
bildiğiniz üzere babam Erol Yanık, ben bildim bileli dernek
işlerinde; keza annem de kermeslerde, şenliklerde, toplan-
tılarda bulunduğu için her şeye şahit oldum. Babam ve
annem gibi bu dernek faaliyetlerine emek veren hatta daha
fazla özveri de bulunan birçok kişi oldu. 21 yılda adını sa-
yamayacağımız nice kişiler derneğimiz için emek verdi ve
onlar sayesinde derneğimiz bunca yıl faaliyetlerine devam
etti. 

Başka memleketten arkadaşlarım, kültürlerini benim
kadar tanımıyorlar. Ya hiç bilmiyorlar ya da kültürlerine
epey uzaklar. Ben köyümün pancar çorbasını da, turşu ka-
vurmasını da, darı ekmeğini de, sarmasını da; giydiğimiz
fistanı da, yeleği kuşağı da biliyorum. 

İstanbul gibi metropol bir şehirde bile hep birarada ola-
biliyorsak; horona, kemençeye doyup eşi, dostu görebili-
yorsak bu da bu gibi geceler sayesindedir. 

Ben bu yıl üniversite 1.sınıfa başladım. Öğrenci için en
büyük nimetin burs olduğunu hepiniz bilirsiniz. Derneği-
miz, benim gibi birçok öğrenciye yıllardır bu imkanı sağ-
lıyor. Hepiniz, hiçbir hesap yapmadan, yeter ki okusunlar
diyerek bizlere katkı sağlıyorsunuz; eksik olmayın. 

Derneğin sadece öğrenciye mi faydası oldu? Kimin dü-
ğünü oldu da gidilmedi? Kimin hastası cenazesi oldu da
yalnız bıraktılar? Toplanan bağışlarla köydeki camimizin
minaresi yapıldı, halılar ı alındı. Daha bilmediğim saya-
madığım birçok hayır yapıldı. 

Kadın eli değmeden bir şeyin kusursuz olması bekle-
nemez. Bu nedenle övgüyü belki de en çok hak edenler,
hanımlarımız oldu. Kermesler yapılacağı zaman hepsi bu
işle bizzat ilgilendiler. El işleri yaparak -el emeği göz nuru
olan eserlerini- verdiler. Bizzat satışlarda bulundular. Gece
geç saatlere kadar toplantılar ve düzenlemeler yaptılar.
Isırgan ve keşkek şenliklerinde yine beylere yardımcı ol-
dular. Servis yaptılar ve sonunda kazanları yıkadılar. 

Ayrıca Gençlik Kollarını, diğer üyelerimizi ve Yöne-
tim Kurulunu unutmak olur mu?  Hepsi elbirliğiyle en
güzel işlere imza attılar; ilklere isimlerini yazdırdılar.

Bu faaliyetlerde yöresel halk oyunlarımızı oynayan
genç arkadaşlarımız da, bize hep görsel şölenler yaşattılar. 

Bütün bu söylediklerim, sadece bizim derneğimize
mahsus şeyler değil; ŞalFed’e bağlı yirmiden fazla dernek
için de geçerli. Tüm derneklerimizin Ağasar kültürüne
büyük katkısı vardır. 

Biz gençler, bu dernekler ve federasyonumuzun miras-
çılarıyız. Onların bizlere bıraktığı bu güzel oluşumlar sa-
yesinde, gelecek kuşaklara biz de kültürümüzü doğru bir
şekilde tanıtacağız. 

Bu vesileyle; bu geceyi düzenleyenlere, buraya gelip
gecemizi şereflendiren sanatçılarımıza, misafirlerimize,
köylülerimize teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın, her
zaman bu şekilde -birbirimize köstek değil destek olarak-
devam etmesini diliyorum. Ben Ağasarlı olmaktan, kültü-
rümle iç içe yaşamaktan gurur duyuyorum. Herkese te-
şekkür eder iyi akşamlar, iyi eğlenceler dilerim.�

(*): Sayvançatak Derneğinin düzenlediği “Eğitim, Kültür, Sanat Ge-
cesi”nde bütün davetlilere sahneden arz edilmiştir. ( 14 Ocak  2014)

AĞASARLI ÖĞRENCİ KIZIN

DERNEKÇİLİK KOMPOZİSYONU(*)

Sinem Yanık,Dernek Başkanı ve sunucu olan babası Erol Yanık’ın
takdimi sonrası konuşmasını yaparken.
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S A N A T Ç I L A R I M I Z

ALİ TARHAN
Şalpazarı ilçesi Sayvançatak köyünde, sekiz

çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya
geldi.(1950)Anası Ayşe, babası Hasan’dır. Ortaokul
mezunudur.Evli ve iki çocuk babasıdır.

1982 yılında Trabzon Müzeler Müdürlüğü’nde
devlet memuru olarak göreve başladı ve 2006
yılında emekli oldu.

1965’ten beri -serbest meslek olarak- mahalli
kemençe halk sanatçısı sıfatıyla hem çalmaya hem
de türkü söylemeye devam etmektedir. Birçok yöre-
sel halk oyunları ekibini çalıştırmıştır. 

Düğünlerin, şenliklerin, dernek gecelerinin ve
imecelerin vazgeçilmez sanatçısıdır. 

Ahlaki ve dindar kişiliği ile halkın büyük sev-
gisini kazanmıştır.

Söylediği meşhur türkülerden bazı dörtlükler
şunlardır:

İndim gül bahçesine 
Gül dibinde gül olur
Ben gülümü koklatmam
Gülün ömrü az olur.

Dağın başında erük
Olsun da bile yerük
Allahtan’dır Allah’tan
Birbirini severük.

Kıratımı bağladım
Erikbeli sazına
Tahammülüm kalmadı
Yavrum senin nazına.

İletişim:
0536 719 87 51

Şalpazarı ilçesi Çamkiriş köyünde doğdu.(1964) Anası
Sakine, babası Mustafa’dır. Ortaokul mezunudur. Dört çocuk
babasıdır. Serbest çalışmaktadır. 

Ağasar yöresinin yetiştirdiği değerli kemençe üstadlarından-
dır. Onu ayrıcalıklı kılan, yöre kültürüne, coğrafyasına ve gele-
neğine uygun gaydeler(besteler) yapmasıdır. Diğer bir özelliği
ise, Ağasar’ı terk edip gurbete çıkmamış olmasıdır. Devamlı
köyde ve yaylalarda yaşadığı için yöreyi türküleriyle çok iyi an-
latmaktadır.

Sanat hayatı boyunca -moda deyimle- hiç albüm yapmama-
sına rağmen düğünlerde, şenliklerde, otçularda, muhabbetlerde
çalıp söylediği türküler korsan kaset halinde çoğaltılarak; yö-
rede hatta Karadenizlilerin yaşadığı bölgelerde en çok satan ve
dinlenenler arasına girmiştir.

Şenol Çakır, masa muhabbetlerini de çok sever ve kimseyi
kırmadan, sempatik ve esprili anlatımlarıyle, atma türküleriyle
masadakileri onore ederek muhabbetin güzelliğini ve huzurunu
sağlar.

Yöremizde Rahmetli Alû Kazım, Ali Çinkaya,Yanıklı Ah-
met’ten sonra en çok yeni gayde çıkaran sanatçıdır diyebiliriz.

Şenol Çakır’ın bir çok ünlü türküleri vardır. Bunlardan biri
olan, son yılların en meşhur türküsü “Bir tosun aldım beşe”nin
bir kaç dörttlüğünü sizlerle paylaşalım.

Yamadan gel yamadan
Karanlık kapamadan
Düştü saçıma aklar
Ben farkına varmadan.
Etkilenmez kemençem
Küresel ısınmadan.
Bi tosun aldım beşe
Satamadım on beşe
Kalmadı uşak bizde
Yaylalardaki neşe.
Ah ne olsa ne olsa
Bu sevdalık olmasa
Yaşanmaz Türkiye’de
Karadeniz olmasa.

Nesine yar nesine
Bordo-mavi fesine
Ölürsem koyun beni 
Ağasar Deresi’ne.
Gideceğim yaylaya
Dabanca ata ata
Karpuz gibi büyüdün
Yalañuz yata yata.
Bi tosun aldım beşe
Yürümüyo enişe
Kalmadı artık bizde
Eskilerdeki neşe.

İletişim: 0537 356 55 51

ŞE
N

O
L 

Ç
A

K
IR

K
ay

na
k:

Er
ol

Ya
nı

k

K
ay

na
k:

M
uh

am
m

et
Ta

rh
an



< Ağasar >Mayıs 2014  69

Kültürünü en iyi şekilde muhafaza ederek dünyaya örnek
bir Çepni yöresi olan Şalpazarı, Sanat Tarihi Bilimi açısından da
zengin bir yöredir.

Sanat Tarihi Nedir? Sanat Tarihi, başlı başına bir bilim dalıdır.
Sanat Tarihi bilimi; insan elinden çıkmış olan tarihi eserlerin sa-
natsal yönünü araştırır, o tarihi eserin hangi döneme, hangi yıla
ait olduğunu, hangi sanatsal akım ile yapıldığını araştırır ve o ta-
rihi eser üzerinden dönemin sosyal, siyasal, kültürel ve ekono-
mik özelliklerini meydana çıkarır.

Kışın ayaklarımız üşümesin diye annelerimizin, büyükanne-
lerimizin ördüğü ve ayağımıza giydiğimiz çorap, çok eski yıllar-
dan izler taşımaktadır. Yüzyıllardır giyilegelen Ağasar kıyafeti;
işlemeleri ve dokumalarıyla yüzyıllardan bize mesaj getirmekte-
dir. Yıllara meydan okuyan köprülerimiz ve Kalecik Kalesi biz-
lere bir şeyler söylemeye çalışmaktadır. Karakısrak yaylasında
bulunan ve sonra tahrip edilerek maalesef yok olan kilise, top-
rağa hapsolmuş diğer tarihi eserlerimizin sesi olmaktadır. 

Bazen duyduğumuz, anlatılagelen  küp bulma, altın bulma
olayları da toprak altında bulunan tarihi eserlerimizin habercisi
olmaktadır. Bu anlattıklarımın kısa ve öz açıklaması olarak şunu
söyleyebilirim: Şalpazarı’nda kültürel zenginliğin yanında yıl-
lara meydan okuyan ve toprağa hapsolmuş, sesini duyurmak ve
araştırılmak isteyen tarihi eser zenginlikleri de bulunmaktadır. 

Kültürel hazinelerimizin ve tarihi eserlerimizin gerçek değe-
rini bulması ve gün yüzüne çıkarılması için Şalpazarı’nda Sanat
Tarihi bilincinin artması gerekiyor. Türkiye için Sanat Tarihi’nin
okullarda zorunlu bir ders olmaması büyük bir eksikliktir. Sanat
Tarihi’nin seçmeli ders olduğu okullarda Sanat Tarihi öğretmeni
yerine başka branşta öğretmenin tercih edilmesi de büyük bir so-
rundur. Şalpazarı’ndaki okullarda Sanat Tarihi’nin hiç olmazsa
seçmeli bir ders olarak okutulmasının, Şalpazarı için çok hayırlı
ve iyi bir iş olacağı kanaatindeyim. Şalpazarı kültürünün hak et-
tiği gerçek değeri bulması, tam da bu alanla ilgilenen Sanat Tari-
hi’nin Şalpazarı’ndaki okullarda okutulup Sanat Tarihi bilincinin
genç nesillere aşılanmasıyla olacaktır. 

Yıllar geçtikçe harap olan değerlerimiz, köprülerimiz, Kalecik
Kalesi bizlerden gerçek ilgiyi bekliyor. Yok olmaya yüz tutan do-
kumalar, dastarlar, kilimler, çentikler, dırmaçlar Şalpazarı’nın
küçük görünebilen; fakat üzerine işlenen motifler bakımından da
büyük önem teşkil eden tarihi ve kültürel değerleridir. 

Nerede bizim çürüyüp giden tekirlerimiz? Buzdolabı olma-
dığı zamanlarda içinde meyveler, darılar saklanan, dikkatle ba-
kılmadığında dışındaki geometrik bezemeleri ve figürleri
göremediğimiz, kaybolup giden tekirlerimiz nerede? Ya içinde
darı sakladığımız, saklambaç oynarken içine gizlendiğimiz çö-
tenler nerede? Bizi bugüne getiren ögelere vefalı mıyız ?

Şalpazarı’nın ileri gelenlerine ve yetkililere sesleniyorum;
Şalpazarı’nda Sanat Tarihi bilimine önem verilmelidir. Okullarda
Sanat Tarihi dersi okutulmalıdır. Şalpazarı hak ettiği kültürel, ta-
rihi ve turistik değeri Sanat Tarihi bilimi sayesinde yakalayacak-
tır.�

(*): Erciyes Ü., Edebiyat Fak., Sanat Tarihi Bölümü 4.sınıf öğrencisi

Güçlü bir basına sahip olamamanın eksikli-
ğini Şalpazarı birçok alanda yaşamaktadır. Güçlü
basın, sorunlar çözdürür. Yıllardır sorunları ger-
çek anlamda tartışılmayan Şalpazarı, bunun ek-
sikliğini yaşamaktadır.

Basının güçlü olmadığı, buna bağlı olarak or-
taya konulan sorunların yeterli derecede çözüm-
leyici cevabı bulmadığı bir yer, gelişmeyi hayal
etmekten öteye gidemez. Şalpazarı’nın spor faali-
yetleri anlamında olsun, ekonomik anlamda olsun,
altyapı sorunları olsun birçok konuda tamamlan-
ması gereken eksiklikleri vardır. Sorunlar tartışı-
larak çözülür. Sorunların dile getirilmesi konu-
sunda basın çok önemli bir rolü üstlenmektedir.
Şalpazarı yerel basının yeterli güce sahip olma-
ması, Şalpazarı’nın çeşitli sorunlarının gözler önü-
ne serilebilmesi bakımından çok büyük bir eksik-
liktir. 

Sahip olduğum Ağasar Haber sitesinde Şalpa-
zarı’nda yayın yapan, bütün haber sitelerinin bir-
leşip bir güç olması için birlik çağrısı yapmıştım.
Bu çağrı maalesef diğer haber siteleri tarafından
hiçbir cevap bulmadı. 

Güçlü Şalpazarı için güçlü basın gereklidir.
Burada Şalpazarı’nda yayın yapan haber siteleri-
nin eksikliği de vardır. Yerel basın demek; dünya-
dan, Türkiye’den, -hadi bunları da geçtim- bölge-
den bîhaber olmak değildir. Bir Şalpazarılı, Şal-
pazarı gündemini öğrenmek için, burada yayın
yapan bir A haber sitesine giriyor, sonrasında Tür-
kiye ve dünya gündemini öğrenmek için de bu A
haber sitesinden çıkıp B haber sitesine giriyorsa
burada elbette bir sorun ve bir eksiklik var de-
mektir. 

Şalpazarı’nda yayın yapan haber siteleri, dün-
ya,Türkiye ve bölge gündemlerini içeriğinde gün-
cel olarak barındırmalıdır. Güçlü bir Şalpazarı ba-
sını için de, tek güç olma çağrımı yine burada tek-
rarlıyorum. Gelin Şalpazarı’nın sorunlarını ortak
bir çatıda gözler önüne serelim, bu sorunları tartı-
şalım, tartıştıralım ve çözüme kavuşturalım. Şal-
pazarı’nın güzelliklerini tüm Türkiye ve dünyaya
ortak ve güçlü bir çatıdan duyuralım.

Yine Şalpazarı esnafının, Şalpazarı’nda yayın
yapan sitelere desteklerini esirgememesi gereki-
yor. Reklam tanınmak demektir, daha fazla ürün
satmak ve daha fazla iş yapmak demektir. Haber
sitelerinin tek gelir kaynağı reklamlardır. Şalpa-
zarı esnafları da hem kendileri, hem de ilçesinin
basını için reklam vermekten kaçınmamalıdır. Bu
şekilde bir dayanışma örneği de sergilenmiş ola-
caktır.

Hasılı; güçlü bir toplum için güçlü, gerçekçi
ve özgür basın şarttır. Şalpazarı için de öyle.
(*):Ağasar Haber / www.agasar.gen.tr

Ercan Kandemir(*) Fatih Muhcu(*)

ŞALPAZARI’NDA
BASIN

KÜLTÜR ZENGİNİ ŞALPAZARI’NDA

SANAT TARİHİ
EKSİKLİĞİ
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Ağasar Vadisinin tarihi ile ilgili olarak bugüne kadar
çok fazla araştırma yapılmamış ve buna yönelik çokça bi-
limsel eserler vücuda getirilmemiştir. Giresun Bulancak’lı
olan araştırmacı, akademisyen yazar Prof. Dr. Feridun M.
Emecen’in “Ağasar Vadisi: Şalpazarı, Beşikdüzü’’ adlı
eseri bu hususta kapsamlı ve ciddi eserlerden birisidir. Bu
kitapta, 1800’lü yılların başında yöredeki köylerde yaşa-
yan erkek nüfusun, sülale isimleri ile birlikte, tek tek zik-
redildiği görülür. Yazar bu bilgileri, Osmanlı nüfus kayıt-
larından temin ettiğini aktarmaktadır ve daha nice kayıt-
lara çeşitli imkansızlıklar dolayısı ile ulaşamadığını beyan
etmektedir.

Şimdi araştırmalarımızın asıl konusu olan “Ağasar’’ is-
minin kökeni ve tarihi kaynağı ile ilgili görüşleri vermeye
çalışalım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bilimsel-
likten uzak ve tamamen folklorik verilere dayalı olan; 
- Ağa asar: Bölge halkı yörenin zalim ağasını asmıştır,
- Ağa aksar:Eskiden bölgenin yöre ağasının ayağı aksak-
tır,
- Ağa sar:Yine eskilerde yörenin en güzel kızı ağa ile bir-
birlerine sevdalanırlar ve kız ‘ağa beni sar, ağa sar,’ sarıl
anlamlarında maniler, türküler söyler,
- Aha say: Yöredeki bir göç esnasında göç grubunda kaç
kişinin olduğu sorulduğunda, gruptan alınan aha say ce-
vabı gibi söylemlerin, zamanla şekil değiştirip bugünkü
haline gelmiş olabileceği iddiaları gerçekliğe çok uzaktır. 

Nezdimizde bu savların; Kenan Evren’in Kürt kelimesi
ile ilgili olarak dağlardaki karların çıkardığı ‘’kart-kurt’’
seslerine atıf yapması ya da Kastamonu isminin oluşma-
sında “Kastın neydi Moni?’’ cümlesinin rolü, yine Ama-

zon Nehrinin “amma uzun!’’ tabirinden türediği ve yine
Niagara Şelalesi’nin “niye kara?’’ kelimesinden ortaya çık-
tığı, iddialarından bir farkı yoktur. Bu tür iddiaların, bi-
limsel kaynak olarak gösterilmesi ve okuyucunun bilgisine
sunulması gerçekten de bir talihsizlik olarak yorumlan-
malıdır.

Bazı yorumlarda ise sözcüğün Ermenice kaynaklı ola-
bileceği iddia edilir (Ağsor: Ermenice’de, tarıma müsait
olmayan çorak arazi). Bu hiç mümkün değildir. Çünkü yö-
reye ilk gelenler, halen daha orada yaşamakta olan Çepni
Türkleridir. Kaldı ki Ermenilerin yöre ile hiç ilgisi yoktur.
14. yüzyılın sonlarında Akkoyunlu’lar zamanında Çepni-
ler bölgeye gelmeye başlamışlardır. 15. yüzyıla kadar Ağa-
sar yöresi bir geçiş bölgesi iken yine bu yüzyılın sonlarına
doğru Çepniler eliyle yerleşim yeri haline gelmiştir. Bu ta-
rihlerden sonra da bölgede öyle büyük etnik dalgalanma-
lara sebep olacak göç hareketlilikleri yaşanmamıştır. Hüla-
sa; Çepni Türkleri’nden önce bu bölgede geçiş güzergahı
olması dışında herhangi bir yerleşim söz konusu değildir.
İlk kez Çepniler, bölgeyi yerleşim yeri olarak kullanmaya
başlamışlar ve büyük oranda da bu halini günümüze kadar
korumuştur. Trabzon’un diğer bölgelerinin aksine Ağa-
sar’da köy ve yer isimlerinin eskisinin-yenisinin (Rumca-
Türkçe) olmaması ve neredeyse tamamının Türkçe olması
zaten bu gerçekliği destekler niteliktedir. 

AKHİSAR
Yöremizin ismi Osmanlı kayıtlarında “Akhisar’’ ola-

rak geçmektedir. “Ak’’ ve “Hisar’’ kelimelerinin anlamı
gayet açık ve nettir. Ve pek muhtemeldir ki Ağasar keli-
mesi de bu kelimenin söyleyiş değişikleri neticesi ortaya
çıkmıştır. “Ak’’ kelimesi, yöredeki konuşmalarda (hatta

İ N C E L E M E  /  A Ğ A S A R

“ A Ğ A S A R ” Ü Z E R İ N E
ETİMOLOJİK BİR İNCELEME

Av. Ali Gören
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Ağasar isminin sadece “asar’’ (kale, tepe, hisar, burç) kelimesinin
tek başına kullanımından da kaynaklandığı ileri sürülebilir. Teleffuz
kolaylığı açısından “asar” zamanla bu günkü şeklini almış da olabi-
lir. Hatta çoğu zaman yöre insanı Ağasar yerine Ağsar kelimesini
kullandığı görülmektedir. 
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Foto.: İnt.

Ağa aksar, aha say, ağa sar, ağa asar şek-
lindeki söylemlerden daha fazla gerçeğe
yakın olduğunu düşündüğümüz farklı iddia-
lar da ileri sürülebilir. Mesela Ağ kelimesini
ak manasında değil de “ağa’’ manasında
kullanıldığını ele alırsak Ağa Asar (Ağa
Kalesi, Ağa Hisarı) şeklinde kaynak kulla-
nım olduğu düşünülebilir. Buradaki ağa ta-
nımlaması elbette doğu ve güneydoğudaki
ağalık düzenini anımsatmamalıdır. Yörede
büyüklere ağa, aga şeklinde hitap edildiği
göz önüne alınırsa, ağalığın yörede de ken-
dine özgü, sosyolojik bir olgu olarak varlı-
ğından söz edilebilir.
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Anadolu’nun birçok yerinde), yöre ağzı esas alındığında
hemen hemen bütün durumlarda “Ağ’’ olarak kullanıl-
makta ve söylenmektedir. (Cehreñ ağarukgene olmuş, ça-
maşırlar bayağa ağarmış, kar bayağa ağarttı, Ağadaş
Yaylası vs. gibi). Buradan hareketle Akhisar kelimesinin
zamanla telaffuz kolaylığının da etkisi ile Ağhisar ve en
sonunda da Ağasar haline geldiği kanaatimizdir.

Bu iddiayı destekler nitelikte başka argümanlar da mev-
cuttur. Ağ ve ak kelimelerinin yörede anlam olarak örtüş-
tüğü sabittir ve bunda tereddüt yoktur. Şimdi, Büyük
Türkçe Sözlük’te(TDK) kale, burç, hisar anlamına gelen
ve bu anlamda kullanılan bir Türkçe sözcük daha vardır ki
bu sözcük “Asar’’ kelimesidir. Gerçekten de sözlükte bu
kelimenin anlamlarından bazıları kayalık, tepe, kale, burç
olarak gösterilmektedir. Yöredeki halkın, arı ve gerçekten
de bugün unutulmaya yüz tutmuş birçok kelime ve deyimi
de içine alan zengin bir Türkçe ile konuştuğunu göz önüne
alırsak, buradan hareketle, kelimenin hiçbir değişikliğe uğ-
ramadan kaynağından bu yana olduğu gibi kullanıldığı
yargısına da varabiliriz. (Ağ asar, ağ kelimesi ak, asar ke-
limesi de hisar, kale manasında). Osmanlı’da resmi dilde,
saray dili ile halk dilinin farklı olduğu düşünülürse devlet
kayıtlarında Ağasar’ın Akhisar olarak geçmesi pek muh-
temeldir. 

Bunlardan sonra hisar ve asar kelimelerinin nereyi,
hangi kaleyi tarif ettiğinin tespitine gelelim. Yöremizde
kale olarak bilinen iki tane eski yapı vardır. Bunlardan bir
tanesi Beşikdüzü’ne bağlı Kalegüney köyüne adını veren,
Şahmelik köyüne yakın olan kaledir. Bu kale, tamamen
üzerine yapıldığı devasa bir kayanın oyulması sureti ile ne-
redeyse ilk halini günümüze kadar taşıyabilecek nitelikte
yapılmış, kaya mezarlarını andıran ilginç bir yapıdır. Üze-
rinde onlarca belki yüzlerce irili ufaklı muntazam oyuklar,
işaretler mevcuttur ve insanda gerçekten daha bir sürü
merak uyandıran, ayrı bir araşt ı rma konusu olabilecek
özelliklere, gizeme sahiptir.  Diğeri ise Şalpazarı’na bağlı
olan Kalecik Mahallesindeki kaledir. Kanaatimizce Akhi-
sar olarak tabir edilen ve yöreye ismini veren kale Şalpa-
zarı Kalecik Mahallesi’ndekii kaledir. İncelendiğinde
kalenin özellikle harç kalıntılarının beyaz olduğu görüle-
cektir ve beyaz, ak kelimesin buna istinaden kullanıldığı
düşünülebilir.

Ayrıca yukarıda belirttiğimiz ağa aksar, aha say, ağa
sar, ağa asar şeklindeki söylemlerden daha fazla gerçeğe
yakın olduğunu düşündüğümüz farklı iddialar da ileri sü-

rülebilir. Mesela Ağ kelimesini ak manasında değil de
“ağa’’ manasında kullanıldığını ele alırsak Ağa Asar (Ağa
Kalesi, Ağa Hisarı) şeklinde kaynak kullanım olduğu dü-
şünülebilir. Buradaki ağa tanımlaması elbette doğu ve gü-
neydoğudaki ağalık düzenini anımsatmamalıdır. Yörede
büyüklere ağa, aga şeklinde hitap edildiği göz önüne alı-

nırsa, ağalığın yörede de kendine özgü, sosyolojik bir olgu
olarak varlığından söz edilebilir. Bunun yanında yine Ağa-
sar isminin sadece “asar’’ (kale, tepe, hisar, burç) kelime-
sinin tek başına kullanımından da kaynaklandığı ileri
sürülebilir. Teleffuz kolaylığı açısından “asar” zamanla bu
günkü şeklini almış da olabilir. Hatta çoğu zaman yöre in-
sanı Ağasar yerine Ağsar kelimesini kullandığı görül-
mektedir. 

Yazının konusu baz alındığında, netice itibarı ile tam
bir teşhis konulamamış, kanıya varılamamış olsa da bu-
güne kadar söylenegelenlerden daha fazla gerçekliğe yakın
olduğunu düşündüğümüz değerlendirmelerimizi buraya
aktarmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz bu değerlendirme-
ler, kapsamlı olmasa da bir araştırma sonucunda ortaya
çıkmış ve buraya aktarılmıştır. Bir kısmı da bizim düşün-
celerimizdir. Eksik ya da hatalı olabilir ama yine de işin
aslına ulaşabilmede faydalı olabileceği kanaatindeyiz. 

Ağasarımıza, kimliğimize, kültürümüze, tarihimize, in-
sanımıza sahip çıkabilme ümidi ile…�

Şalpazarı Kalecik Mahallesi’ndeki kale kalıntısı
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Yöremizin ismi Osmanlı kayıtlarında “Ak-
hisar’’ olarak geçmektedir. “Ak’’ ve “Hi-
sar’’ kelimelerinin anlamı gayet açık ve net-
tir. Ve pek muhtemeldir ki Ağasar kelimesi
de bu kelimenin söyleyiş değişikleri neticesi
ortaya çıkmıştır. “Ak’’ kelimesi, yöredeki
konuşmalarda, yöre ağzı esas alındığında
hemen hemen bütün durumlarda “Ağ’’ ola-
rak kullanılmakta ve söylenmektedir.Bura-
dan hareketle Akhisar kelimesinin zamanla
telaffuz kolaylığının da etkisi ile Ağhisar ve
en sonunda da Ağasar haline geldiği kanaa-
timizdir.

Beşikdüzü Kalegüney Köyü’ndeki kale kalıntısı
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İlk insandan buyana, yaşamın devamı için gerekli kay-
nakları bünyesinde barındıran toprak  üzerinde sahiplenme
duygusu, her zaman kişisel ve toplumsal çatışmalara konu
olmuştur. Bu nedenle insanlık tarihinin her döneminde,
mülkiyet haklarına kutsiyet atfedilmiş olup, gerek yazılı
gerekse de sözlü toplumsal sözleşmelerin ve dolayısıyla
hukuk kurallarının konusu olagelmiştir. 

İnsanlık tarihi kadar eski olan bu çatışma kaynağı üze-
rinde, toplumlar, hukuk kuralları koymada ve uygulanma-
sında her zaman -maalesef- başarılı olamamıştır. Ancak
insanlık, 15. yüzyıldan itibaren piyasa ekonomisinin ge-
lişme evrelerinin yarattığı atmosfer içerisinde, mülkiyet
hakkının ekonomik gelişmenin adeta zorunlu bir unsuru
olduğunu görmekte gecikmemiştir. Bugün dünyanın en ge-
lişmiş ülkelerinin, aynı zamanda başta mülkiyet hakkı,
yaşam hakkı, teşebbüs ve fikir hürriyeti olmak üzere
“Temel Hak ve Hürriyetler” yönünden de en gelişmiş ül-
keler olduğu tesadüf değildir. 

Türkiye’deki tüm temel hak ve hürriyetlerin gelişme
serüvenine baktığımızda, -maalesef- tarihsel ve sosyolojik
şartlar gereği, kutsal devlet anlayışının gölgesinde kalan
bir görüntü vermektedir. Bu anlayış, özellikle 1930’lu ve
1940’lı yıllarda “Orman ve Hazine” varlıklarına ilişkin
çıkan katı yasalar ve bu yasaların sonraki yıllarda - komü-
nist devletleri aratmayacak şekilde- uygulanmasında kar-
şımıza çıkmaktadır. Bir defa, gerek yasalar gerekse de alt
mevzuat adeta vatandaşa tek taraflı sorumluluk verirken
devlet görevlilerine hemen hemen hiç sorumluluk verme-
miştir. Öyle ki, mevzuatı ruhu ile değil lafzı ile dar yo-
rumlayan yargı cephesi de, verdiği kararlarla devleti yöne-

Mustafa Bulan(*)
MustafaBULAN@vakifbank.com.tr

Ç Ö Z Ü M

ORMAN VARLIKLARININ KORUNMASI VE
HAZİNE MÜLKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- ALTERNATİF BAKIŞ -

Devletin, “2B Yasası” ile, geçmişte orman arazisi de olmuş ha-
zine mülkleri üzerindeki gerçek işgalcilere bugün tapu verirken;
geçmişte tarla olan ve sahipleri tarafından orman olması sağla-
nan tapulu mülkleri halkın elinden almaya kalkışması izah edi-
lemez. Bu büyük bir çelişkidir ve aynı zamanda halka ve hakka
karşı büyük bir ayıptır.
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Özel mülkiyette orman oluşturmak teşvik
edilmelidir. Hatta Anadolu’da boş kamu
arazileri, orman yetiştirilme koşuluyla, va-
tandaşa uygun fiyatlarla devredilmelidir. Bu
konuda elbette kötü niyetli kimseler çıka-
caktır; ancak bu, ormanın  kıymetini  iyi bi-
len vatandaşların çoğunlukta olması ile ber-
taraf edilecektir. Bundan asla kuşku duyul-
mamalıdır. Devasa bir organizasyon olan
devlet, vatandaşı ile akıllı ve optimum sevi-
yede kaynak ve sorumluluk paylaşımı ya-
pabilmelidir. Bundan kaçınmak hem dev-
letin kurumsallaşmasını engeller ve devleti
hantallaştırır, hem de vatandaşın kendine
güvenini azaltır.  
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ten bürokrasi kesimini adeta masum görmüştür. Bu bakış
açısı özel mülkiyet içerisinde de orman varlıklarının
korunabileceği gerçeğini geri plana itmiştir.

Gerçekte orman varlıkları, çağdaş kanunlar çıkar-
tılarak özel mülkiyet içerisinde de korunabilir.  Devle-
tin katı kanunlarından habersiz bir çok Anadolu insanı,
yerinin/mülkünün orman olmasını sağlamış; ancak sonra-
sında, Orman İdaresi, kanunlardan aldığı tek taraflı güçle
vatandaşın kapısına dayanarak yapmış olduğu tahdit ve ap-
likasyon(**) çalışmaları ile bu mülkleri hazine adına ge-
çirmeye çalışmıştır. Bu kayıpla adeta cezalandırılan Ana-
dolu insanı, Orman Yasası’nın adeta bir kabus yasası ol-
duğunu geç de olsa öğrenmekte, bırakınız mülklerini or-
mana dönüştürmeyi adeta üzerinde yetişen ağacı yok et-
meye zorlanmaktadır. Ama hassas Anadolu insanı, bu gü-
naha düşmemiştir ve bundan sonra da düşmeyecektir. 

Halbuki özel mülkiyette orman oluşturmak teşvik edil-
melidir. Hatta Anadolu’da boş kamu arazileri, orman ye-
tiştirilme koşuluyla vatandaşa uygun fiyatlarla devredil-
melidir. Bu konuda elbette kötü niyetli kimseler çıkacak-
tır; ancak bu, ormanın  kıymetini  iyi bilen vatandaşların
çoğunlukta olması ile bertaraf edilecektir. Devasa bir or-
ganizasyon olan devlet, vatandaşı ile akıllı ve optimum se-
viyede kaynak ve sorumluluk paylaşımı yapabilmelidir.
Bundan kaçınmak hem devletin kurumsallaşmasını engel-
ler ve devleti hantallaştırır hem de vatandaşın kendine gü-
venini azaltır. Karşılıklı paylaşma, aynı zamanda zengin-
leşme ve var olan zenginliği birlikte koruma kültürünün
de gelişmesini sağlar. Dünyada gerek ekonomik gerekse
de sosyal yönden gelişmiş tüm toplumların röntgeni çekil-
diğinde, bu gerçek görülecektir. Kaldı ki, ülkemizde -
orman varlıkları da dahil olmak üzere- devlete ait mülk-
lerin iyi korunamadığı, mevcut uygulamaların sonuçları
ile birlikte değerlendirildiğinde açıkça görülecektir. Hele
şehir merkezlerinde, vatandaşa alt yapısı ile birlikte konut
alanları oluşturulmasında geç kalınması, hazine arazisi ta-
lanını ortaya çıkarmıştır. Bugün ülkemizde, Orman İşletme
Müdürlüğü binalarının pencerelerinden bile görünen ve
yürüme mesafesinde olan araziler üzerindeki -var olduğu
iddia edilen- ormanın dahi korunamadığı görülecektir. Ör-
neğin Şile gibi İstanbul’un yanı başında bulunan bir ilçe
merkezinde, 1939 yılında Orman tahditi görmüş bir tapulu
tarla üzerinde, 1958 yılında mahkeme kararı ile tahdit
kalktığı halde, aradan 30 yıl geçtikten sonra mahkeme ka-

rarı uygulanmadan ve dikkate de alınmadan aplikasyon iş-
lemi yapılabilmiştir. Mahkeme kararına rağmen tapulu ara-
zide aplikasyon yapılması, mahkeme kararını uygulamama
olur ki; bu normal bir hukuk devletinde Anayasal güvence
altında olan mülkiyet hakkının da ihlali olduğundan,  bir-
den fazla gerekçe ile suç teşkil eder. 

Buraya kadar her şey orman gibi kutsal bir konu oldu-
ğundan normal kabul edilse bile, bundan sonrası daha da
korkunçtur. Zira 1989’daki mülk sahipleri, zaten zor anla-
şılan aplikasyon tutanaklarını ya anlamadığından ya da
başka bir yerde ikamet ediyor olmalarından dolayı itiraz
edememiş, ancak mülk üzerinde geçmişte mahkeme kararı
ile orman tahditi kalktığından, haklı olarak belediye imar
uygulaması yapmış, mülk sahipleri de arsalarını hiçbir en-
gelle karşılaşmadan üçüncü şahıslara satmış ve sorun
1989’dan sonra 20-25 yılı aşkın bir süreden sonra iyi ni-
yetli alım yapan üçüncü şahıslara intikal etmiştir. Ciddi-
yetle iş yapması gereken bir devlet kurumu olan Orman
İdaresi, yıllarca işletme müdürlüğü binasının pencerele-
rinden bakıldığında görüş ve yürüyüş mesafesinde olan bir
arazide, mahkeme kararını tanımayarak, yaptığı aplikas-
yonu tapuya şerh etme tenezzülünde dahi bulunmuyor. İş-
letme Müdürlüğü binasından görünen ve yürüme mesafe-
sinde olan bir arazide, hatalı ve eksik uygulamalar sonu-
cunda mahkeme kararı uygulanmayarak “vatandaş” mağ-
dur ediliyor; “yargı” ve var olduğu iddia edilen ağaçlar için
hiçbir hukuki ve fiziki koruma sağlanmayarak  da “orman
varlığı” hafife alınıyor. Normal bir hukuk devletinde bunun
karşılığında; Orman İdaresi’ndeki görevlilerinin hem
cezai, hem idari, hem de insani sorumluluğunun ortaya çı-
karılması için devletin denetim birimleri ile Cumhuriyet
Savcılarının harekete geçmesi gerekir. Ancak yıllarca
konu, orman gibi kutsal bir konunun gölgesinde ve perde-
lemesinde kaldığından hep bedel masum vatandaşa öde-
tilmek istenmiş ve ne yazık ki bunda da büyük ölçüde
başarılı olunmuştur.

Son 40-50 yılda büyük şehirlere göçlerin de etkisiyle,
özellikle  Karadeniz’de  kendi arazisinin  orman olmasını
sağlayan yüzbinlerce aileyi önümüzdeki yıllarda bir kabus
beklemektedir. Orman yetiştirdiği için ödüllendirilmesi ge-
reken bölge insanı, kendi yetiştirdiği orman arazisinde
adeta işgalci muamelesi görmekten psikolojik yönden
travma geçirecektir.  Komünist ülkeleri aratmayan 1930’luFo
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Başta Karadeniz Bölgesi’nde olmak üzere
tüm yurdu kapsayacak şekilde mevcut Or-
man Yasası revize edilerek “kabus yasası” ol-
maktan çıkarılmalı ve “Özel Mülk Orman
Yasası” ile takviye edilerek, devlet vatandaş
işbirliği ile ormanların korunması için ge-
rekli ve kararlı adımlar atılmalıdır. Bu ko-
nuda Yasama ve Yürütme organları üze-
rinde etkili olmak için, başta Karadeniz Böl-
gesi halkı olarak, tüm politikacı ve sivil top-
lum kuruluşları ile birlikte bir yol haritası
oluşturulmalıdır. 
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yıllardan kalma kanunlarla bugün orman varlıkları koru-
namaz. Geçmişte de yeterince korunamadığının binlerce
örneği var, bu örnekler iyi tetkik edilmelidir. Devlet ve va-
tandaş arasında karşılıklı güven kültürünün gelişmesi,
refah toplumu olmanın olmazsa olmaz koşuludur.  Bugün
Karadeniz’de özel mülkiyetteki arazilerde, daha çok yö-
reye özgü yetişen kızılağaç çok fazla endüstriyel değer ta-
şımamakta olup, kanaatimizce yeraltı sularını da fazlaca
bünyesine çekerek kurumalarına neden olmaktadır. Yay-
gın olarak yetişen bu ağaç türü, çoğu araziye, hava veya
uzak bakış fotoğraflarda orman görüntüsü vermektedir.
Devlet, bırakınız arazilere el koymayı; vatandaşı destek-
leyerek meşe, gürgen ve çam gibi endüstriyel ağaçların
özel mülklerde yetişmesini teşvik etmeli; Karadeniz coğ-
rafyasına özellikle yaklaşık 1200 m. rakıma kadar mantar
gibi yetişen ve arazilere orman görüntüsü veren kızılağacı
azaltma yoluna gitmelidir. Odunundan kömür dahi yapıla-
mayan kızılağaç, endüstriyel değeri olan ağaç türleri ile
değiştirilirse hem devletimiz, hem bölge halkı kazanacak-
tır. Ayrıca özellikle Karadeniz’de, özel mülkiyetteki or-
mana kolay kolay kimse zarar veremez. Çünkü Karadeniz
kültürü, bu konu da oldukça hassas olup bir ağaç yüzünden
çoğu sınırdaş ihlalleri ciddi sorunlara neden olabilmekte-
dir. Bu konuda, yörenin ağaç kültürü hakkında şüphe edil-
memelidir. Eğer Karadeniz’de sonradan özel mülkiyet-
te oluşan ormanlar devletleştirilirse, asıl o zaman sa-
hipsiz ve korumasız kalacaktır. Bu konu da hiç şüphe
edilmeden ülkemizde Özel Orman Yasası ivedilikle çı-
karılarak devlet ve toplum birlikte sorumluluk almalı-
dır. Kuralları iyi koyulursa vatandaşın, ormanı devlet-
ten daha iyi koruduğu görülecektir. Zira devletin, or-
manın korunmasında ve devamlılığının sağlanmasında,
karşısında birlikte sorumluluk paylaştığı mülk sahibi bir
muhatabı olacaktır ki, hiçbir insan bu konuda devletle ça-
tışmayı kolay kolay  göze alamaz. Çünkü bu hukuki bir
konu olmaktan daha öte ahlaki ve vicdani bir konudur. 

Karadeniz’de ağaç kültürü o kadar gelişmiştir ki, baş-
kasının yerinden kötü niyetle kesilen bir ağacın çıkardığı
sorunu bazen devlet bile çözemez. Bu konuda geçmişte o
kadar çok yaşanmış olay vardır ki, maalesef devlet bu
yönde vatandaşı tanımayı hiç ama hiç aklına getireme-
mektedir.

Sonuç olarak; başta Karadeniz Bölgesi’nde olmak üze- 

re tüm yurdu kapsayacak şekilde mevcut Orman Yasası re-
vize edilerek, “kabus yasası” olmaktan çıkarılmalı ve Özel
Mülk Orman Yasası ile takviye edilerek devlet vatandaş
işbirliği ile ormanların korunması için gerekli ve kararlı
adımlar atılmalıdır. Bu konuda Yasama ve Yürütme or-
ganları üzerinde etkili olmak için, başta Karadeniz Bölgesi
halkı olarak, tüm politikacı ve sivil toplum kuruluşları ile
birlikte bir yol haritası oluşturulmalıdır. 

Vatandaşın ocağına incir ağacı dikilerek orman ko-
runamaz. Bir takım paralel orman kadastro çalışma-
ları yapıp sonra da, tapuya bile şerh etmeyerek iyi
niyetli mülk alan vatandaşla, onlarca yıl sonra mülki-
yet kavgası yapılmamalı ve yaşam hakkı ve geleceği ka-
rartılmamalıdır. Bütün bunların yanısıra, 76 milyonun
hakkının korunduğu ezberinin arkasına saklanıp Tapu
Belgelerinin üzerindeki T.C. rumuzu ve Türk Bayrağı
magazinsel sembollere indirgenmemelidir. Zira bu
semboller, devletin itibarını temsil eder; aksi takdirde
bu hem insan, hem doğa ve hem de devletin itibarı ile
dalga geçmek olur. İnsanının hukukunu koruyamayan
devlet, doğal varlıkların da hukukunu koruyamaz. 

Devletin, “2B Yasası” ile, geçmişte orman arazisi
de olmuş hazine mülkleri üzerindeki gerçek işgalci-
lere bugün tapu verirken; geçmişte tarla olan ve sa-
hipleri tarafından orman olması sağlanan tapulu
mülkleri halkın elinden almaya kalkışması izah edi-
lemez. Bu büyük bir çelişkidir ve aynı zamanda halka
ve hakka karşı büyük bir ayıptır.�
(*): Bankacı -Yönetici

(**): Aplikasyon(yer tesbiti), tescilli haritalardaki parsel köşe nokta-
larının zeminde yeniden belirtilmesidir.

Not: Mustafa Bulan’ın, 01.02.2014 tarihli Dünya gazetesinde yayınla-
nan “Orman Yasası Kâbus Yasası Olmaktan Çıkarılmalıdır” başlıklı
yazısı için ayrıca bakınız: http://www.dunya.com/orman-yasasinin-10-
yillik-hak-dusurucu-sure-hakkinda-maddesi-iptal-217597h.htm 

Vatandaşın ocağına incir ağacı dikilerek
orman korunamaz. Bir takım paralel orman
kadastro çalışmaları yapıp sonra da, tapuya
bile şerh etmeyerek iyi niyetli mülk alan va-
tandaşla, onlarca yıl sonra mülkiyet kavgası
yapılmamalı ve yaşam hakkı ve geleceği ka-
rartılmamalıdır. Bütün bunların yanısıra, 76
milyonun hakkının korunduğu ezberinin ar-
kasına saklanıp Tapu Belgelerinin üzerin-
deki T.C. rumuzu ve Türk Bayrağı maga-
zinsel sembollere indirgenmemelidir...İnsa-
nının hukukunu koruyamayan devlet, doğal
varlıkların da hukukunu koruyamaz.  
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GÜLÜN ADI: AĞASAR
Neşat Ergül(*)

Kim var, Ağasarlı olup da çocuklu-
ğunu, gençliğini orada yaşayıp da; o ha-
vayı teneffüs edip de gurbete gelince bir
gün olsun o yeşil doğayı, o havayı, o bize
hayata tutunma arzusu veren kültürü öz-
lemesin?..

Askerlik çağında, daha öncesinde, be-
bekken, hatta doğmadan gurbete çıkan
Ağasarlı; en küçük fırsatta yayla, Ka-
dırga, Sis, Mayıs 7’si, kurban yada rama-
zan bayramı için neden Ağasar’a akın
ediyor? Amaç sadece halen yaşayan bü-
yüklerini görmek, mezarlıkları ziyaret
etmek olmasa gerek. Ağasarlı’nın kanına
işlemiş bir kültür, bir gelenek, bir sosyal
aktivite var. Evet bu kutsal değer, Ağa-
sarlı’yı diğer hemşehrilerinden gerçekten
ayrı bir mevkiye taşıyor.

***
� Özümüzü Kaybetmemeliyiz…

Ağasar vadisinde olan nüfusun on-
larca katı bir oranda Şalpazarlı, yurdun
değişik illerinde hayatını sürdürüyor. Sür-
dürüyor ama nasıl? Elbette, özüne uygun
olarak. Bunda köy derneklerimizin, fede-
rasyonumuzun (ŞalFed) gerçekten büyük
katkısı var. Bizler 30-40 yıl önce gurbete

geldik, çocuklarımız gurbette doğdu. El-
bette her ailede, köy kültürünü alan ebe-
veynle, yetiştirmeye çalıştığı çocukları
arasında kültür çatışması doğuyor. Kültür
çatışması var ama bu, bir Ağasarlı için -
diğer iller baz alındığında- o kadar sorun
olan bir durum değil. Neden peki? İşte o
dernekler ve federasyonun etkinlikleri…
Bu kültür, umarım ŞALFED ve dernekle-
rimizin faaliyetleriyle gelecek nesillere ak-
tarılacak. 

***
� Dernek ve Yerel Yönetimlerin
Katkıları

Biz Çepnilerin kültürünü her gittiği
bölgede yaşamasına, gelecek nesillere ak-
tarmasına ŞALFED ve derneklerimizin
katkıları kimse tarafından göz ardı edile-
mez. Hatta Üsküdar Belediye Başkanı Av.
Hilmi Türkmen’in yıllarca Ağasar kül-
türü, onu yaşatmaya çalışan derneklere
gösterdiği yardımı ve desteği inkar edile-
mez. 

Hep sordum, nedir bu çokluk; hep bir
araya gelinerek yüzlerce insanın katıldığı
horon halkası? Türkler anavatanından ya
da yurdundan farklı boy ve gruplar halinde
göç ederken, diğer akrabalarıyla karşılaş-
tığında acılarını böyle eğlenceye dönüştü-
rürlermiş. Biz de sıla hasretimizi, bin ki-
lometre uzakta horon halkasıyla ve omuz
omuza vererek unutuyoruz. Umarım bu

ulvi dayanışma, bundan sonra daha da
yükselerek devam eder.

***
Bizim aşkımız da, gülümüz de Ağa-

sar. Ona, doğduğumuz yerde de, gurbette
de sahip çıkmalı; kültürümüzü yaşatmalı,
yaşatmaya çalışan sivil toplum kuruluşla-
rımıza desteğimizi esirgememeliyiz. Ta-
rih, kültürünü unutan ve onları terk eden
milletlerin ne hallere geldiğinin örnekle-
riyle dolu.�

(*): Şalpazarı ilçesi Kireç köyünde 1966 tari-
hinde doğdu. İlkokulu üç yıl Şalpazarı’nda
okuduktan sonra öğreniminin geri kalan bö-
lümü olan ortaokulu ve liseyi İstanbul’da bi-
tirdi. İstanbul Ü. İletişim Fakültesi’nde okur-
ken 1992 yılında girdiği Anadolu Ajansı’ndan
2012 yılı Eylül ayı sonunda emekli olan Neşat
Ergül, bazı gazete ve internet haber sitelerinde
yönetici olarak çalıştı. Ergül, evli ve 4 çocuk
babasıdır.

D O S T Ç A
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Gelenek Türkçe Sözlük’te, “Bir toplumda, bir top-
lulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup
kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel ka-
lıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane”
diye tanımlanırken; görenek de, “Bir şeyi eskiden beri gö-
rüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet” olarak ifade edilir.
Kur’an’a göre gelenek “ataların dini”dir: “Onlara Al-
lah’ın indirdiğine uyun denilince, hayır biz atalarımız-
dan gördüğümüze uyarız derler.”(Lokman, 21)

Her tanımda “eski” ve “alışkanlık” kavramları ortak
yön olarak kendilerini göstermektedir. Yani eski olan ve
alışkanlık haline gelmiş davranışlar, âdetler gelenek ve gö-
renekleri oluşturur. Her gelen nesil bu kültür unsurların-
dan beğendiklerini davranış biçimi edinerek alışkanlıkların
yaşamasını sağlar. O insanın bu noktada seçiciliği “be-
ğeni”lerinin çerçevesini çizen sınırlara göre belirlenir. Eğer
fert doğumuyla kendini içinde bulduğu kültür ve düşünce
dünyasının dışına çıkacak imkân bulamamışsa gelenek un-
surlarını kendi karakterinin parçası haline getirir. Aksi
olursa, yani ferdin düşünce ufku genişler ve başka kültür
unsurlarını ya bizzat tanıyarak ya da hakkında bilgilene-
rek beğenir ve kabul ederse gelenekle ters düşmeye başlar.
Hatta eleştirerek karşısında durabilir.

Bu mesele yöremizde dikkat çekici bir şekilde karşı-
mıza çıkar: Gelenekler zincirine takılı bir halka olan bir
insan her ne kadar bazı değerlerle tanıştıktan sonra kendi

zincirinin asılı olduğu yerin doğru yer olmadığını fark etse
dahi zincirden kopmaz. Ayrılmak için çaba sarf etmez.
Bunun adı taassuptur. Gelenek ve göreneklerin en azın-
dan, zamanla aşınmış, bozulmuş, şekli değişmiş hallerini
düzeltmeden mutaassıbane devam ettirmek, yaşatmak en-
dişesi ve hatta bunu vazife addetmek kalpteki hangi yüce
değerin bir nişanesidir?

Gelenekleri herhangi bir mizanda tartmadan onlara
sımsıkı sarılıp yaşatmaya çalışmak -herkesçe malum olan-
bedevi Arap çöllerinde hüküm sürmüş cahiliye devrini ha-
tırlatmaktadır. Geleneğin, değerler süzgecinden geçerek iş-
lene işlene şekillenen kültürün kendisi zannedilerek, ge-
lecek nesillere aynen aktarılması gerektiği fikrine kapılı-
nırsa bu konuda mihenk taşı olan Efendimizin duruşu ha-
tırlanmalıdır. Cahiliye adetlerinden hangilerinden vazge-
çilmiş hangileri uygulanmaya devam edilmiş? Vazgeçiş ve
devam edişler hangi esaslara göre yapılmış? Evet, her mil-
letin gelenek ve görenek unsurları farklıdır ve bunların
kendi içinde bile zamana göre değişik formlara büründü-
ğünü biliriz. Cahiliye döneminin terk edilmesi istenen veya
yaşanmaya devam etmesinde sakınca görülmeyen tüm ge-
lenek unsurları bize değil Arap milletine aitti. Ancak bu
meselede esas alınması gereken nokta geleneğin İslam süz-
gecinden geçirilerek yeniden şekillendirilmiş olmasıdır.

“Kişi kavmini sevmekle yadırganamaz.” düsturunu
dinden; “Atalarımızdan gördüğümüze inanırız.” yanıl-

Ersin Gülay(*)
Okutman / R. Tayyip Erdoğan Üniversitesi

G Ö R Ü Ş

GELENEK Mİ, DEĞER Mİ?
Bugün geleneklerimizi yaşarken amacımız sadece onları yaşatmak
olmamalıdır. İşimize (nefsimize hoş) gelenleri yaşatmaya çalışmak;
zor ve külfetli gelenleri ise unutmak, geleneklere bağlılık olamaz.
Geleneğimizi tümden kötülemek veya tümden doğru kabul etmek-
tense, asırlardır sahip olduğumuz ama onların bize tam olarak sahip
olamadığı değerleri ölçü alarak bazı örf ve adetleri terk etmeli veya
devam ettirmeliyiz.
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gısını da gelenekten alarak, Müslüman olmadan önce ka-
dim geleneklere sahip olan ve İslam dinine tâbi olduktan
sonra bazı gayr-ı İslami alışkanlıklarını terk edemeyen
“atalarımız”ın “sözleri”ne mutaassıbane sahip çıkmak ha-
tasına düşmekteyiz.

Bu mülahazada üzerinde durulmak istenen yöremizdeki
bazı uygulamalardır. Her tabakadan insanlarca bütün de-
ğerlerin üstünde tutulan örfî (herhangi bir kurala bağlı ol-
mayan) âdetlerimiz, hakkında aksi söz söylenemez maka-
ma yükseltilmiş durumdadır. Tamamen terk edilmesi hari-
cinde en azından yeniden uyarlamaya ihtiyacının olduğu
bazı sohbet ortamlarında söylense de fısıltıdan ibaret kal-
maktadır. 

Ölünün ardından üç veya yedi gün sonra yemek veril-
mesi, İslamlaşmayla birlikte üç veya yedi gün sonra ce-
naze evinde Kur’an-ı Kerim okunarak yemek veya başka
ikramlarda bulunulması şeklini almıştır. Türkler İslam me-
deniyeti ile tanıştıktan sonra kendilerine ait medeniyeti ta-
mamen terk etmemiş; İslam geleneğine Türk gömleği
giydirmiştir. Ancak bugün yöremizde bu gömleğin düğ-
melerinin çözülmeye başladığı görülmektedir. “Komşusu
açken tok yatan bizden değildir.” şiarı özellikle Osmanlı
geleneğinde hayat düsturu olmuştur. Cenaze evine yemek
götürülmesi de peygamber öğüdüdür. Cenazeye uzaktan
gelenlere ikramda bulunmak ve onlarla yakından ilgilen-
mek de bu toprakların insanının kadirşinaslığındandı. Ce-
nazesi olanın evine günlerce komşularınca yemek taşınır-
ken şimdi cenaze evleri birer orta çaylı az Kur’anlı çok
muhabbetli ziyaretgâha dönüştü. 

Düğün ise, Dede Korkut’ta “toy” olarak, daha sonra-
ları da “gelin toyu” olarak adlandırılmıştır. Bu merasim-
lerde “düğün aşı” verilmiş ve açlar doyurulmuştur. Aynı
zamanlarda kadının erkekle görüşebildiği ve görücü usulü
ile evliliğin olmadığı da ifade edilir. Bununla birlikte nes-
lin devamına verilen önem, evlilik ve düğünleri kutsal kıl-
mıştır. 

Bugün düğün merasimlerimiz henüz geleneğini bula-
madı. Ülkemizde birçok yörede dini kaygı olmasa da ge-
lenek olarak erkeklerin ve kadınların kendi aralarında
eğlendiği düğünler, yöremizde aynı ortamda ve birlikte
icra edilmektedir. Kadınlara has olan ve gelinlerin ağlatıl-
dığı kına geceleri artık “gece düğünü”ne dönüştü. Gelin-
ler, eğlencenin etkisinden kurtulup da ağlayacak ruh haline
giremez oldu. Bugün Anadolu’nun çeşitli yerlerinde düğün

öncesi, gelinin evden çıkarılması, düğün ve düğün sonrası
âdetleri canlı tutulmakta ve nesilden nesle aktarılmaktadır.
Yöremizde ise tekdüze ve meşru olmayan eğlence yaşatıl-
maktadır. 

Aynı köyde öğleye kadar cenaze merasiminin; öğleden
sonra açık mekânda düğün merasiminin yapılabiliyor ol-
ması, ölüm de bizim için; düğün de, “atasözü” ile savunu-
labilmektedir. Hepimiz iyi hatırlarız ki köyün en uzağında
bir cenaze olsa evde radyo (televizyon zaten yok) açıl-
mazdı. Bugün büyüklerimiz yeni nesil gençlikten şikâyet
etmekteler; ama yeni nesil ataların da sözleri aslında gen-
çliği haklı kılar niteliktedir.

Bu yazının amacı, mazide yaşanmışlıklara atıfta bulu-
narak bugünü eleştirmek, âmiyane nostalji veya eski hay-
ranlığı değildir. Zaten yazının geneli, eskiye taassubkârane
bağlanma eleştirisinden ibarettir. Dünü doğru okumadan
bugün doğru yaşanmaz; yarın ise doğru yazılamaz. Gele-
neklerimizi oluşturan örf ve adetlerimizi zamana göre
doğru tahlil edebilmeliyiz. Bugün geleneklerimizi yaşar-
ken amacımız sadece onları yaşatmak olmamalıdır. İşimize
(nefsimize hoş) gelenleri yaşatmaya çalışmak; zor ve kül-
fetli gelenleri ise unutmak, geleneklere bağlılık olamaz.
Geleneğimizi tümden kötülemek veya tümden doğru kabul
etmektense, asırlardır sahip olduğumuz ama onların bize
tam olarak sahip olamadığı değerleri ölçü alarak bazı örf
ve adetleri terk etmeli veya devam ettirmeliyiz.�

(*):Trabzon ili, Şalpazarı ilçesi, Geyikli Beldesinde doğmasa da oralı-
dır. Eğitimini sırasıyla Şalpazarı Geyikli İlköğretim Okulu’nda, Trabzon
Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin orta kısmında, Gümüşhane Mareşal
Çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi’nde ve 2008 yılında Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölü-
münde tamamladı. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans eği-
timini tamamlayarak aynı anabilimdalında doktora eğitimine başladı.
Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak
Türk Dili dersi vermektedir. Dil, kültür ve Türkçe eğitimi üzerine çalış-
maktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

ersingulay@gmail.com / 0544 552 81 61
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Aynı köyde öğleye kadar cenaze merasi-
minin; öğleden sonra açık mekânda dü-
ğün merasiminin yapılabiliyor olması,
ölüm de bizim için; düğün de, “atasözü”
ile savunulabilmektedir. Hepimiz iyi ha-
tırlarız ki köyün en uzağında bir cenaze
olsa evde radyo (televizyon zaten yok)
açılmazdı. Bugün büyüklerimiz yeni ne-
sil gençlikten şikâyet etmekteler; ama ye-
ni nesil ataların da sözleri aslında genç-
liği haklı kılar niteliktedir.
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A Ğ A S A R ’ I N  Ö R N E K  İ N S A N L A R I

Prof.Dr. İbrahim TÜRKMEN, 1961 yılında Şalpazarı ilçesine bağlı Dorukkiriş köyünde/mahallesinde doğmuş-
tur.

1972 yılında Dorukkiriş Köyü İlkokulu’ndan, 1975 yılında Şalpazarı Ortaokulu’ndan ve 1978 yılında da Trabzon
Lisesi’nden mezun olmuştur. 1979 yılında girmiş olduğu Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1983
yılında mezun olarak “Jeoloji Mühendisi” unvanını kazanmıştır. 

1984-1985 yıllarında askerlik görevini Yedek Subay olarak yerine getirmiştir.
1986 yılında Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne “Araştırma Görevlisi” olarak atanmıştır. Fırat Üni-

versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde; 1986-1988 yılları arasında Yüksek Lisans öğrenimi görerek “Jeoloji Yüksek Mü-
hendisi“, 1988-1993 yıllarında doktora eğitimini tamamlayarak “Jeoloji Doktoru“ unvanını kazanmıştır.  1994 yılında
Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalına “Yardımcı Doçent” olarak atanmıştır.  

1999 yılında “Doçent”,  2005 yılında “Profesör” unvanını kazanmıştır. 2010 yılında Balıkesir Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü’ne “Profesör” olarak atanmıştır. Çeşitli akademik birimlerde Anabilim Dalı Başkanlığı, Senato
ve Kurul Üyelikleri yapmış, halen “Balıkesir Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü” görevini yürüt-
mektedir. Ulusal - Uluslararası dergi ve kitaplarda yayınlanmış çok sayıda araştırmaları olup, Jeoloji Mühendisleri
Odası tarafından 2006 yılında kendisine “Altın Çekiç Araştırma Ödülü” verilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.�

PROF. DR. İBRAHİM TÜRKMEN
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KES İ TLER

Alaca yaylası pazarı ve çevresi

Foto.: Mustafa Atalar
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Hafız Hacı Osman Pirgayipoğlu, Hicaz gazileri-
mizden biridir.

Geyikli beldemizde Rumi 1307’de doğan ( gerçek do-
ğumu kendi ifadesiyle Rumi 1305 / Miladi 1889) Hafız
Hacı Osman Pirgayipoğlu, 1. Dünya Savaşı başlayıncaya
kadar köyünde çiftçilikle uğraştı. Ayrıca hafızlık dersleri
de alarak askere gitmeden önce hafız oldu.

1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Vakfıkebir
Askerlik Şubesi’nden başlayan yolculuk deniz yoluyla
Trabzon-İstanbul-Süveyş ve Hicaz’da son buldu. Burada
bizzat Kâbe‘nin güvenliğinden sorumlu bir asker olarak
iki yıl üst üste görev yaptı. Görevi sırasında iki kez de Hac
görevini eda etti. 

Sonra, Hicaz Fırkası 127. Tabur 11. Alay Onbaşısı rüt-
besiyle görev yaparken İngilizlere esir düştü. İngilizler ta-
rafından Hindistan’ın Bayma Tayt-Dju şehrine götürüldü.
Arkadaşları ile birlikte esaret yıllarını burada geçirdi. Hin-
distan’daki esaret yılları Osmanlı ordusunun ne denli bir
eşi benzeri bulunmaz bir ordu olduğunu Hacı Hafız Osman
Pirgayipoğlu örneği ile bir kez daha gösterdi. Hacı Osman
dahil hiç okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğre-
tildi. Bununla da yetinilmedi. Üst rütbeli esir Osmanlı su-
bayları tarafından bir ordu mektebi tesis edilerek Hayat
Bilgisi, Türkçe, Güzel Yazı / Hüsn-i Hat, Osmanlı Tarihi,
Dini İnanç Esasları / Akaid-i Diniyye, Aritmetik, Geo-

metri, Urdu Dili, Coğrafya ve Tarım bilgileri öğretildi. Os-
manlıyı eşi bulunmaz bir devlet yapan en büyük özellik-
lerden biri olan “her şeyi kayıt altına alma” düsturu burada
da kendini gösterdi.

Okuma-yazma ve üst düzey eğitimden geçenlere dip-
loma mahiyetinde imzalı vesikalar verildi. Bu çerçevede
Hafız Hacı Osman Pirgayipoğlu da hem okuma-yazma
diploması (10 Ağustos 1917 tarihli) hem de “Esaretgâh-ı
Hind’de vaktini vatanın faidesi içün bilgi öğrenmeye has-
rederek ‘Ordu Mektebi’nin ikinci sınıfına devam ettiğini
mübeyyin vesika” (10 Kanun-u Evvel 1334 tarihli) aldı.
Hacı Osman Pirgayipoğlu’nun, Hind City Tayt-Dju Os-
manlı Üsera-i Harbiye Karargâhı‘nda aldığı bu vesika-
daki Mektep Numarası 121, Esaret Numarası 7052 idi.

Hacı Osman Pirgayipoğlu, toplam yedi yıl süren
Hicaz Cephesi’ndeki askerliği ve Hindistan’daki esaretin-
den sonra Geyikli’ye dönebildi. Ancak bu kez de İstiklal
Harbi başlamıştı. Kazım Karabekir komutanlığındaki
Doğu cephesinde asker olarak yerini aldı. Uzun süre kal-
dıktan sonra dönüşü tekrar köyü Geyikli’ye oldu.

Artık iyi bir Osmanlıca okur-yazardı. Hayatını köyünde
din eğitimi-öğretimi üzerinde yoğunlaştırdı. Çevre köy ve
illerde, hatta yurdun bir çok köşesinde Kur’an Kursu öğ-
retmenliği ve imamlık yaptı. Daha sonraları da, çevresinde
bilgisine başvurulan, danışılan insan ilgisi gördü. 1969 yı-
lında son haccına gitti. Orada askerlik sırasında tanıdığı
yerli halktan insanlar gördüğünden söz ederdi.

Hayatının son yıllarını, Giresun’un Eynesil ilçesinde
geçirdi. 12.02.1985 tarihinde burada, 98 yaşında vefat etti.
Vasiyeti üzerine doğduğu köy olan Geyikli’de Konakyanı
Mezarlığı’na defnedildi. Evli ve beş çocuk babasıydı. İs-
tiklal Madalyası sahibiydi.�

T A R İ H  /  A Ğ A S A R

KÂBE GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU
GAZİMİZ

OSMAN PİRGAYİPOĞLU

Araştırma:
Kamil Bayraktar
kamilbayraktar@gmail.com

Hicaz Fırkası 127. Tabur 11. Alay Onbaşısı rütbesiyle görev yapar-
ken İngilizlere esir düştü. İngilizler tarafından Hindistan’ın Bayma
Tayt-Dju şehrine götürüldü. Arkadaşları ile birlikte esaret yıllarını
burada geçirdi. Hindistan’daki esaret yılları Osmanlı ordusunun ne
denli bir eşi benzeri bulunmaz bir ordu olduğunu Hacı Hafız Osman
Pirgayipoğlu örneği ile bir kez daha gösterdi. Hacı Osman dahil hiç
okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretildi. Bununla da ye-
tinilmedi. Üst rütbeli esir Osmanlı subayları tarafından bir ordu mek-
tebi tesis edilerek Hayat Bilgisi, Türkçe, Güzel Yazı / Hüsn-i Hat,
Osmanlı Tarihi, Dini İnanç Esasları / Akaid-i Diniyye, Aritmetik,
Geometri, Urdu Dili, Coğrafya ve Tarım bilgileri öğretildi. 
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(1): Osmanlı tuğrasını taşıyan bu belge umumu seferberliğin (Rumi
1330) sona ermesi münasebetiyle silah altındaki efrâda/askerlere/ne-
ferlere ve bu arada da Hafız Hacı Osman Pirgayipoğlu’na verilen
matbû/basılı resmi bir askerlik hizmetinden terhis tezkeresidir.

(2): Bu belge ise Pirgayibzâde İbrahim Oğlu Hacı Hafız Osman Efen-
di’nin, Hindistan’da geçirdiği esaret hayatı süresince, vaktini vatanının
yararı için bilgi öğrenmeye ayırarak, ordu mektebinin ikinci sınıfına
devam ettiğini açıklayan bir belgedir. Belgenin sonunda mülazim/teğ-
men ve yüzbaşı rütbelerinde; Hayat Bilgisi, Türkçe, Güzel Yazı/Hüsn-
i Hat, Osmanlı Tarihi, Dini İnançEsasları/Akaid-i Diniyye, Aritmetik,
Geometri, Urdu Dili, Coğrafya ve Tarım öğretmenlerinin/muallim ihti-
yat subaylarının imzaları yer almaktadır. Ayrıca bu belge bize dünyanın
herhangi bir yerinde esaret altında dahi olsa, Osmanlının, ordu men-
suplarının eğitimine ne derece önem verdiğini, bu eğitimin ise sıradan
bir eğitim olmayıp kayıt altına alınacak kadar ciddi ve önemsenerek
gerçekleştirildiğini göstermektedir.

(3), (4)::Bu belge 1. Dünya Savaşı’nda (Harb-i Umumi) Hicaz bölge-
sinde askerliğini yaparken İngiliz ordusuna esir düşerek Hindistan’ın
(Hind City) Barma Tayt-Dju şehrinde/bölgesinde esaret hayatı yaşayan
Trabzon Vilayeti Vakfıkebir-Şarlı kazasının Alagâvur (Geyikli) köyünde
oturan Pirgayipoğullarından İbrahim oğlu Hacı Hafız Osman’a, esirler
ordugâhında açılan mektebe/okula devam ederek başarı sağladıktan
sonra verilen mezuniyet/çıkış belgesidir. Belge içerisindeki şu kayıtlar
Osmanlının, esir bile düşse okuma-yazma ve diğer faydalı bilgileri öğ-
renmeye-öğretmeye ne denli önem verdiğini göstermektedir:
“...İbrahimoğlu Hafız Osman hiç okuyup yazma bilmediği halde userâ-
i Osmaniyenin muavenetiyle küşâd eylediği mektebe (buradaki Osmanlı
esirlerinin gayretleriyle açtıkları okula) devam ederek memleketine
mektup yazacak ve memleketinden gelecek mektupları okuyacak dere-
ceye gelmekle bilimtihân işbu vesika eline verilmiştir.” Ayrıca bu bel-
gede Hacı Osman’ın, öğretmeni muallim Hüseyin Efendi’nin milli
gayretleri ve ardı arkası kesilmeyen öğretim faaliyetleri sonunda üç ay
gibi kısa bir zamanda okuyup-yazmayı başardığı ve bunun sınav yo-
luyla anlaşıldığı ifade edilmektedir. Matbu değil el yazması belge, ku-
mandanların ve muallim subayların mühürlerini taşımaktadır. 

(Osmanlıca belgeleri, günümüz Türkçesine çeviren: Prof.Dr. M. Zeki
TERZİ / OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi / Hafız Hacı Osman
Pirgayipoğlu’na ait bu bilgiler ve belgeler, oğlu Orhan Pirgayipoğ-
lu’dan alınmıştır.)
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“Aniden yerinden kalkıp bağır-
maya başladı. Kendisine ateş eden adamı
öldüremediği için aşırı bir tepki göster-
mişti. Bir daha denemeye koyuldu. Bir
oturup bir kalkıyor, karşısındaki kişiyi
yok etmek istiyordu. Rakibine ciddi za-
rarlar vermişti. Karşısındaki adamın kan-
lar içinde kalmasıyla bir kahkaha attı. Bu
olaylar tekrar tekrar devam etti. Ölesiye
savaşıyor, düşmanlarına zarar vermek
için elinden geleni yapıyordu. Annesi bir-
kaç kere yemeğe çağırmasına rağmen ma-
sadan kalkmamıştı. Oyuna öylesine
kapılmıştı ki başka hiçbir şey düşünmü-
yordu.”

Buna benzer hâdiseler son zamanlarda
evlerde ve internet kafelerde sık sık yaşa-
nıyor. Bilgisayar karşısında çocuklar ve
gençler vaktini sürekli oyun oynamakla
geçirmektedir. Anne-babaların, ‘’Çağın
icaplarını yerine getirelim, yaşıtlarından
geri kalmasın veya derslerine de yardımcı
olsun.’’ düşüncesiyle sıcak baktıkları bil-
gisayar, çocuklar tarafından çoğunlukla
oyun için kullanılıyor. Masum olarak baş-
lanan kullanma, zamanla maksadının dı-
şına çıkmaktadır. Anne-babaların ortak
sıkıntısı olan ‘kontrolsüz bilgisayar kul-
lanımı’ uzmanların bile çözümü zor bir
problem olarak karşısında durmaktadır.

Bilgisayar oyunları, çocukların şuur-
altına ve sonraki hayatlarına nasıl tesir
ediyor? Çocuğun gelişmesine müspet
tesir edecek oyunlar, bilgisayarla sağlıklı
sunulabiliyor mu?

Bilgisayar oyunları iki kategoride de-
ğerlendirilebilir. Birincisi, eğlendirerek,
maharet geliştirilmesine, hayatın kavran-
masına ve ahlâkî değerlerin aşılanmasına
vesile olan oyunlar; ikincisi ise, hayal
dünyasını zenginleştirmeyen, düşünce
dünyasına katkıda bulunmayan, buna kar-
şılık şiddeti ve ahlâksızlığı teşvik eden
oyunlardır.

Çocuğun zihnen, bedenen ve kalben
gelişmesinde oyunun müspet tesiri,
hem oyunun muhtevasına, hem de
oyunda geçirilen süreye bağlıdır. Bu
süre ne çok, ne de az olmalıdır. Bu hu-
susta dengeyi tutturmak, çocuğa zamanı
verimli kullanma eğitimi vermekle müm-
kündür. Zamanını gereksiz şeylere harca-
yan çocuklar erişkinliklerinde de zaman
konusunda duyarsız olabilmektedir. Kısa-
cası zamanın kıymeti, bir şekilde çocuğa
benimsetilebilmelidir. Bilgisayar karşı-
sında geçirilen boş saatler, çocuk ve genç-
lerin pasifleşmelerine sebep olur. Bu du-
rum, çocuklarda stresi artırır. Özellikle 

hareketli erkek çocuklarda, bu hareketsiz-
lik enerji birikmesine ve çocuğun davra-
nışlarına olumsuz tesir eder. Bedendeki
enerjinin sportif faaliyetlerle dışarı atıl-
ması, büyüme, gelişme ve paylaşmayı öğ-
renme açısından yararlıdır. Egzersiz, bü-
yüme hormonunun salınmasına da vesile
olur. Ayrıca, bilgisayar başında harcanan
zaman, çocukları ve gençleri faydalı oyun,
ders çalışma, spor yapma vb. kültürel faa-
liyetlere katılmaktan mahrum bırakır.

Birçoğumuz, çocuklarımızın meramını
iyi ifade edemediğinden, açık ve net ileti-
şim kuramadığından yakınır. Çocukları-
mıza bir soru sorduğumuzda, onlardan ya
kısa bir cevap alır veya çok bildik bir
cevap duyarız. Bunun ortaya çıkışında,
bilgisayar karşısında geçirilen zamanın
önemli bir tesiri vardır.

Bilgisayar oyunlarındaki şiddetin her
yeni oyunda biraz daha arttığını görüyo-
ruz. Oyun endüstrisi, çocukları ekran ba-
şına çekebilmek için her türlü yolu mübah
görmektedir. Yaşa uygun olmayan görün-
tüler, çocukların şuuraltının şekillenme-
sine sebep olur. Şiddet görüntülerine uzun
süre mâruz kalan çocuklarda, endişe ve
korku, şiddete temayül, âni parlama ve
şiddeti sıradan görme gibi durumlar söz
konusu olur. Şiddet dolu film seyreden ve
oyun oynayan çocukların tepkileri za-
manla değişir, arkadaşlarına ve çevrelerine
daha fazla şiddet uygularlar. Küçük bir an-
laşmazlıkta, itme ve tekme atma gibi dav-
ranışlar sergilerler. Olumsuz görüntüler-
den etkilenen çocuklarda, endişeli hal-
ler ve uyku bozuklukları ortaya çıkar,
kişilik gelişmeleri olumsuz yönde etki-
lenir. Okul öncesi çocuklarda, beş duyuya
hitap eden davranışların sebep ve neticesi
sorgulanmadığından, yukarıdaki anormal-
likler daha fazla görülür. Buna aşağıdaki
hâdiseler misal verilebilir: “Şiddet unsuru
taşıyan filmler izleyen üç buçuk yaşındaki 

bir çocuk, belli bir süre sonra tv’de gör-
düğünü uygulamaya geçirip kardeşini bı-
çaklayarak öldürmüştür. Kendini çizgi
film kahramanı zanneden bir çocuk ise,
uçmak niyetiyle yedinci kattan kendini
aşağıya atmıştır. Fransa’da bilgisayar
oyunlarında başarılı olamayan bir çocuk,
sık ve aşırı sinirlenmeler neticesinde sara
olmuştur.” Buna benzer hadiseleri maale-
sef sık sık duymaktayız. Çocuklarımızın
şuur altını güzellikler, iyilikler, şefkât,
yardımseverlik ve başkalarını düşünme
gibi olumlu özelliklerle doldurmak için
onlara faydalı alternatif oyunlar sunmalı-
yız.

Zararlı oyunlar aynı zamanda ço-
cukların millî kültürlerini öğrenmesini
engellemekte, dolayısıyla kültürel eroz-
yona sebep olmaktadır. Bu tür oyun-
larda yabancı toplumların kültür değerleri
sık sık kullanılmakta, farklı inanışların
sembolleri şuur altına yerleştirilmekte,
çocuklarımız farkında olmadan bunların
tesiri altında kalmaktadır. Bu tür oyun-
larda İslâmiyet öcü gibi gösterilmekte ve
Müslümanlar terörist gibi düşünülüp vur-
durulmaya çalışılmaktadır.

Kendisini bilgisayar oyunlarına
kaptıran çocuklar çevrelerine yabancı-
laşır. Arkadaş bulmada zorlanan bu ço-
cuklar bilgisayara tamamen mahkum
olarak, kendilerini toplumdan tecrit eder-
ler. Artık bu noktadan sonra, çocuğun tek
arkadaşı bilgisayar olmakta, çocuk vakit
geçirse bile, yalnızlık duygusundan kur-
tulamamaktadır. Anne-babaların, çocuk-
ların gelişmesine uygun meşguliyet sağ-
layarak, bilgisayar oyunları için harcanan
zamanı dengelemeleri gerekmektedir.

Birçok bilgisayar oyununda göste-
rilen kötü karakterler, çocuğun şahsi-
yetinin oluşmasında olumsuz rol alır.
Bu oyunlarda verilen, güçlü ve kuvvetli
olmaya çalışma, başkalarının hayatını
önemsememe, yaşamak için yok etme,
ahlâkî değerlerin horlanması, başkaları-
nın duygularını önemsememe, karşısın-
dakine değer vermeme, insanları kate-
gorize etme gibi mesajlar çocuğun kişili-
ğinin gelişmesine olumsuz tesir eder.

Oyunlar, dikkat ve öğrenmeye de
tesir eder. Bilgisayar ekranında sıkça de-
ğişen görüntüler, çocukların dikkatini da-
ğılmasına sebep olarak, konsantrasyon
eksikliğinin ortaya çıkmasını tetikler. Ay-
rıca aşırı ışık bazı hassas çocuklarda epi-
leptik nöbetlere sebep olabilir.

Bilgisayar oyunları netice itibarıyla
çocukta hayatta her şeyi  bir oyun ola-

ÇOCUK VE BİLGİSAYAR OYUNLARI
T E K N O T E H L İ K E

Dr. Hasan Aydınlı
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rak görme eğilimine, sürekli hayal kur-
maya, oyunda işlenen temalarla oyun
sonrasında da zihnî meşguliyete, bu te-
maları arkadaşlarıyla olan oyunlara ve
davranışlara taşımaya, aile ile olan mü-
nasebetlerde ve birlikte geçirilen za-
manlardaki azalmaya, asosyal bir ha-
yat tarzının yerleşmesine ve hayal ile
gerçeği karıştırmaya sebep olmaktadır.

Elbette çağımızın bir gerçeği olan bil-
gisayarın faydalarına duyarsız kalmak
mümkün değildir. İdeal olan, bilgisayarın
olumlu yönlerinden istifade edip, menfi
tesirlerinden de korunmaktır. Çocukların
gelişimi için ayrılan oyun zamanı, sanal
oyunlarla gerçekleri arasında dengeli şe-
kilde paylaştırılmalıdır. Bu konuda;
- Onların da aktif olarak katılabileceği,
-Çocuk eğitimi uzmanlarının ve rehberle-
rin tavsiye ettiği,
- Tarih şuuru kazanmayı ve kendi kültür
değerlerini benimsemeyi sağlayan,
-Dikkat ve muhakeme gelişmesini des-
tekleyen,
-Paylaşma, takım ruhu, yardımseverlik,
fedakârlık, doğruluk, çalışkanlık gibi has-
letleri kazandıran,

-Merak hissini kamçılayan, öğrenmeyi
kolaylaştıran ve sevdiren,
-Anne ve baba ile birlikte oynanan,
-Vazife ve sorumluluk şuuru kazanmayı
sağlayan,
-Hayal gücü, düşünme alışkanlığı, keşif
ve icat etme istidadını geliştiren oyunlar
tercih edilmelidir.

Yüce Yaratıcı’nın insana verdiği
önemli nimetlerden olan göz, kulak ve
diğer organlar, bilgisayar karşısında
sadece eğlenmeye yönelik oyunlar için
meşgul edildiğinde, yaratılış gâyesi dı-
şında kullanılmış olur. Dolayısıyla, an-
ne-babalara düşen hayatî sorumluluk, ço-
cuklarının görme, işitme, hissetme ve mu-
hakeme etme gibi melekelerinin doğru
istikamette değerlendirilmesine dikkat et-
mek ve buna imkân hazırlamaktır. Ge-
lişen teknoloji büyük kolaylıklar sağlar-
ken diğer yandan da sağlığı olumsuz et-
kiliyor. Özellikle gençleri ve çocukları et-
kisi altına alan bilgisayar oyunları, algı-
lama bozukluğundan öğrenme güçlüğüne,
denge sorunlarından sosyal bozukluğa ka-
dar birçok rahatsızlığa davetiye çıkarı-
yor.� (Kaynak: İnternet)

Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzman Dr. Mehmet Yavuz, bilgisayar
oyunu bağımlılığının zararlarını ve tedavi yöntemlerini anlatırken; “Bilgisayar
oyunlarında hızla akan oyun kareleri, kişiyi hızlı düşünme ve hızlı hareket etmeye
sevk eder ve oyunun saatlerce oynandığı düşünülürse, beyin bir süre sonra oyun-
daki hıza programlanır. Beyin yapısı itibariyle aynı anda birçok şeyi değerlendi-
rir.” dedi. Dr. Mehmet Yavuz, oyun temposuna alışan beynin herhangi bir konuyu
derinliğine analiz edemediğini, bir diğer deyişle bir konu ya da nesneye yoğunla-
şamayıp konu üzerinde yüzeysel geçişler yaptığını vurguladı.

� ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERİ ETKİLİYOR!
Bu durumun özellikle bilgisayar oyunu bağımlısı öğrencileri olumsuz etkiledi-

ğini belirten Dr. Yavuz, beyni oyun temposuna alışan öğrencilerin derslerine yo-
ğunlaşamadığını ve başarısız olduklarını belirtti. Yavuz, oyun bağımlılığı nedeniyle
oluşan dikkat dağınıklığı ve oyundaki hızdan kaynaklanan hiperaktiviteyle birlikte
öğrencinin her şeyden sıkılır hale gelebileceğini vurguladı.

� ALGIYI ZAYIFLATIYOR, BEYNİN DENGESİNİ BOZUYOR!
Beyni hızlı ama yüzeysel düşünmeye programlayan bilgisayar oyunları, üst

düzey öğrenme ve algılamayı engelliyor. Aileler, çocuktaki başarısızlığın nedenini
bilgisayarda uzunca vakit geçirmeye bağlasa da asıl problem beyinde oluşan fiz-
yolojik bozukluk…Aynı bozukluğa çok hızlı okuma yapan kişilerin de maruz ka-
labileceğini hatırlatan Dr. Yavuz, görüntüleri üst üste ileri sararak çalışan herkesin
risk altında olduğunu, çoğu zaman bu kişilerin aniden oluşan algılama ve analiz
zayıflığını, hayatlarındaki bir soruna bağlayarak bozukluğun kaynağını fark ede-
mediğini belirtti.

� OYUN BAĞIMLILIĞI SUÇA TEŞVİK EDEBİLİR!
Şiddet içeren bilgisayar oyunlarında önüne gelen herkesi öldürmek için çaba

harcayan kişi, arka planda anti-sosyal psikopatik kişilik bozukluğu varsa, gerçek ha-
yatta da öldürme içgüdüsü ile hareket edebilir. Geçtiğimiz aylarda Norveç’te 92 ki-
şiyi öldüren katilin bilgisayar oyunu bağımlısı olduğunu hatırlatan Dr. Yavuz,
beyindeki denge bozukluğunun kitlesel katliamlara yol açabildiğini vurguladı. Bil-
gisayar oyunu üreten firmaların bu konuda hassas davranması gerektiğinin altını
çizen Yavuz, oyunların saatte bir ara vermeyi sağlayacak şekilde üretilmesini tav-
siye etti.

� BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Bilgisayar oyunları nedeniyle beyin dengesi bozulan kişi, en az üç ay bilgisa-

yar oyunlarından uzak durmalı ve beynini nadasa almalı. Bu bozukluğu yaşayan
öğrencilere okula ara vermelerini tavsiye eden Dr. Yavuz, dinlenme süresince öğ-
renme faaliyetinin durdurulması gerektiğini vurguladı. Kalıcı bozukluklar geliş-
memişse beynin bir süre sonra normal fizyolojik yapısına döneceğini hatırlatan
Yavuz, antidepresan, anksiyolitik gibi ilaçların etkisiz kaldığını, en iyi yöntemin
TMS tedavisiyle beynin resetlenmesi olduğunu belirtti.

Davranışçı bilişsel terapilerin dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğünü düzelt-
meye yetmediğini hatırlatan Yavuz, oyun bağımlılığı konusunda en önemli konu-
nun beyni en az 2-3 ay dinlendirmek olduğunu belirtti.� (Kaynak: İnternet)

BİLGİSAYAR HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

Bilgisayar oyunları nedeniyle beyin dengesi bozulan kişi, en
az üç ay bilgisayar oyunlarından uzak durmalı ve beynini
nadasa almalı. Bu bozukluğu yaşayan öğrencilere okula ara
vermelerini tavsiye eden Dr. Yavuz, dinlenme süresince öğ-
renme faaliyetinin durdurulması gerektiğini vurguladı. Ka-
lıcı bozukluklar gelişmemişse beynin bir süre sonra normal
fizyolojik yapısına döneceğini hatırlatan Yavuz, antidepre-
san, anksiyolitik gibi ilaçların etkisiz kaldığını, en iyi yön-
temin TMS tedavisiyle beynin resetlenmesi olduğunu be-
lirtti.



< Ağasar >Mayıs 201484

Yaklaşık 40 yıl önce Şalpazarı’ndan Gebze’ye göç et-
miş bir anne babanın evladı olarak, Ağasar’ın kültür ve gele-
nekleri hakkında yeterli bilgi ve yaşantıya sahip olmadığımı
öncelikle belirtmeliyim. Ancak bu durum, gurbetteki hem-
şehrilerimin yaşam tarzları,  gurbette yaşadıkları şehri ve dün-
yayı algılama biçimleri ile ilgili gözlemde bulunmama engel
oluşturmadı. Ağasarlıların göç ettikleri şehirlere, köylerinde
yaşadıkları hayatın bir benzerini de götürdüklerini; ancak
büyük şehirlerin imkan ve fırsatlarından yeterince yararlana-
madıklarını söyleyebilirim. Bu durumun özellikle genç ku-
şaklarda da devam etme eğilimi göstermesini ise gençlerimiz
açısından bir olumsuzluk olarak görüyorum. Yöremiz genç-
leri hem Şalpazarı’nın hem bütün Türkiye’nin geleceği iken,
gençlik belirli bir plan dahilinde eğitilmediğinde, önündeki
fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu konusunda yeterli reh-
berlik yapılmadığında büyük bir sorun haline dönüşebiliyor.
Gençliğin yetiştirilmesi meselesinin, hem ailelerin hem de
bütün sivil toplum kuruluşlarının birinci gündem maddesi ol-
ması gerektiği, mevcut gençlik profiline bakıldığında açıkça
ortaya çıkıyor. Yapılan bütün araştırma sonuçları, çalıştaylar,
konferanslar ‘Gençlik ve Gelecek’ meselesinin Türkiye’nin
en yakıcı sorunlarından birisi olduğunu gösteriyor.

Derneklerin kurulmasındaki en önemli amaçların sosyal
yardımlaşma ve dayanışma duygularını diri tutmak, kültür ve
geleneklerin genç kuşaklara aktarılarak kültürel sürekliliğin
sağlanması olduğu hepimizin malumu. Ancak bu dernek faa-
liyetlerinin sadece bizim yöremizde değil, bütün Türkiye’de
yalnızca kendi hemşehrileriyle iletişim halinde ve dışa kapalı
toplumsal yapılar oluşturma riskini taşıdığı  da bir gerçek. Bu
gerçekten hareketle “Hangi konuda yazarsam hemşehrile-
rime, özellikle gençlere faydalı olabilirim?” sorusunu sordum
kendime. Üniversite yıllarında tanıştığım ve bende yeni in-

sanlar tanıma, yeni yerler ve kültürler görme, sorumluluk ala-
bilme ve gönüllü faaliyetlerle toplum yararına çalışma bilinci
oluşturan, kişisel gelişimime pek çok katkısı olan Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın projelerini yazmamın gençlerimize fay-
dalı olacağı düşüncesiyle bu konuyu yazacağım.

Birçoğumuzun aklına ‘Spor’ denince ‘Futbol’ geldiği gibi
“Gençlik ve Spor Bakanlığı” denince de spor federasyonları
ve faaliyetleri geliyor. Ancak özellikle son yıllarda bakanlığın
gençlik çalışmaları ivme kazandı ve bu çalışmaların meyvesi
olarak birçok proje gençlerin katılımını bekliyor. Her sene on
binlerce genç bu fırsatlardan yararlanıyor ve yeni tecrübeler,
kazanımlar elde ediyor. Gençlerin vakitlerinin bol olduğu yaz
aylarında yoğunlaşan bu projelerin hepsini tanıtmam müm-
kün olmasa da başlıcalarını açıklamaya çalışacağım. Yöre-
miz gençlerine yeni ufuklar açacak bu projelerden haberdar
olan özellikle dernek yöneticilerinin gençlerimize gerekli
yönlendirme ve rehberliği yapacağından eminim.
GENÇLİK KAMPLARI: Gençlerin serbest zamanlarını çe-
şitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmele-
rini sağlamak amacıyla kurulmuş tesislerdir. Kamplara başvu-
rular mayıs ayı başında Gençlik ve Spor Bakanlığı web sitesi
üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kamplara katılan
gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve
Spor Bakanlığınca karşılanmakta ve gençlerden her hangi bir
ücret alınmamaktadır. Gençlik kampları 13-16 yaş grupları
için “Ücretsiz Deniz Kampları”, 17-22 Yaş grupları için “Üc-
retsiz Doğa Kampları” adı altında düzenlenmektedir.

Deniz Kampları Aydın-Kuşadası,İzmir, Samsun, Hatay ve
Mersin’de; doğa kampları ise Trabzon, Antalya, Kastamonu,
Osmaniye, Van ve Bolu’da düzenlenmektedir. Kampta yapı-
labilecek faaliyetlerden bazıları at biniciliği, deniz ve havuz
etkinliği, el sanatları, kano, kitap okuma saatleri, okçuluk,

G E N Ç L İ K

YERELE SIKIŞAN GENÇLERİMİZ İÇİN
ULUSAL FIRSATLAR

Mustafa Zeki Toprak
Rehber öğretmen

Projenin organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapıl-
makta ve tüm giderler bakanlık tarafından karşılanmaktadır.Bakanlığın
açıklayamadığım daha bir çok faklı projesi ve Gençlik Merkezlerinin
kendi çalışmaları konusunda bilgi alabilmeniz için, Gençlik Merkezle-
rinin kapıları sonuna kadar açık. Tüm gençlerimizi, bu vesileyle kişisel
gelişimlerine katkısı olacak bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyo-
rum. Gençlik Merkezleri: Gençlerle beraber, gençler için…
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rafting, tiyatro, müzik, kişisel gelişim eğitimleridir. Kamp sü-
resi boyunca gençlere liderlik yapmak üzere bu alanda eğitim
almış ve yeterli donanıma sahip ‘Kamp Liderleri’ görevlen-
dirilmektedir. 
GENÇLİK TRENİ: Gençlik Treni-Bu Memleket Bizim Pro-
jesi 2013 yılı için 12 Haziran-08 Temmuz tarihleri arasında,
gençlerin seyahat etmeleri, akranlarıyla tanışmaları ve kay-
naşmaları için düzenlenmiş bir projedir. 2014 yılı için baş-
vuru tarihleri henüz belirlenmemiştir. Başvurular bu yıl muh-
temelen mayıs ayı başında alınmaya başlanacaktır. 

Bu proje, gençlerin yurt içi treniyle ülkemizin doğal ve
tarihi güzelliklerini yerinde görmelerini, Balkan treni ile de
gençlerin Balkanlardaki Osmanlı mirasını ve tarihini yerinde
görüp keşfetmelerini amaçlayan, 2 hat üzerinde, 2 farklı
trenle, 19-29 yaşlarında yaklaşık 2000 gencin katılımıyla ger-
çekleştirilecek bir (trenle) hareketlilik projesidir. Projenin or-
ganizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapıl-
makta ve tüm giderler bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
Proje kapsamında şu iller ziyaret edilecek ve ilin tarihi ve kül-
türel ziyaret noktaları gezilecektir:
-Balkan Gençlik Treni: Edirne-Bükreş-Budapeşte-Saray- 

bosna-Belgrad-Üsküp-Selanik. 
-Efeler Gençlik Treni: İzmir-Konya-Adana-Gaziantep. 
-Şahinbey Gençlik Treni: Gaziantep-Malatya-Sivas-Erzu-  

rum-Kars. 
-Kafkas Gençli Treni: Kars-Erzurum-Sivas-Amasya-Sam- sun. 
-İstiklal Gençlik Treni: Samsun-Sivas-Malatya-Diyarbakır. 
-Dicle Gençlik Treni: Diyarbakır-Sivas-Kayseri-Ankara 
-Seğmenler Gençlik Treni: Ankara-Kayseri-Malatya-Adana. 
-Çukurova Gençlik Treni: Adana-Malatya-Kayseri-Anka- ra. 
LİDER GENÇLİK KAMPLARI: Lider Gençlik Kampları,
81 ilden üniversite öğrencisi gençlerin yaratıcılıklarını geliş-
tirmek, ataletlerini yenerek kendine güvenen bireyler olma-
larını sağlamak, atacakları adımlarda onlara yol göstermek,
onları yeni ufuklara taşımak amacıyla gerçekleştirilen bir eği-
tim ve hareketlilik projesidir. Bu proje sinema, medya ve ga-
zetecilik, bilim ve teknoloji konularından herhangi birine
ilgili, 18-29 yaş aralığında, üniversitede öğrenim gören lisans
ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik bir projedir. Ancak
Bilim ve Teknoloji Kampına teknoloji, mühendislik ve teknik
eğitim fakültelerinde okuyan veya bu fakültelerden mezun
olan öğrencilerin başvuruları kabul ediliyor. Diğer kamplar
için herhangi bir bölüm sınırlaması bulunmamaktadır. Prog-
rama katılmaya hak kazanan gençlerin, alanında uzman aka-
demisyenlerden seminer almaları, atölye çalışmalarına ka-
tılmaları ve ev sahibi ilde yapılacak olan gezi ile şehir gezisi 

yapmaları amaçlanmaktadır. Örneğin medya ve gazetecilik
temalı eğitimlerde “Popüler Medya ve Kültür, Gazetecilik ve
Stratejik Haber, Etkili Haber ve Metin Yazımı” seminerleri
ile “Medya ve Gazetecilik Nedir? Küreselleşme ve Medya,
Radyo TV Haberciliği, Sosyal Medya ve Gençler” gibi atölye
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Katılımcı gençlerin tüm
masrafları bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Sinema ile
Medya ve Gazetecilik Kampları Antalya’da, Bilim ve Tek-
noloji Kampı ise Kocaeli’de gerçekleştirilmektedir.  

Son olarak bahsetmek istediğim proje; başvuruların 26

Şubat itibarıyla başladığı ve bugüne kadar yüzbinlerce gencin
farklı illeri görme imkanına kavuştuğu ‘Seyyah-Ulu Çınarın
İzinde’ projesi. 

Katılmak isteyen gençlerimizin, bulunduğu ilde bulunan
Gençlik Merkezine başvurması yeterli. Şehrinizdeki en yakın
Gençlik Merkezine http://www.genclikmerkezleri.gov.tr web
sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Örneğin hemşehrilerimizin
yoğun olarak ikamet ettiği Üsküdar’da ‘Sultantepe Gençlik
Merkezi’ bulunuyor. 

Bakanlığın yukarıda açıklayamadığım daha bir çok faklı
projesi ve Gençlik Merkezlerinin kendi çalışmaları konu-
sunda bilgi alabilmeniz için, Gençlik Merkezlerinin kapıları
sonuna kadar açık. 

Tüm gençlerimizi, bu vesileyle kişisel gelişimlerine kat-
kısı olacak bu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum.
Gençlik Merkezleri: Gençlerle beraber, gençler  için…�

(*): 1983 Gebze doğumlu. Ondokuz Mayıs Üniv. Psikolojik Danışman-
lık ve Rehberlik bölümü mezunu. TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek lisans
öğrencisi. Gebze Anadolu Lisesinde rehber öğretmen olarak çalışıyor. Fo
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Kentsel dönüşüm, ülkemizin her köşesinde planlı bir
şekilde uygulanırsa gerçekten çok güzel sonuçlar alınabi-
lecektir. Ancak o zaman halkımız sağlıklı, sorunsuz, ergo-
nomik, güvenilir bir kentte daha huzurlu ve üretim kalitesi
daha seviyeli olarak mutlu yaşayacaktır. Tabii ki bu da he-
pimizi çok memnun edecektir.

Bunun için yetkililerimizin “Kentsel Dönüşüm”ü en iyi
ve samimi şekilde içselleştirmesi ve halkımızı da sürekli
bilinçlendirmesi gerekmektedir. Bu da çok hassas bir şe-
kilde ve çok hızlı yapılmalıdır. Çünkü ülkemizde hem eski
bina çok fazladır, hem de ülkemizin birçok yerleşim alanı
deprem kuşağı üzerindedir. 

Özellikle İstanbul’a bu konuda öncelik verilmeli ve
belki olası bir depremi en az zararla atlatmak için dönü-
şüm seferberliği bile ilan edilmelidir. İstanbul derken 20
milyon nüfuslu bir kentten bahsediyoruz. Hepimiz iyi bi-
liyoruz ki; hemen şimdi başlayıp ve çok hızlı hareket etsek
bile dönüşüm yine de yıllarca sürecektir. O yüzden bu işi,
siyasetin ve kazanma arzusunun tamamen dışında tutup
parti, oda, kurum, cemiyet, cemaat, dernek el ele verip çöz-
mek zorundayız. Böyle yaparsak halkımıza çok önemli
mal, mülk, mutluluk ve sağlıklı hayat kazandırmış olaca-
ğız.

Genel itibariyle herkesin kentsel dönüşümle ilgili az
çok bilgisi vardır. Ancak bu hiç yeterli değildir. Bu konuda
medya, basın, kurumlar, kuruluşlar, muhtarlıklar, mahal-
lelerdeki kültür merkezleri, bilgi evleri değerlendirilerek
halk aydınlatılmalıdır. Bu toplantılar ve bilinçlendirmeler
belki birçok kere tekrar edilmelidir. Çünkü ciddi anlamda
yanlış algı mevcut. Bu yanlış algıları ancak uzmanların

halkımızı aydınlatması sonucunda yok edebileceğiz. 
“Kentsel dönüşüm bu mahalleye geldi” söylemiyle te-

laşlanma yerine, “Yasa çıktı, neler yapılmalı, nasıl bir yol
izlenmeli?” düşüncesiyle çözümlere doğru hızla yürün-
melidir.  

Aslında kentsel dönüşüm, ülkemizin her karış toprağı
için geçerlidir. Ancak öncelikli yerler vardır. Bizim de
önemle vurguladığımız, bu öncelikleri iyi planlayarak sı-
raya koyabilmemiz üzerinedir.

Kentsel dönüşüm eski, problemli her bina için geçerli-
dir. Bir yerde bir tane bile olsa. Evet, bir tek binanın yıkı-
lıp yeniden yapılması bile kentsel dönüşümün içine girer
ve o da o yasadan faydalanır. 

Dönüşüme karar verilen binalara; kira yardımı, vergi
indirimi, ruhsat harcı muafiyeti, kredi desteği yapılmakta-
dır.

Ancak burada şunu da önemle belirtmek lazım ki; bu
söylediklerim, imarlı binalar için geçerlidir. İmarsız bina-
lara bu kanun uygulanamamaktadır. Peki bunun için nasıl
bir çözüm gösterilebilir? Biraz da bunun üzerinde duralım.

Şunu belirtmek lazım ki; özellikle İstanbul’un birçok
ilçesinde çokça  imarsız mahalleler vardır. İşte imarsız olan
bu mahallelerde eski yapıların dönüşümü uygulanama-
maktadır. Peki bunun çözümü nedir? İmarsız mahallele-
rin tek çözümü, belediyelerin yapacağı uygulamalarla
ancak mümkün olacaktır.

Bu da gösteriyor ki; imarsız alanlardaki binaların
dönüşümü için imar sorunlarının çözülmesi gereke-
cektir. Bunun için de, belediyelere çok önemli görevler
düşecektir. Bunu çözebilen, bu görevden kaçmayan be-
lediye başkanları, hem halkına büyük iyilikler yapmış

Ş E H İ R

KENTSEL DÖNÜŞÜM
VE

İMARSIZ MAHALLELER 

Murat Özer(*)

Kentsel Dönüşüm mutlaka en hızlı ve en samimi şe-
kilde uygulanmalı ve tarihi doku öncelikle korunma-
lıdır. İmarsız alanlarda bulunan yapılarla alakalı plan-
lama konuları, belediye yöneticileri tarafından, aci-
len değerlendirilmelidir.

Kentsel Dönüşüm; “Eski evi yık, yenisini
yap” anlayışı değildir. Bu tamamen yeni,
kullanımlı, uyum yüklü, ortak paylaşım alan-
ları çok bilinçli oluşturulmuş, insanlarını
mutlu edecek mükemmel bir kentleşme pro-
jesidir. Öyle olmalıdır. Eskiyi yıkıp ucube
bir yapılanma, geri dönüşü mümkün olma-
yan kaoslar ortaya koyar ki, bu da ancak
toplumumuzun mahvını hazırlar. Ortaya ko-
nan kanunlar, görüşler, uygulanabilir proje-
ler, yapılması planlananlar aslında iyi niyetli
ve güzel hazırlanmıştır.
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olacak hem de halkın gönlünde taht kuracağından ge-
leceğin en iyi seçkin başkanları olarak anılacaklardır.

Ben şuna inanıyorum; bu yerel seçimlerin ardından se-
çilen başkanlar, bu konuyu çözdükleri an en başarılı baş-
kan unvanıyla anılacaktır. 

Tabii ki bu sorunun çözümü çok kolay gözükmüyor.
Epey uğraş, gayret, samimiyet, plan ve proje gerekmekte-
dir. Aslında bu konuda çözüm üretmeseler de yine sorum-
luluktan kurtulamayacaklardır. Çünkü şu anda imarsız olan
yerde binaların dönüşümü olmadığı gibi, riskli yapılarda
bulunan bina sahipleri de çevre ve şehircilik bakanlığının
sorumluluğunda değildir. Sorumluluk ve inisiyatif tama-
men belediyelere bırakılmıştır. Artık çok eskiyen ve hep
problem olan bu binalardaki (Allah korusun) kazaların so-
rumluları kimler olacaktır? Bugünden bu konu üzerinde
ısrarla durup çözüm üretilmezse yarın bir çökme anında
mutlaka bir sorumlu, bir günahkar aranacaktır. O zaman
bunun “vurun abalıya!”sı kim olacaktır?..

İmarsız yerlerdeki riskli yapıları belediyeler hızla tes-
pit etmeli, bunlara çözüm üretmeli ve hızla sonuca gitme-
lidirler. Bilinçli belediye yönetimlerinin bu durumu göz
ardı etmeyeceklerine inanıyorum. Bugün bu konuda inisi-
yatif alarak sonuca gidemezlerse, ileride her birinin başı
ağrıyacağı kesindir. Bizden söylemesi! Çünkü bu gerçek-
ten can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından çok
büyük önem arz etmektedir.

İmarsız alanlar hakkında bu önemli uyarıyı yaptıktan
sonra, Kentsel Dönüşümle ilgili şu öncelikleri de iyi bil-
mek gerekecektir:

Kentsel Dönüşüm; “Eski evi yık, yenisini yap” an-
layışı değildir. Bu tamamen yeni, kullanımlı, uyum
yüklü, ortak paylaşım alanları çok bilinçli oluşturul-
muş, insanlarını mutlu edecek mükemmel bir ken-
tleşme projesidir. Öyle olmalıdır. Eskiyi yıkıp ucube bir
yapılanma, geri dönüşü mümkün olmayan kaoslar ortaya
koyar ki, bu da ancak toplumumuzun mahvını hazırlar. Or-
taya konan kanunlar, görüşler, uygulanabilir projeler, ya-
pılması planlananlar aslında iyi niyetli ve güzel
hazırlanmıştır. Her şey bu minval üzere samimiyetle ince-
lenmeli, her yöreye göre uygun orijinal projelerle en mü-
kemmel şekilde başarılmalıdır.

Kentsel dönüşümün her şeyi, tüm doğal afet riskleri
yok olacak şekilde, fenni ve sıhhi standartlara uygun plan-
lanarak yapılmalıdır. Artık ömrünü doldurmuş olan çö-
küntü alanları ve kaçak yapılaşma alanları sağlıklı bir 

şekilde tespit edilerek, dönüşüm oralarda planlı bir şekilde
hızlandırılmalıdır. Bu yapılırken o kentin tarihi dokusu asla
bozulmamalıdır.

Bunlar 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’nda
açıkça belirtilmiştir. “Bu kanunun amacı; afet riski altın-
daki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulun-
duğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına
uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek
üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esas-
ları belirlemektir.”

Buradan anlaşıldığı gibi deprem kuşağında olan ülke-
mizde öncelikle halkımızın huzurlu, sağlıklı, güvenilir ve
mutlu yaşaması esas alınmıştır. 

Bu madde ayrıca tahliye, yıkım ve yenileme veya güç-
lendirme çalışmaları sırasında halen yürürlükte olan kat
malikleri kanunu ile de desteklenmektedir.

Bir de halkımıza şunu önemle bildirmemiz gerekir ki;
tüm binaların deprem testlerinin yapılma mecburiyeti doğ-
muştur. Artık binaların ne kadar dayanıklı ve güvenilir ol-
duğunun anlaşılması, günümüz teknoloji değerlenmesinde
mümkün hale gelmiştir.

Halkımız, kanun kapsamında 2 yıl geri ödemesiz 10
yıla kadar uygun maliyetli kredilerden çok rahat faydala-
nabilecektir. 

Kat Malikleri Kanunu’nda önemli bir değişiklik de,
deprem testlerine karşı çıkış ile ilgilidir. Tek kişi bile karşı
çıksa test yapılamıyordu. Bu 2/3 çoğunluk şeklinde değiş-
tirilmiştir. Bu da  uygulamaları çok rahatlatmaktadır.

Özetlersek; Kentsel Dönüşüm mutlaka en hızlı ve en
samimi şekilde uygulanmalı ve tarihi doku öncelikle ko-
runmalıdır. İmarsız alanlarda bulunan yapılarla alakalı
planlama konuları, belediye yöneticileri tarafından, acilen
değerlendirilmelidir.�

(*): 2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına İstanbul’da, yapı denetim
sektöründe kontrol elemanı olarak başladı. Altı yıl farklı statülerde
görev yaptı. Anadolu’nun birçok ilinde 13 yapı denetim firmasının ku-
rulmasında ve yönetilmesi çalışmalarında bulundu. Sonra 2012 yılında
yeni bir kadro oluşturarak İstanbul’da Anadolu yakasında Arsistem
Yapı Denetim ve Avrupa yakasında Üniform yapı denetim firmalarıyla
hizmet vermeye başladı. Bakanlıktan kentsel dönüşüm lisansı da ala-
rak birçok kentsel dönüşüm raporlamasını hazırlayıp gerçekleştirdi.

Dönüşüme karar verilen binalara; kira yar-
dımı, vergi indirimi, ruhsat harcı muafiyeti,
kredi desteği yapılmaktadır.Ancak bu söy-
lediklerim, imarlı binalar için geçerlidir.
Peki bunun için nasıl bir çözüm gösterilebi-
lir? Şunu belirtmek lazım ki; özellikle İs-
tanbul’un birçok ilçesinde çokça imarsız ma-
halleler vardır. İşte imarsız olan bu mahal-
lelerde eski yapıların dönüşümü uygulana-
mamaktadır. İmarsız mahallelerin tek çö-
zümü, belediyelerin yapacağı uygulamalarla
ancak mümkün olacaktır.
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Erol Yanık - Öz Karadeniz Pide sa-
hipleri Şükrü Usta ve Oğulları Şenol
ve Kenan Yamaçla birlikteyiz. Önce
Şenol Bey sizi kısaca tanıyalım.
Şenol Yamaç -1980 doğumluyum.
Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Çamlıca
köyündenim. 2005 yılında İstanbul’a
geldik. 2005 yılında bir matbaa işine
başladık. 2013 yılı Temmuz ayında
kardeşler olarak bir pide salonu açtık.
2014’te ben de bu işe matbaa işini bı-
rakarak dahil oldum.
Erol Yanık - Kenan Bey sizi de tanı-
yalım.
Kenan Yamaç - 1976 Trabzon do-
ğumluyum. Şalpazarı Çamlıca kö-
yünde oturmaktayım. 2013 yılının ye-
dinci ayında bu pide salonunu açtık. 
Erol Yanık - Siz de baba mesleği tabi
ki pidecilik değil mi?
Kenan Yamaç: Evet, babamız yıllar-
dan beri bu işi yapıyor. Babam ol-
mazsa biz bu işe başvuramazdık
zaten. Fakat şimdi o da biraz rahatsız.
Bundan sonra her şeyi biz ele almaya
çalışacağız. Elimizden geldiğince yap-
maya, yürütmeye devam edeceğiz. 
Erol Yanık - Mesleğin sırlarını öğ-
rendiniz mi?
Şenol Yamaç -Bayağı öğrendik. 
Erol Yanık - Şu anda hanginiz daha
öndesiniz?
Şenol Yamaç - Ben bu işte yıllardan
beri Trabzon’da çalıştım; doğrusu ben
daha öndeyim. 
Erol Yanık - Burayı bir marka olarak
daha da yukarılara taşıma adına şube
açmak, büyütmek gibi bir idealiniz
var mı?

Şenol Yamaç - Önceden bir ara dü-
şündük. Kirazlıtepe’de bir yer baktık
olmadı. Belediye, yeni kanuna göre fı-
rın açmak olmaz dedi. Tabi ki düşünü-
yoruz, yapacağız.
Erol Yanık - Yani zincirler çoğala-
cak?
Şenol Yamaç -Evet zincirleri çoğalt-
mayı, sizlerin de desteği ile düşünüyo-
ruz. 
Erol Yanık - Bu arada siz de dernek-
çisiniz. 
Şenol Yamaç - Çamlıca Köyü Derneği
Yönetim Kurulu üyesiyim. 
Erol Yanık - Derneğinizin faaliyetleri
hakkında kısaca bilgi verebilir misi-
niz?
Şenol Yamaç - 2005 yılında Şevki Ça-
kır Başkanla aynı yönetime girdim;
hala devam ediyorum. Başkan ve Yö-
netim Kurulu üyeleriyle tam bir uyum
içerisinde çalışmaktayız. İyi faaliyet-
ler yapıyoruz. Köydeki cami ve mina-
resi, gecelerimiz olsun, köy mezarlık-

larımız olsun; köyde bir adet köy ko-
nağı yaptık. Bayanlar kolumuz başta
Emine Abla olmak üzere çok başarılı-
lar. 
Erol Yanık - Federasyonumuzla ilgili
kişisel görüşünüz, Çamlıca derneğini
temsilen nedir?
Şenol Yamaç - Ben şu ana kadar fe-
derasyonla ilgili herhangi bir olumsuz
şey duymadım. Daha önceki dönem-
lerde, Harun Özdemir zamanında bir-
lik beraberlik, derneklere gelip otur-
mak gibi faaliyetler vardı. Bu yöne-
tim yeni oluştu; iyice oturması için
zamana ihtiyacı var diye düşünüyo-
rum. Hepsine saygı duyuyorum, hepsi
iyi. 
Erol Yanık - Acısu şenlikleri, sizin
köye bağlı bu etkinlik için bize bilgi
verir misiniz?
Şenol Yamaç - Trabzon Büyükşehir

olduğu için tabi ki her şey belediye-
lere kaldı. Acısu şenliğini de Şalpazarı
Belediyesi organize ediyor. Geçen
sene Çamlıca köyü etti. Bizim açımız-
dan iyi bir organizasyon oldu. Bu sene
belediye organize ediyor; gideceğiz.
Allah nasip ederse ekibimizle Çam-
lıca köyü olarak gideceğiz. Ben elim-
den geldiğince federasyon olsun,
dernekler olsun her şeyi yapmaya ha-
zırım. 
Erol Yanık - Sağ olun, tabi ki iş ha-
yatında yenisiniz. Bizim de sizlere
yardımcı olmamız lazım; hemşehri
olarak katkıda bulunmamız lazım. Siz
kalkınırsanız bizim derneklerimiz de
kalkınır. 
Şenol Yamaç - Bazı dernek başkan-
ları var; şimdiye kadar bu mekana bir
kere gelmediler. Gelmeyebilirler; iş-

M Ü T E Ş E B B İ S L E R İ M İ Z

ÖZ KARADENİZ PİDE SAHİBİ ŞENOL YAMAÇ:
“Bazı dernek başkanları var; şimdiye kadar
bu mekana bir kere gelmediler. Gelmeyebi-
lirler; işleri yoğun olabilir. Ama ben hepsine
saygı duyuyorum. Ben herkesin arkasında-
yım. Ben elimden gelen maddi ve manevi
her türlü yardıma hazırım... ” 

“MADDİ VE MANEVİ HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIM.”
Röportaj: Erol Yanık - Semih Durmuş

Şenol Yamaç ve Kenan Yamaç, pide ustası ba-
baları Şükrü Yamaç ile  birlikte.
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leri yoğun olabilir. Ama ben hepsine
saygı duyuyorum. Ben herkesin arka-
sındayım. Ben elimden gelen maddi
ve manevi her türlü yardıma hazırım. 
Semih Durmuş - Biz tabi ki Ağa-
sar’ımızda kendi içimizden, kendi kö-
yümüzden böyle değerlerin, işadam-
larının yetişmesinden onur duyuyo-
ruz. Hele hele yeni bir iş yeri açmış;
bu mesleğe, -gerçi babaları yılların
lokantacısı, yılların esnafı, yılların
işadamı ama- bireysel olarak yeni
atılmalarından dolayı, hem federas-
yon olarak, hem de Ağasarlı hemşeh-
rileri olarak kendilerine sahip çıkıla-
cağını bilmelerini isteriz. Hep ileri
gittiklerinde, biz de onlarla gurur
duyduğumuzu ve yanlarında olacağı-
mızı bilmelerinde fayda var. 

Bu açıdan federasyon olarak bize
düşen bir şey varsa, her zaman eli-
mizden geleni yapacağımızın bilinme-
sinde fayda var. 

Bunun yanında tabi ki bir iş adamı
olarak, bu iş yerlerini hem büyüterek
hem çevreye açılarak, devam ettirme-
lerini gönlümüz arzu eder. İnşallah
devam ettirirler. Bu sektörde, ki gıda
sektörü en önemli sektörlerden biri,
zorunlu ihtiyaçlardan birinin gideril-
mesi gereken şeylerden birisi. Tabi ki
burada hijyene, temizliğe -ki bizim
Ağasar insanımızın en önemli özellik-
lerinden birisi de bu - dikkat edildiği
sürece - hizmette zaten babalarına
söylenecek bir söz yok. Kendini liya-
katiyle ispatlamış- inşallah daha iyi
yerlere gelecektir diyorum. Kendile-
rine başarılar diliyorum. Bizi de böyle
bir mekânda, her gidiş gelişte misa-
firlerimizi ağırlıyorlar onun için de
teşekkür ediyoruz. İnşallah Allah
utan- dırmasın diyoruz. 

Şenol Yamaç - İnşallah.  
Erol Yanık - En belirgin renkleriyle
Trabzon’umuzun reklamını yapıyorlar.
Zeynep Kâmil gibi önemli bir mahal-
lede, Trabzon tabelasının olması, sa-
hiplerinin de Ağasarlı olması, dola-
yısıyla bizi mutlu kılıyor. 
Şenol Yamaç -Matbaa işini bırakıp bu
işe sarıldık. Alana kadar çok uğraştık.
Alalım mı almayalım mı, bir zaman
enine boyuna tartıştık. Babam yıllar-
dan beri bu işle uğraşıyordu. Biz de
babama destek çıktık. Alalım dedik ve
aldık. Bakalım inşallah hayırlı olur.
Erol Yanık - Hayırlısı olur inşallah.
Semih Durmuş - Şenol Yamaç daha
önceleri neler yapıyordu. Hangi iş sek-
törlerinde çalıştı?
Şenol Yamaç - Ben 1999’da Trabzon
Çelebi Hava Şirketi’nde sözleşmeli
olarak altı ay çalıştım. Ondan sonra
2005 yılında İstanbul’a geldim. Mat-
baaya girdim. Matbaada sekiz yıl ça-

lıştım. Matbaa işinden ayrıldım. Çün-
kü kardeşim ve babam burada, ben de
yanlarında olayım birlikte olalım di-
ye. 
Erol Yanık - Şükrü abi; öncelikle ha-
yırlı olsun. Bir Ağasarlı, bir Trab-
zonlu olarak nezih bir mekân. Ağa-
sar’da herhalde pide üzerine sizin
üzerinize usta yok. Şükrü Usta, sizi ta-
nıyalım. Kaç yıldır bu meslektesiniz?
Şükrü Yamaç - 1954 doğumluyum.
1968 yılından beri bu meslekteyim.
On dört yaşından beri bu mesleğin
içindeyim ve hala devam ediyorum.
İşim, aşağı yukarı 45 senedir hamur.
Hemen hemen de iki emeklilik bu
meslekte geçti diyebiliriz. Beraber ka-
rar vererek ailece bu işe giriştik. Al-
lah’ın izniyle inşallah olur. Sizlerin
sayesinde daha iyi olacağına da inanı-
yorum. 
Erol Yanık - Bizler destek vereceğiz,
sizler destek vereceksiniz bir birimize
yardımcı olacağız. İnşallah birkaç ta-
ne şube açarsınız. Kirazlıtepe olur
Üsküdar, Ankara, İzmir olur inşallah.
Şenol Yamaç - İnşallah.
Erol Yanık - Başarılarınızın deva-
mını diliyoruz Şükrü abi.
Şenol Yamaç - Teşekkür ediyorum,
Allah razı olsun.
Erol Yanık - Allah hayırlısıyla, sağ-
lıkla bol kazançlar nasip eylesin.
Şenol Yamaç - Sağ olun var olun, bu-
raya kadar geldiniz ya, bu bize
yeter.�

Erol Yanık ve Semih Durmuş, işyeri sahipleri ve çalışanlarıyla birlikte... 

Şenol Yamaç ve Kenan
Yamaç ile röportaj yaparken Fo
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Erol Yanık - Sayın Osman Kılıças-
lan; öncelikle bizi buraya kabul etti-
ğiniz için Şalpazarı Dernekler Fede-
rasyonu adına teşekkür ediyoruz. Os-
man Kılıçaslan’ı kısaca tanıyabilir
miyiz?
Osman Kılıçaslan - Öncelikle ziya-
retinizden dolayı ben teşekkür ede-
rim. Osman Kılıçaslan, 24 Ağustos
1971 tarihinde Trabzon ili Beşikdüzü
ilçesi Resullü mahallesinde Osman ve
Emine’nin oğlu olarak dünyaya geldi.
İlkokul dördüncü sınıfa kadar eğiti-
mini Resüllü köyünde tamamladı.

İlkokul dördüncü sınıfta okul ta-
dilata girince eğitimimi tamamlamak
üzere, İstanbul Maltepe’ye ablamın
yanına geldim. Maltepe Vasfi Rıza
Zorlu İlköğretim Okulu’na devam
ettim ve bitirdim. Maltepe Ortaoku-
lu’ndan mezun oldum. Arkasından
Maltepe Lisesi’ni bitirdim. Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
İktisat Bölümünü bitirdim.

1989 yılında aile bireylerinden bi-
rinin yönlendirmesiyle bu mesleğe
başladım. Allaha şükür, 1997’de ilk
şirketimizi Mali Müşavirlik üzerine
kurduk. O günden bugüne Mali Mü-
şavirlik, danışmanlık üzerine iştigal
ediyoruz. Evli ve bir erkek çocuk ba-
basıyım.
Erol Yanık - Allah bağışlasın. Biz şu-
nu merak ediyoruz: İstanbul’da yetiş-
menize rağmen Ağasarlılarla çok içli
dışlı; bir de böyle Ağasar kültürüne
sevdalı olmak, onları yaşamak, bizim
otçularda bulunmak, dernek gecele-
rinde olmak…Bu Ağasar sevdalılığı
nereden kaynaklanıyor?
Osman Kılıçaslan - Ben kültürümü-
zü çok seviyorum. Bu kültürü de bi-
zim o tarafta en iyi Ağasarlılar temsil

ediyor ve çok da beğeniyle izliyorum.
Benim kendi köyümden çok Ağasarlı
arkadaşım var. Onlarla bir arada bu-
lunmaktan, görüşmekten, arkadaşlık
etmekten büyük zevk duyuyorum.
Gerek köyde olsun gerek yaylalarda
olsun onlarla birlikteyim. 
Erol Yanık - Beşikdüzü’nün her yöresi
ve mahallesinden köyüne Çepni. Tür-
kelli’de Çepni olduğu için oralardaki-
lerle de kaynaşmamız oluyor…
Osman Kılıçaslan - Kesinlikle doğru.
Zaten ortak kültürümüz olduğu için
bunu da paylaşıyoruz. Ben bundan da
çok mutluyum. 
Erol Yanık - Birde Kadırga ortak yay-
lamız.
Osman Kılıçaslan - Tabi ki ortak yay-
lamız. Orada da abimin Medine Pazarı
diye bir dükkânı mevcut. Beşikdüzü’n-

de de aynı dükkânı var. Yayla sezo-
nunda Kadırga’da sezon bitince Be-
şikdüzü’ndeki dükkânında çalışıyor.
Erol Yanık - Osman Bey; biraz özel
olacak ama sizin Oğuz yaylası, bizim
tabirimizle Oğuz otçusu çok sanatçı-
lar alırlar ve çok katılım olur. Ama bir
türlü ses getiremiyorlar, Kadırga’ya
girmiyorlar. Kendilerini ayrıcalıklı mı
hissediyorlar? Mesela biz federasyon
olarak bir davet almadık. Sanki iç içe
kendilerince eğleniyorlar; bunu ge-
nele yayamıyorlar. Siz orada akil kişi
olarak dernek başkanları veya muh-
tarlarla paylaşsanız da otçunuz Ka-
dırga’ya dahil olsa daha iyi olmaz
mı?
Osman Kılıçaslan - Bizim biliyorsu-
nuz Ören’le geçmişten gelen bir yayla
davamız var. Onun bir psikolojik et-
kisi var. Biz de Ören’le beraber yayla
yapmayı istiyoruz. Her iki tarafın da
eskiden olduğu gibi yayla şenliklerine
çeşitlilikleriyle, gelenek ve görenek-
leriyle katkı sağlamalarından yanayız.
Fakat biz de bu işi yürütecek sizler
gibi değerli büyüklerimiz yok. Yani
bunu yapacak kapasitede, bu kültürü
yaşatacak kapasitede büyüklerimiz
yok. Ben biraz da kıskanarak söylü-
yorum; gerçekten sizin Ağasar’ın
kendi içerisindeki bu birlik beraberli-
ğini, kermeslerinizi, gecelerinizi açık-
çası kıskanıyorum. Ben bunu örnek
alıyorum, fakat uygulattıramıyorum.
Bizde olmuyor. Bizde biraz çekeme-
mezlik var, bağlılık çok yok bizde. Siz
bu konularda çok bağlısınız. Siz bü-
tün köylerinizle bir mahalleye yerle-
şebiliyorsunuz. Kirazlıtepe, Saman-
dıra gizi, ama bizde o yok. Bizim-
kiler; Gebze’den Silivri’ye kadar
muhtelif yerlere dağılmışlar. Sizin her

Mali Müşavir Osman Kılıçaslan:

“Ben biraz da kıskanarak söylüyorum; gerçek-
ten sizin Ağasar’ın kendi içerisindeki bu birlik
beraberliğini; kermeslerinizi, gecelerinizi açık-
çası kıskanıyorum…Sizin her ilçede toplu ola-
rak dernekleriniz vardır. Bunlar bizim çok
hoşumuza gidiyor. Bunları gıpta ile izliyorum.”

“KÜLTÜRÜMÜZÜ EN İYİ AĞASARLILAR TEMSİL  EDİYOR.”

Röportaj: Erol Yanık - Semih Durmuş

Ben kendi köylülerimizden
çok Ağasarlı arkadaşlarla
muhatabım. Ben mutlaka
her gün Tepe’ye uğrarım. İş-
ten dönerken Beylerbeyi’n-
den sapıp Kirazlıtepe’ye çı-
karım. Bir hastalık veya
başka çok önemli bir durum
olmadıkça mutlaka Tepe’ye
uğramadan eve gitmem. Ora-
daki insanların, arkadaşların
güler yüzlü ilgisi beni mem-
nun ediyor. Bir de Erol Baş-
kan iyi bilir, küçükken yaya
olarak yaylaya giderdik. Gi-
derken Sinlice köyünde mo-
la verirdik. Sinlice halkı bi-
ze evlerini açarlardı. Güler
yüzlü tatlı dilleriyle bize ev-
lerini açarlardı. Onları hiç
unutmuyorum.
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ilçede toplu olarak dernekleriniz var-
dır. Bunlar bizim çok hoşumuza gidi-
yor. Bunları gıpta ile izliyorum.
Erol Yanık - ŞalFed’in çıkardığı Ağa-
sar dergisi vasıtasıyla, -bütün bağlı
derneklerimizi de genel olarak işin
içine katarak- federasyonumuz hak-
kında fikirlerinizi, eleştirilerinizi, öne-
rilerinizi alabilir miyiz?
Osman Kılıçaslan - Ben federasyo-
nun ve derneklerin gecelerine katıl-
dım ve bundan çok memnunun. Ge-
celer düzenliyorsunuz, ondan çok
memnunum. Federasyonun yaptığı
işler çok hoşumuza gidiyor. Örneğin
Pendik Kurtköy’deki otçu festivali, o
festivalde ŞalFed Ağasar Otçu Şenliği
yazıyor. Ama Kadırga’daki bütün
köylerin yaptığı festivale eş değerdeki
konumda oluyor. Ve oralara gidiyo-
rum, katılıyorum ve izliyorum. 
Erol Yanık - İnşallah 6-7-8 Haziran
2014’de yine buluşacağız. Yeri değişti
ama Tepeören’e yakın. Bütün etkin-
liklerimize katılıyorsunuz. Bir dernek
başkanı olarak teşekkür ediyorum.
Ağasar derneklerine çok katkı sağlı-
yorsunuz. 
Osman Kılıçaslan - Ben teşekkür
ediyorum.
Erol Yanık - Federasyon Başkanımız
Semih Durmuş’un sorusu varsa onu
da alalım.

Semih Durmuş - Tabi ki sizler gi-
bi Ağasar kültürüne uzak olmayan;
ilçe sınırı itibariyle Şalpazarı’nın
içinde olmamasına rağmen Ağasar
insanına, Ağasar kültürüne, daha
doğrusu bizim öz değerlerimize bağlı
olan; bizlere sevgi besleyen sizin gibi
değerli bir iş adamının aramızda ol-

masından dolayı son derece onur du-
yuyoruz. 

Her defasında yanınıza geldiği-
mizde güler yüzle karşılamanız, iş
adamı olarak, İstanbul gibi bir metro-
polde, sizin gibi bir değerin aramızda
olmasından ayrıca memnun olduğumu
belirtmek isterim. İnşallah daha iyi ko-
numlarda, daha güzel yerlerde, sizi
hizmet eder görmek bizim arzumuzdur. 

Tabi kültürümüze hizmet için yanı-
nızdayız. Hem otçu şenliklerimiz, hem
bu dergimiz, nesillere kültürümüzü ak-
tarma adına fevkalade değer taşıyor.
Bu dergimizde size de bir yer vermek-
ten dolayı ayrıca mutlu olduğumuzu
belirtmek istiyorum. 

İnşallah bu birlik beraberliğimiz
Beşikdüzü, Şalpazarı, Trabzon gene-
line yayarız. Erol başkanımın belirttiği
gibi Oğuz otçusunun Kadırga’da bü-
tünleşmesiyle, inşallah Beşikdüzü, Şal-
pazarı bütünleşmesini de her zeminde
yayarak, sizin gibi değerli insanlar sa-
yesinde daha iyi hizmetler vereceğimiz
kanaatindeyim.  Başarılı çalışmaları-

nızın devamını diliyorum. 
Osman Kılıçaslan - Başkanım; ben
kendi köylülerimizden çok Ağasarlı
arkadaşlarla muhatabım. Ben mutlaka
her gün Tepe’ye uğrarım. İşten döner-
ken Beylerbeyi’nden sapıp Kirazlıte-
pe’ye çıkarım. Bir hastalık veya başka
çok önemli bir durum olmadıkça mut-
laka Tepe’ye uğramadan eve gitmem.
Oradaki insanların, arkadaşların güler
yüzlü ilgisi beni memnun ediyor. Bir
de Erol Başkan iyi bilir, küçükken
yaya olarak yaylaya giderdik. Gider-
ken Sinlice köyünde mola verirdik.
Sinlice halkı bize evlerini açarlardı.
Güler yüzlü tatlı dilleriyle bize evle-
rini açarlardı. Onları hiç unutmuyo-
rum. Sinlice’de yaşadığım o misafir-
perverliği asla unutmuyorum. Sinli-
ce’nin bende ayrı bir yeri var. Bir de
Ali Erata başkanın abisinin kızının biz
de gelin olması ayrı bir güzellik ve
kaynaşmaya vesilesi oluyor. 
Erol Yanık - Son olarak başka ilave
etmek istediğiniz -özel olur güncel
olur, siyasi olur- düşüncelerinizi ala-
lım?
Osman Kılıçaslan - Benim siyasetle
ilgim yoktur. 2006 yılında annem rah-
metli oldu. Babam Trabzon’da abimin
yayında kalıyor. Ben sizin buraya gel-
menizden çok memnun oldum. Sizi
görmek bana gurur verdi. Geldiğiniz
için çok teşekkür ederim. 
Erol Yanık - Biz de sizler gibi, dışar-
dan objektif olarak bizi destekleyen
kardeşlerimize, işadamlarımıza çok
teşekkür ederiz. Demek ki güzel şey-
ler yapıyoruz ki, çok güzel sinerji sağ-
lıyoruz. Şalpazarlılar ve federasyo-
numuz adına biz çok teşekkür ediyo-
ruz. �Erol Yanık ve Semih Durmuş,Osman Kılıçaslan ile söyleşirken.

Erol Yanık ve Semih Durmuş,Osman Kılıçaslan ve çalışanlarıyla birlikte. 
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Erol Yanık - Sayın Veysel Kandil; ön-
celikle bizi iş yerinizde, mekanınızda
ağırladığınız için Şalpazarı Dernek-
ler Federasyonu adına teşekkür edi-
yorum. Veysel Kandil’i tanıyabilir mi-
yiz?
Veysel Kandil - Ben teşekkür ederim.
Hoş geldiniz. Öncelikle mekanımıza
şeref verdiğiniz için çok sağolun.
Veysel Kandil, Trabzon ili Şalpazarı
ilçesi Ağasar’ın son köyü Sinlice’den
mütevazı bir insan. 1972 yılında Sin-
lice köyünde Ramazan-Havva çiftinin
evladı olarak dünyaya geldim. İlk-
okulu Sinlice Merkez İlkokulu’nda
okudum. Ortaokulu, Şalpazarı Orta-
okulu’nda birinci sınıfı okuduktan
sonra yatılı olarak Trabzon Fatih Li-
sesi’ne gittim. Yatılı Kuran Kursu’nda
kalırken liseye de devam ederek bitir-
dim. Sınavlara girerek Bakırköy Yük-
sek Sağlık Meslek Lisesi’ni kazana-
rak buraya geldim. Bakırköy Yüksek
Sağlık Meslek Lisesini 1998 yılında
bitirdim. Bir tane Yiğit adında erkek
evladım var. Kartal Eğitim Araştırma
Hastanesi Kan Merkezi’nde, labora-
tuvar teknisyeni olarak iş hayatıma
başladım. Laboratuvar teknisyeni ola-
rak çalışırken kan uzmanı olarak çe-
şitli uluslararası seminerlere katıldım.
Uluslararası sertifikalar alarak ken-
dimi geliştirmeye çalıştım. Bu vesile
ile uluslararası kan merkezi seviye-
sinde çalışmalarımız da oldu. Hala
aynı hastanede çalışmaktayım. 
Erol Yanık - Kalp ameliyatı olacak
olan bir hastaya kan yetiştirmeniz ne-
ticesinde, hasta tarafından size teşek-
kür belgesi verilmiş. Bunun hikâyesi
nedir?
Veysel Kandil - Hasta ameliyata gi-
recek, bizden kan istediler. Ben de

kendilerine istenen kanın fazlasını
gönderdim. Neticede ameliyat bu, ne
kadar kan gideceği belli olmaz. Zaten
artanını bana iade ediyorlar. Ameli-
yatta istenen kanın fazlası kullanılarak
hastanın hayatı kurtulmuş. Hasta iyi-
leştikten sonra hastane yönetimine
böyle bir teşekkür yazısı yazarak beni
ödüllendirmek istemiş. Çok ağır şart-
larda çalıştığımız için hızlı ve pratik
olmak zorundayız. Çünkü kan analiz-
leri yapıldıktan sonra, yerine hızlı bir
şekilde ve zamanında ulaşması gerek-
mektedir. 
Erol Yanık - Siz Kartal Eğitim Hasta-
nesi Kan Merkezi’nde sağlıkçısınız.
Bizim Ağasarlı hemşehrilerimize de
çok katkınız olduğuna ben şahsen şa-
hidim. Kan lazım, doktor lazım Vey-
sel’i aradık…Bu konuda Ağasarlılar
adına teşekkür ediyorum. Bir Ağasar-
lının böyle önemli yerlerde olmasın-
dan gurur duyuyoruz. 
Veysel Kandil - Bizler bulunduğu-

muz yerin konumu itibariyle, devletin
imkânlarını vatandaşlarımıza en iyi
şekilde sunmak mecburiyetindeyiz.
Burada asıl olan, hizmeti doğru yerde,
doğru olarak kullanmak. Biz de hiz-
met bazında yardımcı olabiliyorsak ne
mutlu bize! Elimizdeki imkanları kul-
lanarak bütün köylülerime, komşula-
rıma tanıyıp tanımadığımız bütün
herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Erol Yanık - Sağlıktan devam edecek
olursak, -sağlıkçı olmanız dolayısıyla-
sağlık üzerine eşinizle beraber bir iş
yeri açmış bulunuyorsunuz, Yiğit Me-
dikal Sağlık Hizmetleri diye. 
Veysel Kandil - Evet. Yiğit çocuğu-
mun adı…
Erol Yanık - Allah bağışlasın, güzel
bir isim. Ben başarılar diliyorum.
Allah başarınızı artırsın. Ne zaman
kuruldu bu şirketiniz ve şu an itiba-
riyle nasıl bir konumdasınız? İleride
Veysel Kandil emekli olduktan sonra
büyük bir işadamı olarak inşallah pi-
yasada olacaktır?
Veysel Kandil - İnşallah. Bir yıl aktif
çalışmalarımız oldu. Ben gündüz gece
çalıştığım için boş zamanlarım olmu-
yordu. Bina kendimize ait olduğu için
binanın altındaki bu dükkanı değer-
lendirmek istedim. Medikal üzerine
araştırma yaptım. Bizim bu sokağın
köşesinde birgün bir medikal arabası
gördüm. Yaklaşınca baktım bizim
doktorlar. Hocam hayırdır deyince,
ben burayı aldım dedi. Ne amaçla
aldın? deyince hastane yapmak üzere
aldım dedi. Hocam benim dükkan var
deyince, sakın bir yere verme gelince
kullanırız dedi. Ne diye kullanabili-
riz? deyince, eczane veya medikal
olarak kullanabiliriz dedi. Ben de
kendi kendime buna istinaden biraz

“AĞASAR, KABUĞUNU FAZLASIYLA KIRDI.”

“Cenabı Allah bize imkân verdiği sürece, biz
de hizmet etmeye devam edeceğiz. Paylaşmayı
seviyoruz ve paylaşıyoruz. Bize Cenabı Allah
verirse biz de kültürümüze, eğitimimize, Şal-
pazarı’mıza, köyümüze, komşumuza yardımcı
olacağız. Art niyet olmadıktan sonra, iyilik
yapmakla bu ülke her zaman kazanır ve ka-
zanmaya devam eder.” 

Röportaj: Erol Yanık

Ağasar, gerçekten kabuğu-
nu fazlasıyla kırdı. Eğitimin
şart olduğu vurgulandı. Za-
ten eğitim olmadan bu hiz-
metlerin alınması zor. Eği-
timle birlikte ilhamınızı sine-
madan tiyatrodan değil, ke-
mençeden, horondan, kül-
türden alarak Şalpazarı’na
yakışır şekilde fazlasıyla hiz-
met veriyorsunuz. Fazla-
sıyla değer veriyorsunuz.
Fazlasıyla hizmeti yönlen-
diriyorsunuz. Ağasar kül-
türü gerçekten eski günle-
rine döndü gibi. 

YİĞİT MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAHİBİ

VEYSEL KANDİL:
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cesaret aldım ve böylece medikale
başlamış olduk. Bütün malzemeleri
tanımaktayım zaten. Konuya aşinalı-
ğım da olduğundan bana yabancı bir
iş değil. Nereden malzemenin ucuz
alınacağını zaten bilmekteyim. Bütün
bunları bildiğim için fazla zorluk çe-
keceğimizi düşünmediğimizden bu
işe hemen atıldık. 
Erol Yanık - Zaten insan, tanıdığı bil-
diği işi yapmalı.
Veysel Kandil - Çok doğru söylüyor-
sunuz. Bu işi kurduktan sonra, ben
Kartal Eğitim Araştırma’da çalıştığım
için, bakıyorum orada bir boyunluğun
bana gelişi yedi bin lira; oradaki satıcı
sekiz bin beş yüzden sekiz bine in-
medi. Sırf ona istinaden dedim ki, ben
bu mamullerin üzerine yüzde onluk
kar koyarak satacağım. Bütün malları
alıp yüzde onluk karla her yere Al-
lah’a çok şükür rahatlıkla gönderiyo-
ruz. 
Erol Yanık - Devlete de kazandırmış
oluyorsunuz.
Veysel Kandil - Devletimize ve mil-
letimize kazandırmış oluyoruz. Zaten
toptan alıyoruz. Türkiye’nin her ye-
rine rahatlıkla gönderebiliyoruz. 
Erol Yanık - Sizin gibi böyle Ağasar
kültürünü seven, yaşatan kişilerin iş
kurması, bizleri tabi ki ziyadesiyle
mutlu kılıyor. Kültürümüze, yöremize,
derneklerimize katkılarınız oluyor. İn-
şallah sizin bu tür katkılarınız duyar-
sız olan Ağasarlı iş adamlarımıza
örnek olur. 
Veysel Kandil - İnşallah, inşallah. Sa-
yın başbakanımızın en büyük temen-
nilerinden birisi, hizmeti vatandaşla-
rımızın ayağına getirmekti. Biz de
bunu ziyadesiyle yapmaya çalışıyo-
ruz. Soğanlık mahallesi civarında hiç
bir tane medikal olmamasından cesa-
ret aldık. Bütün eczanelerin ihtiyaçla-
rını anında alo demesiyle yerine
teslim ediyoruz. Burada hiçbir medi-
kal olmaması ve de kira verme derdi-
mizin olmaması bir avantaj. Bir de
vatandaşa yüzde iki yüz karla satma-
ları benim kanıma dokunuyor. Ben
vatandaşa paran varsa ver, yoksa ol-
duğu zaman ver diyorum. Vatandaşa
hastanede ne kadar yardımcı olmaya
çalışıyorsak, burada da kendi imkan-
larım dahilinde daha fazla kamu hiz-
meti yapmaya çalışıyoruz. 
Erol Yanık - Sizi yakinen tanıdığımız
için; çok sosyal olmanız, kültürü-
müzü, gelenek ve göreneklerimizi be-
nimsemeniz ve derneklerimizin etkin- 

liklerine daima katılan bir kişiliğiniz
olmasından dolayı, biraz da dernekçi-
lik konuşalım. Federasyonumuzu ko-
nuşalım. Dışarıdan bakınca, çalışma-
larımızı objektif olarak nasıl görüyor-
sunuz? Ağasar derneklerimiz nasıl bir
çıtaya doğru ilerliyor sizce?
Veysel Kandil - Zaten kahvaltılarda,
toplantılarda da devamlı söyleniyor,
Ağasar/Şalpazarı kabuğunu kırdı şek-
linde. Gerçekten kabuğunu fazlasıyla
kırdı. Eğitimin şart olduğu vurgu-
landı. Zaten eğitim olmadan bu hiz-
metlerin alınması zor. Eğitimle
birlikte ilhamınızı sinemadan tiyatro-
dan değil, kemençeden, horondan,
kültürden alarak Şalpazarı’na yakışır

şekilde fazlasıyla hizmet veriyorsu-
nuz. Fazlasıyla değer veriyorsunuz.
Fazlasıyla hizmeti yönlendiriyorsu-
nuz. Ağasar kültürü gerçekten eski
günlerine döndü gibi. 
Erol Yanık - Derneklerin katkısı var
mı?
Veysel Kandil - Derneklerin çok kat-
kısı var. Şu andaki derneklerin bağlı
bulunduğu federasyon başkanı Semih
Durmuş, eğitim açısından çok yüksek
seviyede. Eğitime de önem veren bir
arkadaşımız. Sizi de Erol Yanık ola-
rak zaten Türkiye çapında tanımayan
kimse yok. Bütün bu hizmetler sizle-
rin sayesinde planlandı. Gerçekten
doruk noktasındayız. Bizler de sizin
arkanızdan gelmeye devam ediyoruz. 
Erol Yanık - Dernekler kuruldu, her-
kes kabuğuna çekildi. Sinlice ayrı bir
yerde, Sayvançatak ayrı bir yerde,
Dorukkiriş ayrı bir yerde. Halbuki fe-
derasyon kurulduktan sonra, ben şah-
sen çok insan tanıdım. Şimdi nereden
baksak çok güzel kaynaştığımızı zan-
nediyorum. 
Veysel Kandil - Ben de sizin düşün-
celerinize katılıyorum. Eskiden üç beş
adam tanıyorduk, dernekler kurul-
duktan sonra toplantılara, etkinliklere
katılarak çok insanımızı tanıma fırsatı
yakaladık. Biz Ağasar insanları birbi-
rimizi tanıma fırsatlarını dernekler sa-
yesinde elde ettik. Dernekler Hz.
Ömer adaleti gibi, nerede bir olay
olsa, dernekler sayesinde öğreniyor
ve o yaraya merhem olunuyor. 
Erol Yanık - Bu dernekçilik, federas-
yon sayesinde Şalpazarı’nın nere-
sinde bir değeri varsa ortaya çı-
karmaya çalışıyor. Böyle bir proje
üzerinde de çalışıyor. O değerlerden
birisi de sizsiniz. Mesela biz böyle bir
Ağasar dergisi çıkartmamış olsak ko-
nuşulanlar unutulur gider. Bu dergi,
bir belge olarak asırlar boyu devam
edeceğinden, yeni nesiller sizleri ve iş
hayatlarınızı örnek alacaklar. Turan
abinin çok güzel fotoğraf çektiğini ve
fotoğrafa resim denmesine çok kızdı-
ğını bilecekler(!)…Ağasar dergimizin
dokuzuncu sayısı aracılığı ile çevre-
nize dostlarınıza özel mesajlarınız
neler olacak?
Veysel Kandil - Birbirimizi daha çok
sevelim, daha çok sayalım. Saygı
sevgi ve samimiyetle daha çok şef-
katle yaklaşalım. Nerede daha iyi hiz-
met varsa, Cenabı Allah bizlere,
sizlere hakiki hizmet yapmayı nasip
eylesin. Yerden bir çöp dahi kaldır-

Bütün eczanelerin ihtiyaçla-
rını anında alo demesiyle ye-
rine teslim ediyoruz. Burada
hiçbir medikal olmaması ve
de kira verme derdimizin ol-
maması bir avantaj. Bir de
vatandaşa yüzde iki yüz kar-
la satmaları benim kanıma
dokunuyor. Ben vatandaşa
paran varsa ver, yoksa ol-
duğu zaman ver diyorum.
Vatandaşa hastanede ne ka-
dar yardımcı olmaya çalışı-
yorsak, burada da kendi im-
kanlarım dahilinde daha faz-
la kamu hizmeti yapmaya
çalışıyoruz. 
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mak bir hizmettir. Bardağın boşuna
değil dolusuna bakmalıyız. Birbiri-
mizi saymak, sevmek, hastalığında
yanında olmak, cenazesinde, düğü-
nünde hep beraber olmak gibi güzel
şeylerin içinde olmak gerekir. Ben
bundan sonra daha da iyi yerlere ge-
leceğimizi düşünüyorum. Şu an Şal-
pazarı gerçekten siyasette de aktif rol
oynamaya başladı. Ben bundan on
sene önce Artvin Yusufeli’ne gittim.
Türkiye’de en çok eğitim öğretim
yapan Yusufeli idi. Dedim, neden böy-
le en fazla eğitime önem veriliyor?
Adamlar dedi ki, bizim burada bir ke-
çimiz var bir de okulumuz. Başka bir
seçeneğimiz yok. Şalpazarı’nda da
aynı olay var. Bütün Türkiye çapında
okumuş arkadaşlarımız var. Hepsi bir
yerlerde, birbirlerinden habersiz. Si-
zin sayenizde birbirlerini tanıyıp kay-
naşırlarsa birlikten güç doğar. Şalpa-
zarı eğitim açısından Trabzon’un bir-
çok ilçelerinden daha iyi seviyede. 
Erol Yanık - Röportajımızın sonuna
geliyoruz. Göllüalan şenlikleri yapılı-
yor. Sinlice’li olmanızdan dolayı sizin
de bu şenliklere katkınız oluyor. Biz de
sunuculuğunu yaptığımız için sizi
anons etmekten onur duyuyoruz. 31
Temmuz 2014 de daha da geniş bir ka-
tılımla Göllüalan şenlikleri yapılacak.
Veysel Kandil - Cenabı Allah bize
imkân verdiği sürece, biz de hizmet
etmeye devam edeceğiz. Paylaşmayı
seviyoruz ve paylaşıyoruz. Bize Ce-
nabı Allah verirse biz de kültürümüze,
eğitimimize, Şalpazarı’mıza, köyü-
müze, komşumuza yardımcı olacağız.
Art niyet olmadıktan sonra, iyilik yap-
makla bu ülke her zaman kazanır ve
kazanmaya devam eder. 
Erol Yanık - Bunu Ali Erata Başkana
sormak lazım ama siz de Sinlice’li ol-
duğunuz için, aynı zamanda dernekçi
olduğunuzdan size de sorabiliriz. Göl-
lüalan’ı Sinliceliler aşırı seviyor. İn-
sanlar da bu sevgiye katılıyor. Sizin
sevginize ortak oluyorlar. Bütün şen-
likler, belirlenen tarihinde yapılıp bi-
tiyor ama Gölüalan yılın on iki ayı
mutlaka devam ediyor…Sinlicelilerin
Göllüalan tutkusu nereden geliyor. 
Veysel Kandil - Göllüalan eskiden
beri oluyordu ama, Ali Erata Başkan
sayesinde daha da aktifleşti. Bir an-
lamda Göllüalan türküsünden dolayı
daha da bir anlam kazandı. Türküyü
Ali Erata başkan çıkardı. “Ey gidi
Göllüalan / Yalan bu işler yalan / Ne 

işi var yaylada / Köyde sevdası olan.”
Biz zaten yayladayız. Köydekilerin
fazla yaylada yeri yok. Herkes yaylaya
gidince, Ali Başkanın da köyde sev-
dası olunca o da yaylaya gitmemiş. Ali
Başkan da soranlara, “Ne işi var yay-
lada, köyde sevdası olan?” demiş. Öy-
lece kalmış. O günden sonra Göllü-
alan’a bağlılığı başlamış. Göllüalan’ın
bir manevi havası var, adeta bizleri
bağlıyor diyebiliriz. Kadırga ve Sis
Dağı şenlikleri yapılır biter ama Göl-
lüalan öyle değil. Herkes birbirini ta-
nır. Aile içi piknik gibidir Gölüalan.
Göllüalan kültürünün, manevi değeri-
nin çok yüksek olduğunu hissediyo-
rum. 
Erol Yanık - Ben de dışarıdan baktı-
ğım zaman, Göllüalan’ın bende yer et-
mesinin ana nedenlerinden biri, çev-
reyi çok temiz tutmanız. Ondan dolayı
tebrik ediyorum. O ambiyansı/havayı
yaşatıyorsunuz. Herkesin orada özel
anıları oluyor. Rahmetle anıyoruz muh-
tarımızı. Sinlice halkının şenliğe güzel
hazırlanması, kızlarının güzel giyin-
mesi, Göllüalan’ı adeta renklendiri-
yor.
Veysel Kandil - Horonu da güzel oy-

nuyorlar. Kemençeyi de güzel çalı-
yorlar. Ali Başkanın türküsüne ilave-
ten benimde bir türküm var. “Eski
çamaşırlara / Palan diyorlar palan /
Gene geldi aklıma ey gidi Göllüalan.”
Bu da benim güftelerimden biri… 
Turan Uzun - Öncelikle iş hayatı-
nızda başarılar dilerim. Şalpazarı kö-
kenli olup piyasada birçok alanda iş
yapan iş adamları var. Siz bunlarla
Şalpazarlı iş adamları olarak bir top-
lantı yapabildiniz mi? Şalpazarı’n-
daki işadamları olarak bir dernek
kurmayı düşünüyor musunuz?
Veysel Kandil - Ben şöyle söyleye-
yim; medikalci olarak Şalpazarı’nda
hiç kimse yok. Bu alanda ben tekim.
Bir kişi var o da Zonguldak’ta. Ben
kendi mesleğimdeki arkadaşlarla top-
lantı yapıyorum. Ben bu alanda yeni
olduğum için şu ana kadar böyle bir
toplantının yapıldığını hiç duymadım. 
Erol Yanık - Mutlaka “Şalpazarlı İş
Adamları Derneği” kurulmalı. Bira-
raya aynı çatı altında gelinmeli. 
Veysel Kandil - Bu meseleye gerçek-
ten ciddi ciddi bakmakta fayda var.
Bundan sonraki günlerde sizlerin de
yardımlarınızla mutlaka yapmaya ça-
lışacağız.
Erol Yanık - Bizi güzel ağırladınız,
hoş sohbet ettiniz, röportajdan ziyade
sohbet için, federasyonum (ŞalFed)
adına, bağlı bütün dernek başkanla-
rım adına teşekkür ediyorum. Başarı-
larınız daim olsun.
Veysel Kandil - Biz de sizlere te-
şekkür ediyoruz. Bizler sizlerin saye-
sinde böyle bir birimizi daha çok
tanıyoruz. Hizmet açısından sizlere
gerçekten gıpta ile bakıyorum. Sanki
sizler hizmet için yaratılmışsınız. 
Erol Yanık - Bizler Ağasar için çalı-
şıyoruz. Bütün başkanların ayrı ayrı
meziyetleri var; Mevlam lütfetmiş,
kimseyi kırmamaya çalışıyoruz. Her
işin zorluğu olduğu gibi benim işimin
de zorluğu var; ama onu da ben kendi
içimde bilirim.�

Söyleşinin neşeli anlarından biri...

Birbirimizi daha çok seve-
lim, daha çok sayalım. Saygı
sevgi ve samimiyetle daha
çok şefkatle yaklaşalım. Ne-
rede daha iyi hizmet varsa,
Cenabı Allah bizlere, sizlere
hakiki hizmet yapmayı nasip
eylesin. Yerden bir çöp dahi
kaldırmak bir hizmettir. Bar-
dağın boşuna değil dolusuna
bakmalıyız. Birbirimizi say-
mak, sevmek, hastalığında
yanında olmak, cenazesinde,
düğününde hep beraber ol-
mak gibi güzel şeylerin için-
de olmak gerekir. Ben bun-
dan sonra daha da iyi yerlere
geleceğimizi düşünüyorum. 
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Osman Köse(*)
Ağasar Sigorta Müdürü

Sigorta Danışmanı

Sigorta bilinci, ülkenin her yerinde olduğu gibi Ağasar‘ da da yeni yeni önem kazanı-
yor. Şöyle ki:

TNS Piyasa Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği Sigorta Sektör Araştırması kapsamında
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Samsun, Antalya ve Trabzon illerinde; 528
mevcut sigorta müşterisi, 304 potansiyel sigorta müşterisi olmak üzere toplam 832 kişi ile
görüşüldü. Araştırmaya göre, katılımcılar arasında en çok bilinen sigorta türü, yüzde 74’lük
oranla bireysel emeklilik. Bunu yüzde 69’luk oranla kasko, yüzde 59’luk oranla sağlık si-
gortası izliyor.

Sigorta müşterilerinin yüzde 99 gibi bir oranla tamamına yakın kesimi, şu anda çalıştığı
sigorta firmasından memnun olduğunu ve yüzde 96’sı şu anda çalıştıkları sigorta şirketini de-
ğiştirmeyi düşünmediklerini belirtiyor. Yüzde 97’lik bir kesim ise, sigorta şirketlerinin ha-
lihazırdaki hizmetlerini yeterli buluyor. Yeterli bulmayanlar arasında yapılan sorgulamada,
geri ödemelerin (sağlık, kasko gibi) gecikmesi ve primlerinin yüksek olması gibi nedenler
ön sırada geliyor. Kasko, konut, deprem, hayat sigortası hizmetlerinde, sigorta müşterileri-
nin firma kararlarını etkileyen en önemli ve öncelikli husus, firmanın güvenilir olması.

Devlet destekli tarım sigortacılığının Türkiye’deki temsilcisi TARSİM, 2013 yılı faali-
yet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2013 yılında poliçe adedinde yüzde 26,6 oranında artış
yaşandı. Bu rakam 2012 yılında yüzde 58’idi. 2012 yılında yüzde 75 artış gösteren sigorta
bedelinde 2013’de yüzde 35,9 oranında artış görüldü. Ama bu artış 2012 ile kıyaslandığında
bir düşüş olarak da görülebilir. 2012 yılında prim üretiminde yüzde 138 olan büyüme oranı
2013 yılında yüzde 13,3’te kaldı.

2013 yılında sigorta bedelinin branşlara göre dağılımıysa şöyle:
Bitkisel Ürün: Yüzde 58,2
Büyükbaş Hayvan / Hayat : Yüzde 21,4
Sera: Yüzde 13.9
Su ürünleri / Hayat: Yüzde 3,4
Küçükbaş Hayvan / Hayat: Yüzde 2,1
Kümes Hayvanları / Hayat: Yüzde 1’dir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), deprem risk algısı ve zorunlu deprem sigortası
bilincini arttırmak için “Zorunlu Misafirlik” konseptiyle düzenlediği sosyal medya kam-
panyalarına bir yenisini daha ekledi.  “Zorunlu Misafir” uygulaması ile olası bir depremden
sonra başka bir evde uzun süreli misafir olmanın yaratabileceği sıkıntılı durumlara dikkat çe-
kiliyor.

“Depremde eviniz hasar görürse kime misafir olacaksınız?”  Depremde evleri hasar gören
vatandaşlarımız, zorunlu deprem sigortaları yoksa akrabalarının ya da arkadaşlarının ya-
nında uzun süre misafir olmak zorunda kalıyor.

Bütün bu gerçekler, ülkemizin birçok belgesinde göçler  ya da görev dolayısıyla ikamet
eden Şalpazarı insanını da bağlamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde olduğu gibi Ağasar‘ da da
sigorta bilinci gelişmektedir.�

(*):1960 yılında Şalpaza-
rı (Ağasar) Güdün köyünde
doğdu. İlkokulu Trabzon
merkezde bitirdi. Ortaokul
ve Liseyi Kocaeli’de bitirdi.
Kocaeli Köy Hizmetleri’n-
den emekli oldu. On yıldır
Ağasar Sigorta’nın müdür-
lüğünü yapıyor. Evli ve üç
çocuk babası.

Sigorta müşterile-
rinin yüzde 99 gi-
bi bir oranla ta-
mamına yakın ke-
simi, şu anda ça-
lıştığı sigorta fir-
masından mem-
nun olduğunu ve
yüzde 96’sı şu an-
da çalıştıkları si-
gorta şirketini de-
ğiştirmeyi düşün-
mediklerini belir-
tiyor. Yüzde 97’-
lik bir kesim ise,
sigorta şirketleri-
nin halihazırdaki
hizmetlerini ye-
terli buluyor.

SİGORTA BİLİNCİ VE AĞASAR
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Emekli öğretmen Ali Bayraktar,
1953 yılında Trabzon-Şalpazarı-Geyikli
köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde,
orta öğrenimini Şalpazarı’nda, öğretmen
okulunu ise 2 yıl Trabzon Öğretmen Oku-
lunda ve son sınıfı İstanbul Ortaköy İlk-
öğretmen Okulunda tamamladı. 1988 yı-
lında Eskişehir Anadolu Ü. Eğitim Ön Li-
sans Yüksek Okulunu bitirdi. İlk görevi
Sakarya’da 3 yıl ve sonra sırayla; Şalpa-
zarı Fidanbaşı 1 yıl, Pelitçik 2 yıl, Geyikli
İlkokulu 18 yıl ve Trabzon Merkez Cudi
Bey İlköğretim Okulunda 4 yıl şevkle,
azimle ve her türlü fedakarlığı göstererek
idealist ve başarılı bir öğretmenlik görevi
yapmıştır.

Ali Bayraktar, okulunda hizmetli ol-
madığından, 1 ve 2nci sınıfları okuturken,
devamlı sabahleyin okula erken gitmiş, el
hızarıyla odun kestikten sonra sobayı
yakıp her tarafı süpürerek sınıfı eğitim
öğretime hazırlamıştır.

Merkez Cudi Bey İlköğretim Oku-
lunda görev yaparken (’95-’99), veli top-
lantılarına -beylerin işte olması nede-
niyle- hep annelerin gelmesi üzerine Ali
öğretmen, “öğrencilerimin babalarıyla da
mutlaka görüşmem gerekir” diyerek bir
defasında 76 öğrencisinin babalarıyla ge-
ce vakti toplantı yapar. Bu durum, bütün
öğretmen arkadaşlarının dikkatini çeker

ve amirleri tarafından takdirle karşılanır.
Pelitçik’te çalıştığı iki yılın her kış

mevsiminde “yaygın öğretim” kapsa-
mında 70 vatandaşa her akşam Türkçe ve
matematik dersi vermiştir. Bir defasında
kurs bitip gazlı lüks feneriyle evine dö-
nerken, büyük bir uçuk altında kalmaktan
kıl payı kurtulur. Kurs süresince her akşam
bir saat mesafedeki evine bu şekilde
dönmüştür.

1, 2 ve 3ncü sınıflarda çalışırken, malî
durumu düzgün olanlardan kalem, silgi,
kalemtraş, defter gibi çeşitli öğretim mal-
zemeleri alarak, sınıftaki fakir ailelerin ço-
cuklarına vermeyi, gariban çocukları ono-
re etmeyi de ihmal etmemiştir.

***
Ali Bayraktar, 1993-‘94 öğretim yı-

lında Şalpazarı ilçesi bazında 5nci sınıflar
arasında yapılan bilgi yarışmalarında bi-
rincilik elde ederek Geyikli İlkokulunu
bilgi şampiyonu yapma başarısını göster-
miştir.

1994-‘95 öğretim yılında okul müdü-
rümüz rahmetli Ahmet Yılmaz‘ın ricası
üzerine Ali Bayraktar tekrar 5nci sınıfı
almış ve mayıs ayında ilçemizde yapılan
bilgi yarışmalarında Geyikli İlkokulu 2nci
kez bilgi şampiyonu olmuştur.

Yine aynı öğretim yılında il çapında
düzenlenen bilgi yarışmaları dolayısıyla,
Şalpazarı’nı temsil edecek okulun belir-
lenmesi için yapılan yarışmada 3ncü kez
Geyikli İlkokulunu bilgi şampiyonu yap-
ma başarısını göstermiştir.

Ali Bayraktar, Akçaabat ilçesinde dü-
zenlenen yarışmada Geyikli İlkokulu ola-
rak Şalpazarı ilçesini temsil ederek, Maç-
ka Merkez İlköğretim Okulu ve Yomra
Merkez İlköğretim Okulunu da eledikten
sonra grup birinciliğini elde etmiştir. Bu
dördüncü birincilikle, ilimiz ve ülkemiz
bazında sesini duyurmuş ve Karadeniz’de

mahrumiyet içerisindeki bir dağ köyünde
-azim ve aşk söz konusu olduğu zaman-
başarının nasıl el edilebileceğini kanıtla-
mıştır. Daha sonra Trabzon’da yapılan
bilgi şampiyonluğu final yarışmasında altı
okuldan birisi olmayı başarmış, Şalpazarı
ve Geyikli halkının onuru olmuş ve bir
eğitimci olarak gönüllerde taht kurma ba-
şarısını göstermiştir.

Bayraktar öğretmen, öğrencilerini ya-
rışmalara hazırlarken, hafta içi ve hafta
sonu -hiçbir ücret talep etmeden- yoğun
bir şekilde özel ders vermiştir.

Ali Öğretmen, Hz. Ali’nin bana bir
harf öğretenin kölesi olurum ilkesinden
hareket ederek devletin ve milletin ken-

dine emanet ettiği körpe dimağlara; en üst
düzeyde gerekli bilgi, beceri, davranış ve
değer duygularını vermek için planlı,
programlı; inanç, azim ve hırsla çalışarak;
her türlü fedakarlığa katlanmak suretiyle
hep zirveye ulaşmayı hedef edinmiş; ili-
mizin ve ülkemizin idealist ve örnek for-
masyona sahip bir öğretmeni olarak eği-
tim-öğretim tarihimize adını silinmez
harflerle yazdırmıştır.

Emeklilik sonrası doğduğu köyde /
Geyikli mahallesinde yaşamaya devam
eden Bayraktar, yaşadığı yerel coğrafya-
nın sosyo-kültürel kalkınmasına aktif ola-
rak katkı sağlamaktadır.�

E Ğ İ T İ M  /  A Ğ A S A R

KARADENİZ’İN BİR DAĞ KÖYÜNDEN
BAŞARIYA DOYMAYAN BİR ÖĞRETMEN

ALİ BAYRAKTAR
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Tevellüdü eski olanlar çok iyi bilirler; baş harfini
okuyup gerisini uydurmak için bile olsa, okur yazarlıkta
“üçten çıkmak” iyidir…

Ancak, memleketin kışından çok “sulu sepken, çımuk”
havası serttir. 

Hem yağmur hem de kar yağarsa, üşümek bir yana ıs-
lanmak asıl derttir.

Kaçtan çıktığın asla para etmez o zaman…
Tam da öyle bir çarşamba gününde, eczanenin baktığı

meydandaki hareketlilik, yeni kaymakam bey içindi kasa-
bada.

Saygıyla ‘hoş geldin’ diyenlerin yanında, sadece bakıp
geçen meraklılar ve maiyeti de epeyce bugün.

Kasabada çarşambalar böyledir; hep bir “çapıp dur-
ma”, her daim telaş vardır Şayri’nde.

Hastalığı bile çarşambaya bekletirler köylerde…
***
Kaymakam bey, kaputunun yakasını kaldırmış, başını

hafif eğmiş, kirpikleri kıpraşık vaziyette eczaneye dönünce
yüzünü; sağlı sollu üst üste koliler ve ortasında bir yaşlı
adam gördü. Dikiliyor, bir eli parkasının cebinde, diğeriyle
bastonuna dayanmış. O da gözlerini kırpmış iyice; ama kar
girmesin diye değil yaklaşan “garaltuyu” çözme tela-
şıyla...

Siyah saçlı genç kaymakam meraklandı; yaşlı adam
tamam da, ya kolilerin ne işi var eczanede?..

Bu kadar koli ‘bakkal tükanı’nda dolar ancak; o da yok.
Bilmiyor ki kaymakam bey; doksan güne doksan se-

rum, iğne-iplik, haplar, şuruplar, inhalasyon-buhar tüp-
leri…Bunlar çuvala konmaz, ancak kolilerle taşınır.

“Bu amca”, dediler, “Falanca köyden, ciğer hastası on
beş seneden fazla.

Raporu da var, ilaçlarını üç aylık alır hep. Serumlarını
kendi takar; iğnesini de kendi kendine yapar…Hemşire
damar bulamaz kolunda; o sadece beş saniyede bantlar ko-
luna kelebeği.”

Allah Allah!.. Kaymakam şaşkın bir tavırla; “Dede geç-
miş olsun” dedi eğilerek. “Ne bekliyon burada?”

“Ne diyu?” diye bastonlu eliyle kulağını öne tuttu, di-
ğerlerine sordu adam.

- Amca ne bekliyun? diye soruyo, yeni kaymakamımız.
Derdini dinleyecek.

Hemen oğlundan hediye kasketi aldı başından adam; 
-He, ööle mi? Hoş geldin sefa geldin, Allah zehin açuk-

luğu versin. ‘Sulubey’iñ pikabını bekliyum; habar yolla-
dım gelip beni alacak, dedi alçak sesle.

Anladı kaymakam bey, burada bir şey var… 
-Yengem yok mu; birlikte gelseydiniz, yardım ederdi

sana? Adam durdu;
-Var eme, o da hasta; gemük erimesi var, adım atamii…
Kaymakam bey, yardım etmek istedi ihtiyara;
-Dede sana destek verelim; rahat edersin…
Lafını bitirmeden cevap geldi adamdan;
-Benim deyneğem var yeğnim; edare edüğuk bunula,

diyerek elindeki bastonu ileri doğru uzatıp herkese gös-
terdi.

-Yok yok dede, bu destek başka; senin bakımın için
devlet para veriyor yengeme, 230 lira ayda. 

“Rahat edersin biraz” dedi kaymakam bey. Dedem se-
vinecek diye de gözlerini parlattı…Sonra bir sessizlik ol-
du… 

Adam şöyle dikildi, sanki hafif gururu kırılmış gibi
oldu. İhtiyaca binaen alanları incitmemek için yumuşadı,
her şeyi saniyeler içinde muhasebe etmiş sorumluluk mev-
kiinde bir idareci edasıyla maiyeti süzdü…

-Yok yeğenim, dedi. “Benim emeklülüğüm var.” Değ-
neğiyle göstererek; 

-Okarı köylerde daha fakiller vardur; siz unnara veriñ
parii. Allah razı olsuñ dööletten; ben yirmi iki senedur
emeklü mayişi alıyum. Allah ömrüñü uzun etsiñ, Allah
döölete zaval vermesiñ…”

Kaymakam ve maiyeti durdular. Duran adamlar, anla-
tırken bile duyguluydular yıllar sonra…

Üçten çıkmış, ama asla baştan çıkmamış bir adamın,
kaymakam beyle, yani devlet ile olan diyaloğunu ve ceva-
bını okudunuz.�
Not: Fotoğraflardaki bastonlu kişi,yazıda gerçek hikayesi anlatılan ve
yazarın babasıolan Mustafa Keskin’dir. 

“ÜÇTEN ÇIKMAK” YA DA BAŞTAN ÇIKMAMAK…
D E N E M E

Hasan Keskin

“Okarı köylerde daha fakiller vardur; siz unnara veriñ parii. Allah razı
olsuñ dööletten; ben yirmi iki senedur emeklü mayişi alıyum. Allah öm-
rüñü uzun etsiñ, Allah döölete zaval vermesiñ…”

Fo
to

.:
H

as
an

K
es

ki
n

ar
şi

vi



< Ağasar >Mayıs 2014100

��İNSANIN KONUMU

Varlık hiyerarşisi içerisinde insanın yeri bir numara-
dır. Mavi kürenin en değerli varlığı olan insan, maddi ya-
pısı itibarı ile yeryüzü toprağından şekillendirilmiş, ma-
nevi ve ruhi tarafı ile ilahi özden nefha taşıması sebebi ile
çok özel bir yaratılışa sahip olmuştur. Bu yaratılış ve se-
çilmişlik özelliği ile insan Yüce Rabbimizin şaheseridir.
Bu özel yaratılış, insana akıl, vicdan ve irade kabiliyetle-
rini kazandırarak “halifelik“(Bakara,30) unvanı ile onur-
landırılmasını gerektirmiştir. Halifelik, insanın yeryüzü
yolculuğunda  ‘yetki kullanma’  ve  ‘yeryüzünü imar et-
me’ sorumluğunun adıdır. 

��YERYÜZÜNÜ İMAR ETME SORUMLULUĞU
Yeryüzü toprağından yaratılan insan, arzı imara yetkili

kılınmıştır. Bu gerçek Yüce Kitabımızda şöyle ifade edilir:
“O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizden yer-
yüzünü imar etmenizi istedi.”(Hûd, 61) Bu muhteşem be-
yanın içerisinde kullanılan kelime “isti’mar” kelimesidir. 

İsti’mar kelimesi, imar, tamir, mimar, ömür kelimesi ile
aynı mana kökünden beslenir. Nasıl ki ömür, insanın can-
lığını ve yaşadığı hayat dilimini ifade ediyorsa aynı şekilde
imar kelimesi de, bir yerin canlılığını ve imara açılmasını
sosyal yaşama açılmasını ifade ediyor. Son dönemlerde

kent kültüründe, sosyal yaşam alanları şeklinde ifade edi-
len kavram, aslında mimarın elinden çıkmış ve düzenlen-
miş planlı, programlı ve düzenli mekanları ve şehirleri
ifade ediyor.

Tarih boyunca İslam dini ile buluşmuş milletler büyük
medeniyetler kurmuşlar ve muhteşem eserler üretmişler-
dir. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve tarihte yer almış
diğer İslami kimlikli milletler, hakikaten şaheserler bırak-
mışlardır. Özellikle ecdadımız Osmanlı Cihan Devleti,
İslam Medeniyet Tarihinin en ölmez eserlerini bizlere mi-
ras olarak bırakmışlardır. Süleymaniye, Selimiye, Sultan
Ahmet Cami’leri ve diğer abidevi eserler; her biri hala
dimdik ayakta duruyor ve bizlere maddi, manevi kaza-
nımlar sağlamaya devam ediyorlar. Bu eserleri inşa eden-
lere mimar ismi veriliyor. Bu vesile ile büyük usta Mimar
Sinan’ı rahmetle yad edelim.

��BUGÜNKÜ İSLAM DÜNYASI
NİÇİN MEDENİYET ÜRETEMİYOR VE
BÜYÜK PROJELERE NEDEN İMZA ATAMIYOR?

İslam Dünyası, coğrafya olarak hakikaten stratejik bir
alanda yer alıyor. Ayrıca yer altı ve yerüstü kaynakları açı-
sından da en imkanlı topraklara sahip bulunuyor. Fakat bu-
nunla birlikte İslam Dünyası bir kaos yaşıyor. Birlik ve
beraberlik ruhundan uzak, atomize olmuş bir halde bunu-
yor. Müslümanlar birbiri ile kavgalı, örnek bir yönetim
modeli ortaya koyamamış, birbirini yok etme yarışı içe-
rinde adeta savaşıyor. Akl-ı Selim, kalb-i selim ve zevk-i
selim, bu kültürün temel kavramları olduğu halde maale-
sef bunlardan bir eser yok.

Evet, İslam Dünyası akıl tutulmasına uğramış, vicdan
körleşmesi içerisinde, iradesi elinden alınmış bir kitle gö-
rüntüsü arz ediyor. Böyle bir görüntü İslam’ın izzet ve şe-
refine yakışmıyor.

Yüce Rabbimizin tüm insanlığa verdiği en büyük değer
akıldır. Akıl cevheri, kullanılması için insana verilmiştir.

Yüce Kur’an Yunus Sûresi 100. âyette şöyle buyurur:
“Akıllarını kullanmayan(fert ve toplum)ları, Allah pis-
liğe mahkum eder.” Bu pislik, cehaletin ve geri kalmış-
lığın, ezilmişliğin verdiği her türlü maddi, manevi çirkin-
likleri ihtiva eder.

M A N E V İ YAT

İMHA ETMEYE DEĞİL
İ M A R  E T M E Y E  G E L D İ K

Hüseyin Demirtaş
Beykoz Müftüsü
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“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz,
onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kim-
senin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı gi-
derirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini
giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o
kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”(Müslim, Birr 58.; Buhârî, Mezâlim 3) 

“Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Da-
ğılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın üzerinizdeki
nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idi-
niz; O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısın-
dırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler ola-
rak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukuru-
nun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı.
Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah,
size ayetlerini böyle açıklar.”(Al-i İmran, 103)

“Sakın zanna yer vermeyin (zandan kaçı-
nın); zira zan, sözlerin en yalanıdır. Teces-
süs etmeyin (gizli kusurları, özel halleri araş-
tırmayın); fiyat kızıştırmayın; hasetleşme-
yin;birbirinize buğzetmeyin; birbirinize sırt
çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın
emrettiği şekilde kardeş olun..”(Buhârî, Nikâh 45,
Edeb 57, 58, Ferâiz 2; Müslim, Birr 28-34;)
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��PROJE ÜRETMEK İÇİN FİKİR ÜRETMEK; FİKİR
ÜRETMEK İÇİN DE AKLI KULLANMAK GEREKİR.

Maalesef Küresel Emperyalizm, İslam Coğrafyasında
yaşayan Müslümanların aklını kullanmasını engellemek
için stratejik planlar uygulamaktadır. Başta aklı uyuşturan
uyuşturucular olmak üzere toplumsal aklı düşünmekten,
fikir üretmekten ve nihayetinde büyük projeleri konuş-
maktan alıkoyacak her türlü ensturmanı devreye sokmaya
çalışmaktadır.

Toplumsal aklın potansiyelini ortaya çıkaracak, işletil-
diği takdirde aklın ürünü olan fikirleri projeye dönüştüre-
cek olan unsurları üç noktada maddeleştirebiliriz. Bunlar;
doğru bilgi, barış ve özgürlük ortamı ve istişaredir.

Küresel güçler, bizim büyük projelere imza atmamızı
engellemek için;
� Bilgi kaynaklarına sahip olmaya çalışıyor. Bunun için
medya başta olmak üzere bilginin üretildiği ve sunulduğu
merkezleri satın alıyor ve yönetiyor. Ardından bilgiyi ma-
nüple ediyor ve istediği konuda istediği algıyı oluşturmaya
çalışıyor. 
� Barış ve özgürlük ortamını bozuyor. Toplum fertlerini
kutuplaştırmak ve birbirleri ile çatışır duruma getirmek ve
nihayetinde nefret ortamını oluşturarak ayrıştırıyor. Toplu-
mu ayrıştırmak için mezhep, tarikat, meşreb çeşitliliği baş-
ta olmak üzere her tür etnik farklılığı kavga ve tartışma po-
tansiyeli olarak görüyor. Barış ortamını bozuyor, dolayısı
ile özgürlüklerin önünü kesmeye çalışıyor.
� Müzakere ortamını bozuyor. Toplumun problemlerini
çözebilmesi için konuşması ve problemlerini tartışması ve
müzakere etmesi gerekir. İstişare ve şura prensibi dinimi-
zin temel değerleri arasındadır.(Şura, 38; Al-i İmran, 159) Ku-
tuplaşmanın ve nefretin olduğu yerde, bilginin kirletildiği
bir ortamda fikir ve projelerin konuşulması mümkün de-
ğildir.

��NE YAPMALIYIZ?
Küresel güçlerin bu plan ve hilelerini bozmak için kar-

deşlik hukukunu ve ümmet bilincini öne çıkararak birlik

ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. 
Bizler, Müslüman kimliğine sahip olan muvahhid kişi-

ler olarak; itikadî alanda tevhid ilkesini, sosyal hayatta
vahdet ilkesini hayata geçirmek durumundayız. Zira bizler
Allah’ın nuru ile hayata ve olaylara bakıyoruz. Yüce Rab-
bimiz Al-i İmran Sûresi’nde bizlere şöyle sesleniyor:

“Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ay-
rılmayın. Ve Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın.
Hani siz düşmanlar idiniz; O, kalplerinizin arasını uz-
laştırıp ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler ola-
rak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısın-
dayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erer-
siniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.”(Al-i İmran,
103)

Hz.Peygamber’in, ümmetinin birlik ve dirliğine ilişkin
beyanlarını dikkatle dinlemek hepimizin ortak vazifesi ol-
malıdır:

Abdulah İbni Ömer(radıyallahu anhümâ)’den rivayet
edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurdu: “Müslüman, müslümanın kardeşidir.
Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana tes-
lim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren
kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslü-
mandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin
kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim
bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ
da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”(Müslim, Birr 58.;
Buhârî, Mezâlim 3) 

Yine o değerli elçi şöyle buyurdu: “Sakın zanna yer
vermeyin (zandan kaçının); zira zan, sözlerin en yala-
nıdır. Tecessüs etmeyin (gizli kusurları, özel halleri
araştırmayın); fiyat kızıştırmayın; hasetleşmeyin; bir-
birinize buğzetmeyin; birbirinize sırt çevirmeyin. Ey
Allah’ın kulları! Allah’ın emrettiği şekilde kardeş
olun..”(Buhârî, Nikâh 45, Edeb 57, 58, Ferâiz 2; Müslim, Birr 28-
34;)

Yüce Rabbim, bizlere, -hayat yapılanmamızda- her za-
man sahih bilgiyi, sadık imanı, salih ameli ve seçkin ah-
lakı nasip eylesin! 

İki dünya saadeti dileği ile sevgi ve selamla kalınız.�

İslam Dünyası, coğrafya olarak hakikaten
stratejik bir alanda yer alıyor. Ayrıca yer altı
ve yerüstü kaynakları açısından da en im-
kanlı topraklara sahip bulunuyor. Fakat bu-
nunla birlikte İslam Dünyası bir kaos yaşı-
yor. Birlik ve beraberlik ruhundan uzak,
atomize olmuş bir halde bunuyor. Müslü-
manlar birbiri ile kavgalı, örnek bir yöne-
tim modeli ortaya koyamamış, birbirini yok
etme yarışı içerinde adeta savaşıyor. Akl-ı
Selim, kalb-i selim ve zevk-i selim, bu kül-
türün temel kavramları olduğu halde maa-
lesef bunlardan bir eser yok.
Evet, İslam Dünyası akıl tutulmasına uğra-
mış, vicdan körleşmesi içerisinde, iradesi
elinden alınmış bir kitle görüntüsü arz edi-
yor. Böyle bir görüntü İslam’ın izzet ve şe-
refine yakışmıyor.

Foto.: İnt.
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ÖLÜLER İŞİTMEZ…

Evrende akıl sahibi, düşünen ve düşüncesini gelişti-
rebilen tek varlık insandır. Onun bu özelliği, kendisini de-
ğerli kılmış; diğer bütün varlıklar “ona hizmet olsun diye”
yaratılmıştır. Akıl sahibi olmasından dolayı “muhatap alın-
mış”; kendisine “nakil-vahiy” yoluyla ilim-bilgi gönderil-
miş; bunların karşılığında yaptıklarından ve yapma-
dıklarından sorumlu tutulmuştur. “Başıboş yaratılmamış”;
kendisine, “naklin” desteği ile aklın ve bilimin ışığında
araştırma ve geliştirme, sorunlara çözüm bulma, karanlık-
lara ışık olma görevi verilmiştir. Ayrıca aklını, “naklin” ışı-
ğında kullanması, “beşikten mezara kadar öğrenmeyi
sürdürmesi”, var oluş gayesini unutmaması, dünya hayatı-
nın hesabını vereceğini düşünerek yaşaması istenmiştir.

İnsanın bu görevi yerine getirebilmesi için önce “doğru
anlaması” gerekmektedir. Çünkü anlama olmadan öğren-
me olmaz. Anlamadan okumak ezbercilik, gördüğünün bir
benzerini yapmak ise taklitçiliktir. Eğitim ve öğretimde ez-
berin ve taklitçiliğin yeri yoktur. Çünkü ezberci öğrene-
mez; taklitçi geliştiremez; bu tür bilginin kimseye yararı
olmaz. İnsanın düşünerek, doğru anlayarak, içselleştirerek
okuması ve bilgiyi kendine mal etmesi; sonra davranışa
dönüştürmesi gerekmektedir. İnsan eğitiminin temel da-
yanağı budur. 

Hiç İngilizce bilmediği halde, İngilizce yazılmış bir ki-
tabı başından sonuna kadar ezberleyen kişiye ne öğrendi-
ğini sorsak; “-hiçbir şey öğrenemediğini” söyleyecektir.
Doğrudur, bu çalışmasının kendisine bir yararı olmamıştır.
Yani ezberlenen bu kitap, onu okuyan kişinin davranışında,
yaşantısında bir değişikliğe sebep olmamıştır. 

Her Müslümanın Kur’an’da neler anlatıldığını doğru
anlayarak görev ve sorumluluklarını bilmesi; sonra da öğ-
rendiklerini uygulamak için gayret göstermesi, yine Ku-
ran’a göre yaratılışının gereğidir. Kuran’ı ezberleyen kişi,
“Ben Kuran’ı ezbere biliyorum, anlamını bilmesem de
olur! diyebilir mi? İnanan insanların Kuran’da neler anla-
tıldığını bilmemesi, Kuran’ın iniş gayesine aykırıdır.

Şu sorunun cevabını bulmak gerekir: Kur’an, anlamını
bilmeden ezberlenmek ve ölülere okunmak için mi gelmiş-

tir? Yoksa doğru anlamak ve dirilerin hayatına uygulamak
için mi gelmiştir? Kısaca Kur’an; ölüler için midir, diriler
için midir?

“(Bu Kur’an), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de
azab sözünün hak olması içindir.” (Yasin/70, Rum:52); “Bil
ki sen, ölülere işittiremezsin, arkasını dönüp kaçmakta
olan sağırlara da daveti duyuramazsın.” (Neml/80)

Demek ki Kur’an, ölüler için değil, diriler içinmiş ve
ölüler de işitmezmiş…Kur’an’ın emirlerini, gerçek hadis
ve sünnetleri dirilerin hayatından uzak tutarak önemli öl-
çüde ölüler için okunan kitap hâline dönüştürmek, bizi
yanlışa götüren aldatıcı bir yoldur.

Dinin özü ve emirleri Kur’an’da, gerçek hadis ve sün-
netlerde açıkça belirtilmesine rağmen, bilinen sebeplerle
zamanla doğrulardan uzaklaştırılmış; delilsiz eklemeler,
kaynaksız süslemeler, mitolojik efsaneler ve hikâyeler,
sahih hadisler dışında hadis diye anlatılan iftiralar, beşeri
mantıkla kurgulanmış dinî metinler halinde yansıtılan kıs-
salar, hatta hurafeler dünyası oluşturulmuştur.

Bu konuda sadece cenaze ile ilgili bazı uygulamalara
bir göz atalım: Gerçekte nelerin yapılacağı belirtilmiş ol-
masına rağmen, kabir sorgusunun cevaplarını mezarın üs-
tünden aşağıya telkin yoluyla ölüye işittirmeye çalışmak;
muhtemel kabir sorularının cevaplarını bir zamanlar kâ-
ğıda yazarak ölünün göğsüne koymak; mevlit okutmak su-
retiyle önemli bir dinî görevin yerine getirildiğini zan-
netmek…Bir başkasına para karşılığı “Hatim” okutmak.
Mezarlıklarda Kur’an okuyan veya okuduğunu söyleyen
bir sektör oluşturmak veya oluşmasına göz yummak.Tür-

Abdullah Gülay(*)

Âlimlerin ilmi ve şefaati(!) sayesinde kendimizin de kurtulacağını
zannetmek, aldanmaktır; sorumluluktan kaçmaktır. Kızı Fatıma’yı
sabah namazına geciktiği için, “Hesap gününde peygamber kızı
olmanın sana bir faydası olmayacaktır!” diye uyaran Resulullah’a
rağmen şefaat derecesinde bazı kişiliklerden, kabirlerden, türbe-
lerden, yardım umanların, şirke düşmemeleri için durumlarını göz-
den geçirmeleri gerekir.
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be kapılarındaki uygulamalar…Devir denilen ilginç işlem,
ıskat, ”Kırk” saymak ve okutmak, “Elli İkinci Gün” ziya-
fetleri vermek…Buna benzer daha nice uygulamalar
Kur’an’ın hangi hükmü ile, Hz. Peygamber’in hangi uy-
gulaması ile açıklanabilir?

İşin düşündürücü tarafı, toplumun önemli kesiminde
Kur’an’ın emretmedikleri, Hz. Peygamber’in yapmadık-
ları ve hesabı sorulmayacak olan; gerçek akla, mantığa ve
“vahye” aykırı sonradan ekleme uygulamaların, ibadet
ruhu içinde büyük kabul görmesi ve hesabı sorulacak olan
asıl emirlerin önüne geçmesidir…Bu alandaki gerçekleri
bildikleri halde gizleyen, insanlara anlatmayan, günlük alı-
şılmış akışa uyan, Kuran ve sahih sünnetin itirazlarını dile
getirmeyen, bu uygulamalardan Cennet uman bilgi muh-
tacı insanların boş umutlarından çıkar sağlayanları Allah
şöyle uyarıyor: “Muhakkak ki onlar, Allah’ın indirdiği
Kitap’tan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle sa-
tarlar (menfaat sağlarlar). İşte onların yedikleri (bu
rüşvet), karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve
Kıyâmet Günü Allah, onlarla konuşmayacak ve onlar
temize de çıkarılmayacaklar. Onlar için elîm bir azap
vardır.” (Bakara/174)

Kur’an, sahih hadis ve sünnetin asıl emirlerini yerine
getirme konusunda isteksiz davranan ama dine yapılan
sonradan eklemeleri büyük bir arzu ve heyecanla yerine
getirenler; zan üzerine oturtulmuş, gerçekte karşılığı ol-
mayan geçersiz akçenin aldatıcı huzuruyla(!) Allah’a karşı
olan görevlerini yerine getirdiklerine inanırlarsa…birgün
gerçeklere uyandıklarında karşılaşmaları muhtemel acı
durum bir yana; kendilerine böylesine oyalayıcı-aldatıcı
yolu gösteren, tavsiye eden, susarak destekleyen, öven ve
öğretenlere ne diyeceklerdir? Veya “ben mi düzelteceğim,
böyle gelmiş böyle gitsin, ilişkilerim bozulur, çıkarlarım
zarar görür” diyerek insanlara, ümmî (arınmış) ve katıksız
İslam’ı yani sadece doğruları anlatmayanların bunda hiç
sorumluluğu olmayacak mıdır? Gerçekleri anlatma uğruna
rahat yatakta yatmayan, zulme uğrayan, doğup büyüdüğü
topraklardan hicret edip muhacir olan Hz. Peygamber’in
bu günkü vârislerinin, içinde bulunulan bu durumu ciddi
olarak düşünmeleri gerekir.

Bakalım bu konuda Mehmet Akif Ersoy ne diyor? 
“İbret olmaz bize her gün okuruz ezber de / Yoksa hiç
mana aranmaz mı bu ayetlerde? / Lafz-ı muhkem yalnız
anlaşılan Kur’an’ın / Çünkü kaydında değil hiç birimiz
mananın…/ Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına
/Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına / İnmemiştir hele
Kur’an şunu hakkıyla bilin / Ne mezarlıkta okunmak, ne
de fal bakmak için..!”

Büyük mütefekkir daha ne desin? 
Bilgi sahibi olmak için âlim sıfatını almaya, sarıklı ka-

vuklar takmaya gerek yoktur. Herkes öğrendiğinin âlimi-
dir, bilemediğinin de öğrencisidir. Bilgi, bu günkü iletişim
çağında, belli tekellerin ve şahısların kontrolünde, sadece
onlara has ulaşılmazlar değil; istedikten ve çalıştıktan son-

ra  her insanın elde edebileceği karanlık yolun ışığı, ceha-
letin panzehiridir.

Yani âlimlerin ilmi ve şefaati(!) sayesinde kendimizin
de kurtulacağını zannetmek, aldanmaktır; sorumluluktan
kaçmaktır. Kızı Fatıma’yı sabah namazına geciktiği için,
“Hesap gününde peygamber kızı olmanın sana bir faydası
olmayacaktır!” diye uyaran Resulullah’a rağmen şefaat de-
recesinde bazı kişiliklerden, kabirlerden, türbelerden, yar-
dım umanların, şirke düşmemeleri için durumlarını gözden
geçirmeleri gerekir… Her rekât namazda Fatiha’yı okur-
ken “İyyakena’büdü ve İyyâkenastaîn: Yalnız sana iba-
det ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fatiha/5)”
dedikten sonra ve Allah’ın kulu ile arasına ricacı-veli kabul
etmediğini “…benim velim, Kitap’ı indiren Allah’tır. O
iyilere velilik eder.”(Araf/196) ayetiyle açıklamış olmasına
rağmen, Allah’a muhtaç olan acizlerden yardım istemenin
çelişkisi nasıl açıklanabilir?

Herkes kendi ışığını yakmalı; inandığı Allah’a güven-
meli; aklının ve sorumluluğunun bilincinde kendisini ka-
tıksız, saf ve doğru bilgi ile donatmalı; sonra da bu bilgiler

ışığında hayatını düzenlemenin çabası içinde olmalıdır.
Asılsız ve delilsiz bilgiden uzak durmalıdır. Duygu ve
inanç coşkunluğundan faydalanmak isteyen kişi ve toplu-
luklara karşı bilgi ve aklını öne çıkarmalı, bu tür akımlara
kapılmamalıdır. Bilimsel tartışmanın bilgece davranmaya
ön hazırlık oluşturduğunu kabul ederek gelişme sağlamak
için görüş alış verişi, istişâre, tartışma kapıları açık olma-
lıdır.

Bu nedenlerle doğru anlamayı ve aklımızı kullanmayı
öğretmek için, her türlü eğitimde ezbercilikten kaçınmalı-
yız. Çocuklara ve gençlere eğitim-öğretimi onların zevk
alabileceği bir sosyal ortamda vermeliyiz. Onları eğlendi-
rirken eğitme, okula severek gidebileceği fiziki şartları ve
gerekli materyalleri sağlama, ayrıca buna uygun kadroları
oluşturma işlemini gerçekleştirmeliyiz. “Nereye kadar ula-
şırsak orası yeterlidir” anlayışını bırakarak stratejik he-
deflerimizi önceden belirlemeli, buna uygun planlamamızı
yaptıktan sonra yola koyulmalıyız.�
(*): Eğitimci- Yazar / Sisdağı Yaylaları Kültür Turizm Kalkındırma ve
Güzelleştirme Derneği (SİSDER) Başkanı

“(Bu Kur’an), diri olanları uyarmak ve kâ-
firlere de azab sözünün hak olması içindir.”
(Yasin / 70, Rum:52); “Bil ki sen, ölülere işittire-
mezsin, arkasını dönüp kaçmakta olan sa-
ğırlara da daveti duyuramazsın.” (Neml / 80) /
Demek ki Kur’an, ölüler için değil, diriler
içinmiş ve ölüler de işitmezmiş…Kur’an’ın
emirlerini, gerçek hadis ve sünnetleri dirile-
rin hayatından uzak tutarak önemli ölçüde
ölüler için okunan kitap hâline dönüştür-
mek, bizi yanlışa götüren aldatıcı bir yoldur.
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DİNLERARASI DİYALOĞUN AÇIK HEDEFİ / 
BİZE NE BUNDAN!?

Misyonerlerin -tabir caizse- cirit attığı ve alabildi-
ğine Hı  ris  tiyanlık propagandası yapılan bir dünyada yaşa-
maya a de ta mahkum edilmişiz. ‘Dinlerarası diyalog ve
hoşgörü’ sloganla rıyla dünyayı Hıristiyanlaştırma ve Ba-
tı’nın iyice kölesi ha li ne sokma projesi adım adım uygu-
lanmak istenmektedir. Pa pa II. John Paul ‘un 2000 yılına
girerken (24 Aralık) yayınladığı mesajdan da bu acı ger-
çeği zaten anlamak müm kündür: “Birinci bin yılda Avrupa
Hıristiyanlaştırdı. İkinci bir yılda Amerika ve Afrika Hı-
ristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya‘yı Hıristiyan-
laştıralım.” 

Yine; ilk defa 1962’de toplanan ve 2. ve 3. oturumu 6
A ğus   tos 1964’de yapılan II. Vatikan Konsili ‘nin bu iki
oturumu arasında Papa VI. Paul ‘ün, temel konusu “Di-
yalog” olan “Ecclesiam Suam” isimli genelgesinden sonra
aynı çizgiyi takip eden papa II. John Paul’ün 1991 yılında
ilan ettiği “Redemptoris Missio(Kurtarıcı Misyon)” isimli
genelgesinde ay nen şöyle deniyordu: 

“Dinlerarası diyolog, Kilise’nin bütün insanları Kili-
se’ye dön dürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır...Bu
misyon aslında Me sih‘i ve İncil’i bilmeyenlere ve diğer
dinlere mensup olanlara yö neliktir. Tanrı, Mesih vasıta-
sıyla bütün insanları kendine çağırmakta, vahyinin ve sev-
gisinin mükemmelliğini onlarla paylaşmak istemektedir...
Bu açıklamalar yapılırken, kurtuluşun Mesih’ten gel diği
ve diyalogun evangelizasyon (misyon)dan ayrılmadığı ger-
çeği gözardı edilmemiştir.” (John Paul II, Redemptoris Missio -
Encyclical Letter of the Supreme Pontiff on the Permanent Validity of
the Church’s Missionary Mandate-Libreria Editrice Vaticana, Roma
1991) 

1964 yılında 2. Vatikan Konsili esnasında Papa VI.

Paul ‘ ün talimatıyla kurulan ‘Hıristiyan Olmayanlar Sek -
reter yası’ nın 1973 yılında sekreterlik görevine getirilen
Pietro Rossano , Sekreterya’nın yayın organı Bulletin
‘deki bir yazısında, yine aynı amaçtan kılpayı sapmadan
şunu belirtiyordu: 

“Diyalogdan söz ettiğimizde, açıktır ki bu faaliyeti, ki-
lise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil’i öğreten bir
cemaat olarak ya pıyoruz. kilisenin bütün faaliyetleri, üze-
rinde taşıdığı şeyleri yani Mesih’in sevgisini ve Mesih’in
sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog, Kili-
se’nin İncil’i yayma amaçlı misyonunun çer çevesi içinde
yer alır.” 

1984 yılından beri “Hıristiyan Olmayanlar Sekreter -
yası”nın başkanlığını yapan Kardinal Francis Arinze ise,
geçmişten bugüne gelinen noktayı anlatırken; “Papa VI.
Paul’ün vizyo nu gerçekleşmektedir. Çünkü dinlerarası di-
yalog, kilise misyo nu nun normal bir parçası olarak gö-
rülmektedir,” diyordu.(Francis A. Arinze, Prospects of Evangeli-
zation With Reference to the Areas of the Non-Christian Religions,
Twenty Years After Vatikan II. Bulletin, 59/XX-2, 1985, 124) 

Hıristiyanlığın batıl ve sömürgeci yüzünün iyice ortaya
çıktığı ve insanlığın tek kurtarıcı din olan İslam’a yönel-
diği bir demde, Papalığın -bazı İslami çevre ve Müslüman
dü şünürleri, din adamlarını kullanarak- sahneye koyduğu
‘Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü” senaryosu -ne yazık ki-
beklenen -menfi- seme resini vermeye başlamıştır. Bugün
artık Hırıstiyanlık ve Ya hu diliğin de hak din olduğunu sa-
vunan gafil (belki de kötü maksatlı) insanların sayısı art-
maktadır. 

Senaryo, öylesine başarıyla uygulanmıştır ki; aşırı
ümide kapılan (ifrat derecesinde ümitvar olan) bazıları, bu
diya logtan (aslında monologtan) din adına (güya İslam
adına) fay da lanacaklarını umarken, Papalık -bugünkü Hı-
rıs ti yan lı ğın hak din olduğunu kabullendirdikten sonra- on-
ları ba tıl ve cehennemlik ilan ediverdi!.. Nasıl mı? Dünya
basınına yan sıyan şu önemli haberi, okumayanlar için ha-
tırlatalım ve birlikte düşünelim: 

“Son 38 yıldır başlattığı ‘Dinlerarası Diyalog’ kavramı
ile ‘dinlerin eşitliği’nden dem vuran Vatikan, maskesini in-
direrek gerçek yüzünü tüm çıplaklığı ile gözler önüne
serdi...ABD’nin önde gelen gazetelerinden ‘ Washington
Post‘ Gazetesinde yayınlanan haber de; Vatikan’ın dinler-
arası eşitliği reddettiği belirtildi...Vatikan, Papa 2. John
Paul tarafından onaylanan teolojik belgeyle; insanlığın
kurtuluşu için tek yolun Katolik Mezhebi olduğunu ve
diğer dinlerin Katoliklikle eşit olmadığını ilan etti. Vati-
kan İnanç Dok t rini Kurulu tarafından hazırlanan raporda,
Hıristiyan olma yan ların kurtarılması gerektiği, ancak kur-
tarılma şanslarının düşük olduğu iddia edildi. Gerçek
dinin sadece Katolik Mezhebi Ki lise sin de yaşandığı savu-

Hakkı Bayraktar
bayraktarhakikat@gmail.com

K R İ T İ K

‘DİNLERARASI DİYALOG İÇİN PAPALIK KONSEYİ’
MİSYONUNUN BİR PARÇASI OLMAK

YA DA
‘UCUZ CENNET’ DAĞITANLAR

Papalığın inisiyatifindeki ve Hıristiyanlığı yayma amaçlı diyalog faali-
yetlerini terk ederek insanlığın ortak problemlerine çözüm bulma anla-
mında meşru diyalog faaliyetleri bazı ortak zeminlerde yapılabilir.
Ancak din söz konusu olduğunda “Allah katında tek (makbul)din
olan İslam”dan asla taviz verilmemeli ve tebliğden asla geri durulma-
malıdır.

“Dinlerarası diyolog, Kilise’nin bütün in-
sanları Kilise’ye dön dürme amaçlı misyo-
nunun bir parçasıdır...Bu misyon aslında
Me sih‘i ve İncil’i bilmeyenlere ve diğer
dinlere mensup olanlara yö neliktir. Tanrı,
Mesih vasıtasıyla bütün insanları kendine
çağırmakta, vahyinin ve sevgisinin mü-
kemmelliğini onlarla paylaşmak istemekte-
dir...Bu açıklamalar yapılırken, kurtuluşun
Mesih’ten gel diği ve diyalogun evangeli-
zasyon (misyon)dan ayrılmadığı ger çeği
gözardı edilmemiştir.” (John Paul II, Roma 1991) 
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nulan belgede, Katolik inancının diğer tüm inançların
anası olduğu öne sürüldü. Belgede, ‘dini görecelilik’ o la -
rak tanımlanan ‘dinde farklılık’ anlayışı ise tamamen red-
de di liyor.Vatikan’ın dini doktrinle ilgili bir numaralı
yetkilisi Kar di nal Joseph Ratzinger, belgeyi tanıtmak
üzere düzenlediği basın top lantısında; ‘bazı teologların,
tüm dinleri eşit görerek hoş gö rü nün sınırlarını aştıklarını
ve amacından saptıklarını’ iddia et ti.”( Ye ni Mesaj, 08 Eylül
2000 )

Halbuki, II.Vatikan Konsili Kararları’ndan birinde; Hı-
ris ti yanlığın dışında da kurtuluşun olabileceği, bunun da
ba şında İslamiyet’in geldiği belirtilmişti.(Bkz.: Christianity
and other Religions, ed.: John Hick and Brian Hebblethwaite, Phila-
delphia, Fortress Press, 1988 s. 82-83) Ne var ki, kilise, bu ko-
nudaki kendi kara rın dan daha sonra vazgeçmiştir.(Dinler
Arası Diyalog, Mus ta fa Köy lü, s.137-138)

Şimdi -İslamiyet şöyle dursun- Papalığa göre; Hıris ti -
yan lı ğın diğer mezheplerinde olmak bile kurtuluş için ye-
terli sayılmıyor; sadece Katolik mezhebinden olanlar
kurtulabiliyor!..Böylece, dinlerarası diyalog konusunda
papalığın hiç de samimi olmadığı, bilakis bir oyun ve al-
datmaca içinde oldu ğu anlaşılmıyor mu?..

YAHUDİ VE HIRİSTİYANLAR
KİMİN CENNETİNE GİRECEKLER?

‘Cehennemi lüzumsuz görüp ucuz Cennet’ dağıtarak bu-
gün kü Hıristiyan ve Yahudilerin de Cennet’e girebilece ği
inan cı nı yaymanın Kur’anî/İslamî hiçbir dayanağı yoktur. 

Bir inanç ve ibadet sistemi, bize Cennet’i kazandırabil -
dikten sonra, o dinin ve kitabının batıl olması düşü nüle bi -
lir mi?.. Halbuki Cenab-ı Allah, gönderdiği ‘Son Kitap’ta/
Kur’an’da bakınız ne buyuruyor: 

“Yahudiler; ‘Üzeyr, Allah’ın oğludur’ dediler. Hıris -
ti yan lar da; ‘Mesih(İsa) Allah’ın oğludur’ dediler. Bu,
onların a ğız larıyla geveledikleri sözleridir. (Sözlerini),
önceden in kar etmiş(olan müşrik)lerin sözlerine ben-
zetiyorlar. Allah, onları kahretsin; nasıl da (haktan ba-
tıla) çevri liyor lar!..”(Tev  be S.,30) / “Hahamlarını ve ra-
hiplerini Allah’tan ayrı rabler edin diler; Meryem oğlu
Mesih’i de. Oysa kendilerine, yalnız tek tanrı olan Al-
lah’a ibadet etmeleri emredilmişti. Ondan baş ka tanrı
yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden mü nez-
zehtir.”(Tevbe S.31)

Bu ayetlerde, Yahudi ve Hıristiyanların ne büyük bir
sa pık lık içinde oldukları ve bu sapıklıktan dolayı Allah’ın
kah  rı na uğradıkları açıkça beyan buyruluyor. 

“Andolsun; ‘Allah ancak Meryem oğlu Mesih
(İsa)’tir’ di yenler elbette ‘kafir’ olmuşlardır. Halbuki
Mesih demişti ki; ‘Ey İsrailoğulları; benim Rabbim ve
sizin Rabbiniz olan Al lah’a kulluk edin. Zira kim Al-
lah’a ortak koşarsa mu hak kak ki, Allah ona ‘cenneti
haram etmiştir’ ve onun varacağı yer ateştir; zalimle-
rin yardımcıları yoktur.’” / “Allah, üçün ü çün  cüsüdür
(teslis) diyenler, elbette ‘kafir’ olmuşlardır. Oy sa yal-
nız bir tek tanrı vardır; başka tanrı yoktur. Bu de dik -
le rinden vazgeçmezlerse, elbette onlardan inkar eden-
le re acı bir azap dokunacaktır.”(Maide S. 72, 73)

Büyük müfessir Elmalılı M. Hamdi Yazır, Bakara Sû-
re si nin 221. ayetini açıklarken, bugünkü Yahudi ve Hıris -
ti yan la rın gerçekte ‘müşrik’ oldukları tesbitini yapmakta
ve şu izahatı getirmektedir: 

“Müşrik, Kur’an dilinde iki anlama gelir ki, biri zahiri,
diğeri hakikidir. Zahiri müşrik, açıktan açığa Allah’a ortak
koşan, birden fazla ilah olduğu kanaatinde olanlardır. Bu
anlama göre, ki tap ehline müşrik denmez. Hakiki müşrik

de, gerçekten tevhidi ve İslam dinini inkar edenler, yani
mü’min olmayan gayr-i Müs limlerdir. Bu anlama göre,
kitap ehli olan Yahudiler ve Hıristiyanlar da müşriktirler.
Çünkü bunlar, dıştan tevhide inandıklarını ileri sürmele-
rine rağmen, gerçekte Allah’ın çocuğu olduğu ka na a tin-
dedirler. Hıristiyanlar, teslise inanırlar ve ‘Mesih, Al-
lah’ın oğ ludur,‘ demişlerdir. Yahudiler de, ‘Üzeyr, Allah’-
ın oğludur,‘ de miş ler dir. Böyle demekle birlikte onlar, tev-
hide inandıklarını da iddia e derler. Demek ki; her ikisi de
dıştan dışa müşrik değillerse de, ger çekte müşriktirler. Bu-
nun için mutlak olarak müşrik de nil di ği ve özellikle iman
karşılığında söylendiği zaman, mutlak an lamı üzere kulla-
nılmış demektir ve genel olarak kafirleri kapsar.”(Elmalılı
M. Ham di Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, c.2, sh. 94-95) 

Bakınız, Sevgili Peygamberimiz(s.a.v.) bu hususta ne-
ler bu yuruyor: 

“Muhammed’in nefsi elinde olan Allah’a yemin
olsun ki; bu ümmette hiçbir kimsenin Yahudi veya Hı-
ristiyan ol du ğu nu duymak istemiyorum. Eğer böyle bir
kişi, bana inanmadan önce ölürse o ancak cehennem-
liktir.“(Sahih-i Müslim, Kitabü’l-İman, bab:70 / Zâdü’l-Mesir, İ.365
/ Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, İ.363) / “Ümmetimden veya Yahu-
dilerden ya da Hıristi yan lar dan her kim, benim pey-
gamber olduğumu işitir de bana i man etmezse o kişi
cennete giremeyecektir.“(Ahmed İbn Han bel, Müsned, IV.396 / 

Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, II.266) 
Rabbü’l-âlemin’in ‘kafir ve cehennemlik’ olarak ilan

et tiklerini Cennet’e sokma yetkisini kim kendinde görebi -
lir?!. Kimin merhameti, Allah’ın rahmet ve merhame tin-
den daha üstün olabilir!? Yoksa bizim bilmediğimiz yeni
tanrılar mı türedi!? ‘Çağdaş Hoşgörü Tanrıları’ (!)... 

“De ki: ‘Ey Ehl-i Kitap(Yahudi ve Hıristiyanlar)!
Bizim ve si zin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin:
Yalnız Allah’a tapalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşma-
yalım; birimiz, diğerini Alllah’tan başka tanrı edinme-
sin’.”(Al-i İmran S.,64)

Yahudi ve Hıristiyanlar hak üzere iseler ve Allah’a şirk
koşmuyorlarsa, C.Allah onlar hakkında -haşa- boş sözler
mi be yan ediyor?! Haşa, Allah onlara iftira mı ediyor?.. 

Hıristiyanlıktaki “Teslis: Üçleme” inancı, İsa’yı Al-
lah’ın oğ lu ve aynı zamanda “Allah” olarak kabullenmek,
apaçık şirk değilse nedir?..“İmdi siz gidip bütün milletlere
öğretin. Onları baba, oğul ve ruhu’l-kuds namına vaftiz
edin”(Matta İncili, 28/19) Bu cümlelerin, şirke bulaşmadan
yorumunu kim yapabi lir?.. 

Kaldı ki, yukarıdaki ayetler nazil olduğu zaman, Hıris -
ti yan iken sonradan Müslüman olan Adiy b. Hâtem; “Ya
Ra su  lellah! Biz din büyüklerimize tapmazdık” deyince
Allah Resulü; “Onlar bir şeyi helal ve haram kılarlar; siz

“Andolsun; ‘Allah ancak Meryem oğlu
Mesih(İsa)’tir’ di yenler elbette ‘kafir’ ol-
muşlardır. Halbuki Mesih demişti ki; ‘Ey
İsrailoğulları; benim Rabbim ve sizin Rab-
biniz olan Al lah’a kulluk edin. Zira kim Al-
lah’a ortak koşarsa mu hak kak ki, Allah ona
‘cenneti haram etmiştir’ ve onun varacağı
yer ateştir; zalimlerin yardımcıları yoktur.’”
“Allah, üçün ü çün  cüsüdür(teslis) diyenler,
elbette ‘kafir’ olmuşlardır. Oy sa yal nız bir
tek tanrı vardır; başka tanrı yoktur. Bu de-
dik le rinden vazgeçmezlerse, elbette onlar-
dan inkar edenle re acı bir azap dokuna-
caktır.”(Maide S. 72, 73)
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de onların de dik lerine uymaz mı idiniz? İşte bu, onlara
tapmak demektir,” bu yurmuşlardır. 

Öyleyse; yeri göğü yarattıktan sonra aciz düşüp yoru-
lan ve istirahata çekilen Yahova mı gerçek olan Allah!?:
“Ve Al lah(Yahova), yaptığı işi yedinci günde bitirdi ve
bütün işten yedin ci günde istirahat etti.”(Tevrat; Tekvin, 2/2)
Ve geleceği bilememe/görememe cehaletiyle ma’lul o la -
rak yanlış kararlar veren ve sonunda pişman olan ve sö-
zünde durmayan(yalancı) bir tanrı mı gerçek Allah ola-
cak?!..“Ve Rab gördü ki, yeryüzünde adamın kötülüğü
çoktu ve hergün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları
ancak kötü idi. Ve Rab, yeryüzünde adamı yaptığına na-
dim(pişman) oldu ve yüre ğinde acı duydu. Ve Rab dedi:
Yarattığım adamı ve hayvanla rı, sürünenleri ve göklerin
kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim; çünkü onları
yaptığıma nadim oldum.”(Tevrat; Tekvin, 6 / 5,  6, 7)

Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın ayetlerinden anlaşılan
odur ki; İslam’ın/Kur’an’ın Allah’ı(c.c.), bugünkü (mu-
harref: bo   zul muş/değiştirilmiş) Tevrat ve İncillere inanan-
ların şirk  te (kü  fürde) ve cehennemlik olduklarını beyan
ediyor. Bugünkü Yahudi ve Hıristiyanlar; Kur’an’ın, esmâ
ve sı fatlarını zihinlerde/gönüllerde hiçbir şüphe bırakma-
yacak bir açıklıkla beyan ettiği Allah’a inanmadıklarına ve

özellikleri tamamen farklı -uydurma- bir tanrıya inandık-
larına göre; kimin cennetine girecekler? Mesih’in mi, Ya-
hova’nın mı yoksa Allah’ın mı?..Çünkü üç dindeki ‘tanrı’
inancı ta ma men farklılık arzediyor. 

Hal böyle olunca, zihinleri/gönülleri bulandırmanın
hiç  bir anlamı yoktur. Bütün dinlerin inanç esaslarını or-
taya koymak ve gerçek olan Allah’ın hükmüne tabi ve razı
ol maktan başka çare yoktur. 

Cenab-ı Allah’ın sebeplerini de zikrederek “küfürde ve
ce hen nemlik” olarak zikrettiği batıl din mensuplarını be-
yan et mekten kimilerini alıkoyan nedir?..Bazı ayetleri sap-
tırarak bugünkü Hıristiyan ve Yahu di le rin de cennete gi-
rebileceğini savunanlar, Bakara Sûresi 62. ayetini delil
göstermektedirler. Şimdi bu ayeti, tefsiriyle birlikte suna-
rak ilahi muradın gerçekte ne olduğunu arz edelim: 

“İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler-
den kim Allah’a ve ahiret gününe iman ederse ve sâlih
amel iş lerse elbette onlar için Rab’leri katında müka-
fatlar vardır. On lara korku yoktur ve onlar üzülmeye-
ceklerdir.” Bu ayet-i kerime; Resulullah’ı bekleyen fakat
geldiğini bilmeyen ve Hıristiyanlık kuralları üzerine ibadet
eden sa mi mi dindarların iman ehli olduğuna delildir. Aye-
tin nüzul sebebi şöyledir: 

“Hz.Selman-ı Farisî, dini konuda daima arayış içinde 

o lan birisidir. İslamiyet’e girmeden evvel, Hıristiyan olup
bu dinin mensuplarıyla birlikte bulunmuştur. Bu esnada
Re su lullah’ın geleceğini Hıristiyanlık inancına göre bek-
lemekteydi. Birgün Hz.Selman çobanlık yaparken, arka-
daşlarından Medine’de bir peygamberin olduğunu yani
Resu lul lah’ ın varlığını haber aldı. Bunun üzerine Hz.Sel-
man, Me di ne‘ye giderek Resulullah’ı gördü. Efendimiz
onu görünce ni çin geldiğini anladı. Elbisesini aşağıya sar-
kıttı ve nübüv vet mührünü ortaya çıkardı. Bunun üzerine
Selman, Resu lul lah(s.a.v.) ile konuştu. Sonra bir koyun
aldı, pişirdi. Biraz ekmekle Resulullah’a getirdi. Peygam-
ber; ‘Bu ne?’ diye sordu. Selman; ‘sadaka,’ de  yince Pey-
gamberimiz; ‘Benim buna ihtiyacım yoktur, götür Müslü-
manlar yesin,’ buyurdu. Sonra Selman, et ve ekmek a lıp
Resulullah’a getirdi. Efendimiz yine sordu: ‘Bu nedir?’ O
da; ‘hediye’ deyince, Selman’a; ‘Otur, beraber yiyelim,’
dedi ve yediler. 

Beklenen peygamberin bu vasıfları taşıyacağını bilen
ve buna inanan Selman, şehadet getirerek Müslüman oldu.
Sonra Hz.Selman konuşurken Peygamberimize, kilisede
i ba  det eden eski arkadaşlarından bahsetti. ‘Namaz kılar-
lar, o ruç tutarlar, sana inanırlar, senin peygamber olarak
gönderilece ğine şahitlik ederler. Fakat şu an onlar Hıris -
ti yan dırlar,’ dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz; ‘Onlar
cehennemliktir,’ bu yur du. Bu beyan Selman-ı Farisî’ye çok
ağır geldi. Çok yo rulduğunu ve de üzüldüğünü beyan etti.
‘Ya Resulallah! On lar sana kavuşsalardı seni tasdik eder
ve sana uyarlardı,’ dedi. İş te bu hadise üzerine Bakara Sû-
resi’nin 62.ayeti kerimesi nazil oldu. Bunun üzerine Hz.
Selman; ‘Sanki sırtımdan bir dağ kaldırıldı,’ buyurdu.”(Ca -
miu’l-Beyan fi-Tefsiri’l-Kur’an, c.1, s. 254-256) 

Açık bir şekilde görüldüğü üzere; ayette, Resulullah’ı
bek leyen, O’na ve getirdiği dine girmeye iştiyak duyan an -
cak O’ndan haberdar olmayan Yahudi ve Hıristiyanlar kas-
te dilmektedir. Bugün de, Yahudi ve Hıristiyanlar içerisinde
Son Pey gam ber’in geldiğini duymayan bazı kimseler ol-
duğunu varsayarsak bu kimselerin de teslis akidesine değil
Tevhid i nan cına sahip olduğunu farz edersek; işte bu ayet,
bu zümreyi içine almaktadır. Bunların içinde -milyonda bir
bile ol sa- Son Peygamber’i duymamış ancak Tevhid aki-
desine sa hip biri olabilir. 

Aslında gerçek Ehl-i Kitap; son peygamber olan Hz.
Mu ham med‘in geleceğini bilen ve O’nu bekleyenlerdir.
(Ra hip Bahira gibi) Çünkü Sâf Sûresi 6.ayette buyurul-
duğu gi bi Hz.İsa; ‘İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçi-
siyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve ben-
den sonra gelecek Ah med adındaki bir peygamberi de
müjdeleyici olarak gel dim,’ demektedir. Dolayısıyla bu
ayete göre; Hıris tiyan lar, Hz.Muhammed’i beklemek du-
rumundadır. Nitekim Ba ka ra Sûresi 62.ayette kastedilen
Hz.Selman’ın arka daş la rı da, Son Peygamber’i bekleyen-
lerdendir. Ve ayet onlar i çin inmiştir. 

Buna rağmen yine de Ehl-i Kitabın içinde Son Peygam -
ber’in gelişinden haberi olmayanlar olabileceğini varsa-
yar sak -ki iletişimin bu derece gelişmiş olduğu bu devirde
Hz.Mu ham med’in adını ve misyonunu duymayan kim ola-
bilir?- Cenab-ı Hak, işte o istisnaların da Bakara Sûresi 62.
a yetine göre kur  tulmuş olduklarını beyan etmektedir. Yok-
sa; eğer muharref kitaplara inanan Yahudi ve Hı ris ti yanlar
kurtulmuş olsalardı, Allah(c.c.), onlara uymayı ve on larla
dost olmayı şiddetle men eder miydi? İşte bu husustaki
apaçık ayetler: 

“Sen, onların kendi dinlerine uymadıkça, ne Yahu-
diler ne de Hıristiyanlar senden asla razı olmazlar. ‘Asıl
doğru yol, Allah’ın yoludur,’ de. Sana gelen ilimden
sonra eğer on   ların arzularına uyacak olursan; andol-

“Sen, onların kendi dinlerine uymadıkça,
ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar senden asla
razı olmazlar. ‘Asıl doğru yol, Allah’ın yo-
ludur,’ de. Sana gelen ilimden sonra eğer
on   ların arzularına uyacak olursan; andolsun
ki, Allah’tan sa   na ne bir dost, ne de bir yar-
dımcı olmaz.”(el-Bakara, 120)
“Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine
kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun
konusu edinenleri ve kafirleri dost edinme -
yin. Allah’tan korkun; eğer müminler ise-
niz.”(el-Maide, 57)
“Ey inananlar! Yahudileri ve Hıristiyanları
dost edinme yin. Onlar, birbirlerinin dostu-
durlar. Sizden kim onları dost tutarsa, o on-
lardandır. Şüphesiz Allah, zalim toplumu
doğ ru yola iletmez.”(el-Maide, 51)
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sun ki, Allah’tan sa   na ne bir dost, ne de bir yardımcı
olmaz.”(el-Bakara, 120) / “Ey iman edenler! Sizden önce
kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve oyun
konusu edinenleri ve kafirleri dost edinme yin. Al-
lah’tan korkun; eğer müminler iseniz.”(el-Maide, 57) / “Ey
inananlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinme yin.
Onlar, birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları
dost tutarsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim top-
lumu doğ ru yola iletmez.”(el-Maide, 51)

‘DİNLERARASI DİYALOG’TA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dinlerarası diyaloğun yanlış ve batıl bir girişim olduğu
aşikardır. Öyleyse ancak din mensupları arasında -belli öl-
çülerde- bir diyalogtan söz edilebilir. Bu ölçüler neler ola-
bilir? Bazılarını zikredelim.
� Din mensupları arasındaki müsbet diyaloğun, istismar e -
dilerek tek taraflı bir çıkara dönüştürülmesine müsaade
et memek. Yani; diyaloğun, monoloğa dönüşerek misyo-
nerliğin bir fırsat alanı haline gelmesine imkan vermemek.
� Diyalog faaliyetleri esnasında, İslam’ın izzet ve şerefini
temsil hususunda daima hassas davranmak ve bu hususta
asla tavizkar olmamak.
� Diyalog; karşılıklı barış, karşılıklı merhamet, karşılıklı
i yi niyet ve karşılıklı adalet ilkesine dayanmalıdır. Zira
Kur’an’   ın mesajı bunu gerektirmektedir: 

“Eğer onlar, barışa yaklaşırlarsa sen de ona yaklaş.
Al lah’ a tevekkül et. Çünkü O; işitendir, bilendir.”(el-
Enfal, 65) / “Artık onlar, sizi bırakıp bir kenara çekilir
de sizinle sa vaşmazlar ise; bu durumda Allah size, on-
ların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir.”(en-
Nisa, 90) / “Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi
yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve on-
lara karşı âdil dav ran manızı yasaklamaz. Çünkü Al-
lah, adaletli olanları sever.”(el-Mümtehine, 8) 

Yukarıdaki son ayet; Hz.Ebubekr’in kızı Esma‘nın,
Mek ke’ de kalan müşrik annesinin kendisini ziyarete gel-
mesini reddetmesi üzerine nazil olmuştur. Bu ve diğer
ayetlerden; Müslümanların, gayr-i Müs lim lerle -belli şart-
larda- beşeri ve sosyal münasebetler kurma sı nın (diyaloğa
gir mesinin) hatta onlara iyilik yapmasının ve onlara ada let -
li davranmasının gerekliliği anlaşılmaktadır.
� Yahudi ve Hıristiyanlarla beşeri ve kültürel ilişkileri -
miz  de (diyalog faaliyetlerimizde); onların inanç ve karak-
terlerini -Müslümanlara yakınlık ba kı mından- ortaya ko-
yan şu ayet-i kerimeyi daima öl çü al mak gerekir: 

“İnsanlar içerisinde, inananlara en yaman düşman
ola rak Yahudileri ve (Allah’a) ortak koşanları bulur-
sun. İna nan la ra sevgice en yakınları da; ‘Biz, Hıristi-
yanlarız,’ diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde
keşişler ve rahipler var dır ve onlar büyüklük tasla-
mazlar.”(el-Maide, 82)

Bu ayette bahsi geçen Yahudi karakteri ve yaman düş-
manlıkları hakkında bugün de değişen birşeyin olmadığı,
yaşanan zulümlerden kesin anlaşılmaktadır. Ancak bugün
‘Biz, Hıristiyanlarız,’ diyenlerin “İna nan la ra sevgice en
yakın” oldukları da genelde iddia edilemez. Bugünkü Hı-
ristiyanlar da zulüm bakımından Yahudilerden geri değil-
dirler. Zaten ayette vurgulanan Hıristiyanlar da, Allah’a
ortak koşmayan, içlerinde büyüklük taslamayan keşişler
ve rahiplerin bulunduğu azınlık bir guruptur.
� Diyalog; Müslümanın izzet ve şiarına yakışmayan bir
takım korkulara, bazı menfaatlerin ziyan göreceği endi-
şesine da yan mamalıdır. Kur’an’ın şu manidar uyarısı unu-
tulmamalıdır: 

“Kalblerinde hastalık bulunanların: ‘Başımıza bir 

felâ ke tin gelmesinden korkuyoruz,’ diyerek onların
(Ya hu di ve Hı ristiyanların) arasına koşuştuklarını gö-
rürsün. Umulur ki Allah bir fetih, yahut katından bir
emir getirecek de on lar, içlerinde gizledikleri şeyden
dolayı pişman olacaklar dır.”(el-Maide, 52)

� Ve Ehl-i Kitapla münasebetlerimiz ve ‘diyaloglarımız,’
biz  leri İslam’ı tebliğden/İslam’ı üstün kılma gayretinden
alıkoymamalıdır. Diyalog ortamlarında doğrudan tebliğ,
diyalog adabına uygun düşmese de; sair zamanlarda -ve
her fırsatta- Müs lü man, tebliğden(Kitap Ehliyle mücade-
leden) geri durmamalı ve İslam’ı üstün kılma gayreti için-
de olmalıdır: 

“ İçlerinden zulmedenleri hariç, Kitap Ehliyle (Ya-
hudi ve Hı ris ti yanlarla) ancak en güzel tarzda müca-
dele edin ve de yin ki; ‘Bize in dirilene de, size indirilene
de inandık. Tan rı mız ve tanrınız bir dir ve biz O’na tes-
lim olanlarız.”(el-Anke but, 46) / “O, Rasulünü, hidayetle
ve hak dinle gönderdi ki; (Al lah’ a) ortak koşanlar hoş-
lanmasa da, o (hak di)ni, bütün dinlerin üs tüne çıkar-
sın.”(et-Tevbe, 33; es-Saff, 9)

Tebliğ, hiçbir zaman meşru diyaloğa engel değildir.
Çünkü her din mensubu, -doğal olarak- dinini yaymak is-

teyecektir. Dün ya çapında misyonerlik ağı kurmuş ve bin-
lerce icazetli mis yoneri bulunan Hıristiyanların, bu faali-
yetlerinden vaz ge çe ceğini beklemek de safdillik olmaz
mı? Öyleyse; her din mensubunun, kendi dinini samimi bir
şekilde yaşaması ve -kötü emellerine alet etmeden/istis-
mar emeden- tebliğ etmesinde bir sakınca görülmemelidir.
Za ten biz istemesek de, herkes kendi dinini -gizli ya da
açıktan ve çeşitli imkanlarla- tebliğ etmektedir. Bizim bu-
rada asıl üzerinde durduğumuz önemli husus; din men-
supları arasındaki samimi diyaloglardan, bütün din ler ve
insanlık adına sağlamamız gereken faydalardır.

Çeşitli dinlerin mensupları arasındaki diyalog, hoşgörü
ve bu giri şimlerden insanlık yararına kazanımlar çıkarma
a dına ya pılan faaliyetlerde, bugüne kadar -İslam’ın şiarına
yakışmayan, İslami geleneğimizde olmayan- bazı teknik
ve us lup hataları yapılmıştır. Papalığın inisiyatifindeki ve
Hıristiyanlığı yayma amaçlı diyalog faaliyetlerini terk ede-
rek insanlığın ortak problemlerine çözüm bulma anla-
mında meşru diyalog faaliyetleri bazı ortak zeminlerde
yapılabilir. Ancak din söz konusu olduğunda “Allah ka-
tında tek (makbul)din olan İslam”dan(Âli İmran, 19) asla
taviz verilmemeli ve tebliğden asla geri durulmamalıdır.�

Diyalog; Müslümanın izzet ve şiarına ya-
kışmayan bir takım korkulara, bazı menfa-
atlerin ziyan göreceği endişesine da yan-
mamalıdır. Kur’an’ın şu manidar uyarısı
unu tulmamalıdır: “Kalblerinde hastalık bu-
lunanların: ‘Başımıza bir felâ ke tin gelme-
sinden korkuyoruz,’ diyerek onların(Ya hu di
ve Hı ristiyanların) arasına koşuştuklarını
görürsün. Umulur ki Allah bir fetih, yahut
katından bir emir getirecek de on lar, içle-
rinde gizledikleri şeyden dolayı pişman ola-
caklar dır.”(el-Maide, 52)
Ve Ehl-i Kitapla münasebetlerimiz ve ‘di-
yaloglarımız,’ biz  leri İslam’ı tebliğden/İs-
lam’ı üstün kılma gayretinden alıkoyma-
malıdır.
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Hükümet 17 Aralık’ta “zuhur eden beka sorununun”
üstesinden gelmeye çalışıyor. Ancak alışık olmadığı bazı
zorluklarla karşılaştığı görülüyor. Tarafların yapısal özel-
liklerini, sorumluluklarını, güç, medya, adaptasyon yete-
neklerini ve liderlik konularını mercek altına almak sorunu
anlamamızı kolaylaştırabilir.

AK Parti, her siyasi parti gibi yasalar çerçevesinde faa-
liyet gösterir. İktidar olma kuralları bellidir. Yine Ak Par-
ti’nin siyasi, fiziki merkezi, lideri, üyelerinin kimlikleri,
tüzükleri kamuya açıktır. Denetime tabidir.

“Cemaat” ise farklıdır. Yapısı gereği coğrafi ve idari
merkezi bilinmediği gibi, üyelerinin kimlikleri, iç işleme
kuralları da muğlaktır. Partilerden farklı kurallarla çalışır,
farklı stratejiler izler ve tarife muhtaç hedefleri bulunur.
Bazen ticari işletme, bazen de informel STK olarak karşı-
mıza çıkar. Neticede formel ve informel yapıların oluştur-
duğu hibrit bir “ağ”dan söz ediyoruz.

Başbakan Erdoğan şimdiye kadar; örgütü, kuralları,
zihin dünyası kendisine benzeyen, simetrik rakipleri, si-
yasi partilerle iktidar mücadelesi yürüttü. Şimdi ise sınır-
ları tarif edilemeyen bir “ağ” ile karşı karşıya.

Güç kavramı değişirken
İktidar partisi, icraat makamıdır. Bir dizi ertelenemez

yükümlülükleri var. Vaat etmez, yapar. Hastaneler, okullar
yapmak, ekonomiyi idare etmek zorundadır. Oysa cemaa-
tin, kendi hedefleri dışında hiçbir mükellefiyeti yoktur.
Fakat hükümeti, uygulamalarını istediği kadar eleştirebilir.

İstatistiki olarak hükümet, “cemaate” göre çok güçlü-
dür. Milyonlarca üyesi, yasa yapma gücü, polisi, istihbarat
örgütü, hapishaneleri vardır. Parası, medyası, uluslararası
meşruiyeti ve temsili vardır. Fakat bu gücünü, sadece ikti-
darı boyunca ve belli kurallar çerçevesinde kullanabilir.
Denetime açık olması beklenir. Oysa Cemaat’in hareket-
lerini sınırlayan ne böyle bir norm, ne zaman, ne de hukuk
vardır.

Hükümetin “beka” sorunu ile baş etmesi gücünü etkin
ve zamanında kullanmasına bağlıdır. Fakat muğlak ve ça-
tışmalı siyasi ortamlarda bürokrasi doğru zamanda doğru
işler yapmaz. Memurların hükümete sadakati ve adanmış-
lıkları, cemaat üyelerine göre zayıftır. Hükümet rakamsal
olarak güçlü olabilir ama aidiyet ve harekete geçme konu-
sunda zayıftır.

İktidar, cemaat mücadelesinin en stratejik aracı med-
yadır. Günümüz dünyasında hiçbir iktidarın bilgi akışını
tamamen engelleme gücü yoktur. Cemaatin bilgi üretme

ve yayma yeteneği onu güçlü kılmaktadır. Üstelik hükü-
met hakkında “gizemli” ve “ilgi çekici” hikâyelere sahip
olması bu gücünü tahkim etmektedir.

Diğer husus “adaptasyon” konusudur. Siyasi partilerin
değişen durumlara uyum sağlama yetenekleri kısıtlıdır.
Oysa cemaat yıllar içinde değişen durumlara “adaptasyon”
sağlama yeteneğini geliştirmiştir.

Asimetrik mücadele ve liderlik
Asimetrik mücadelede liderlik, simetrik mücadeleden

farklıdır. Başbakan Erdoğan’ın güçlü liderlik yeteneği
diğer partilerle yürüttüğü simetrik mücadelede büyük bir
avantajdır. Ancak, asimetrik bir mücadelede tek ve güçlü
lider dezavantajdır. Bu tip hibrit mücadelede önemli olan
alt düzeyde, davaya kendini adamış, yerel ve küçük lider-
lerdir.

Cemaatin bu vasıfları, simetrik rakiplerini alt edebilen
Başbakan Erdoğan’ın işini bir hayli zorlaştırmaktadır. Üs-
telik asimetrik mücadelede “kesin” başarı yoktur. Başarı,
sorunu yönetilebilecek seviyeye indirebilmektir. Bunun
için de, Sun Tzu’nun dediği gibi, “kendini ve rakibini iyi
tanımak” esastır.�(Milliyet, 11.02.2014)

(*):1958 yılında Trabzon ili Şalpazarı ilçesi doğumlu olup, evli ve bir
çocukludur. / 1979 yılında Kara Harp Okulu’ndan teğmen olarak mezun
olmuştur. Mezuniyetinden sonra orduda değişik yerlerde ve rutbelerde
görev almıştır. / Subay olarak görev aldığı dönemde İstanbul Ü. Hukuk
fakültesini bitirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesinde “1919-1922 Yılları
Arasında Türkiye‘de Milli Ordu” konulu tezi ile 1994 yılında yüksek li-
sans eğitimini bitirmiştir. Özcan; 1998 yılında kendi isteği ile ordudan
emekli olmuştur. Aynı üniversiteden 1999 yılında doktora derecesini al-
mıştır. Doktora tezi, PKK konusunda yapılan ilk akademik çalışmadır.
Doktora tezi daha sonra “PKK Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi” ismiyle
yayınlanmıştır. / Bir süre serbest avukatlık yapmış, 1999-2002 arasında
ASAM’da (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) terörizm konusunda
çalışmıştır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İliş-
kiler bölümünde öğretim üyesidir. Halen Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV)’da araştırmacı olarak çalışmaktadır. Milliyet
gazetesinde “Eksen” adlı köşe yazıları sürmektedir.

T A H L İ L

CEMAAT VE
‘BEKA’ SORUNUNUN KARAKTERİ

Dr. Nihat Ali Özcan(*)

Asimetrik mücadelede liderlik, simetrik mücadeleden farklıdır. Başba-
kan Erdoğan’ın güçlü liderlik yeteneği diğer partilerle yürüttüğü simet-
rik mücadelede büyük bir avantajdır. Ancak, asimetrik bir mücadelede
tek ve güçlü lider dezavantajdır. Bu tip hibrit mücadelede önemli olan
alt düzeyde, davaya kendini adamış, yerel ve küçük liderlerdir.
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İktidar partisi, icraat makamıdır. Bir dizi er-
telenemez yükümlülükleri var. Vaat etmez,
yapar. Hastaneler, okullar yapmak, ekono-
miyi idare etmek zorundadır. Oysa cemaatin,
kendi hedefleri dışında hiçbir mükellefiyeti
yoktur. Fakat hükümeti, uygulamalarını iste-
diği kadar eleştirebilir.
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Cemaatler, cemiyette ekonomik ve sosyal dengeyi sağ-
lamak için toplum ortalamasını gözetir ve genişletmek için
çaba sarf ederler. Toplumsal hâsılayı eşitlikçi bir mantıkla ta-
bana yayıp tabanın yükselmesini sağlarken, mülk ve servetin
belli bir sınıf içinde temerküz yollarını tıkamaya çalışırlar.
Cemiyeti her türlü sınıflaşmadan koruyacak fikir ve işleri üre-
tirler. Kabul edilebilirliği buna bağlıdır. 

İslam toplumu/Nebevi toplum tarihsel bir olgu ve evren-
sel bir teklif olarak bir cemiyettir. Cemiyet; hem bireysel hem
de toplumsal olarak hiçbir kişi veya zümrenin imtiyazlı ola-
madığı eşitlikçi sosyal bir modeldir. Tüm ekonomik ve siya-
sal ilişkilerin bu ilkelere göre değerlendirildiği bir varlıktır. 

Cemaat öncelikle kendi içinde her türlü imkânın eşitlik
prensipleriyle paylaşıldığı ve hiçbir örgütsel ya da kutsal hi-
yerarşinin/statünün olmadığı (görev dağılımı elbette olabilir)
bir komündür. İslam cemiyeti bu model üzere inşa edilmiştir.
Kapısı ya yoktur ya da hem içeriye hem de dışarıya doğru
açılabilen türdendir. Her durumu ve imkânı kamuya açıktır.
Giriş de çıkış da, kişilerin kendi rıza ve kararlarıyladır. Cami,
Beytü’l-Mal, Darü’l-Kurra ve Beytü’l-Hikme’nin kapısı da
kilitli olmaz. Bireylerin evlerinin kapısının kilitli olması bile
içinde saklanacak hazineler olmasından değil insani durum-
lardan dolayıdır. Dışarıda toplumun ulaşamayacağı hiçbir şey
zaten kilit altında değildir.

Cemaat “artık değer” ve “üretim fazlasını” cemiyete ak-
tarma mekanizmasıdır. Özelde infak genelde toplumsal hâsı-
layı bütün vücuda eşitlik zemininde adaletle pompalayan kalp
gibidir. Hiçbir cemaatte ve toplumsal kesimde güç temerkü-
züne izin verilmez. Bir toplumda örgütsel ve silahlı güç, mülk
ve para “biz” denebilecek herhangi bir kolektifte temerküz
ediyorsa inşa edilen sınıfsal toplum, kast sistemi, piramit, zig-
gurat, havra ve kilisedir. Örgütlü bir yapısı, mali bir gücü olan
her dini yapı tapınak dinleri ve ilk çağın tanrı krallıklarını, en
iyi ihtimalde de hangi dinden yola çıkarsa çıksın mülk ve pa-
rayla buluştuğu zaman Avrupa Ortaçağından başka bir çağ
üretemeyecektir.

Üretim miktarı eğer İslam cemiyetini aşarsa nehirlerin
önüne yapılan barajlarda biriken suyun ihtiyaç fazlasının
başka toprakları sulamak üzere salınması gibi salınır. Üretim
fazlası üretilen merkezden çevreye doğru suyun üstüne atı-
lan taşların dalgaları gibi merkezden çevreye doğru tüm in-
sanlığı bu halkaya katıncaya kadar devam eder.

Cemaat; eşitlerden birinin bir adım öne geçerek imam ol-
duğu, herkesin ayağını bastığı toprağa yüce yaratıcı karşı-
sında secde edilen namazı ve herkesin birbirinden haberdar
olup, küçük sorunları kolektif olarak çözdüğü Cuma nama-
zını, cemiyette; farlılıkların birbiriyle kucaklaştığı, kâinatın
ritmiyle Kâbe’nin tavaf edildiği haccı model alır. İnsanlığın
kahir ekseriyetinin yüzünü Kâbe’ye çevirebilecek, sınırları
buharlaştıracak, duvarları yıkacak yaklaşım budur.

Cemaat, oluşabilecek her türlü hiyerarşik düşünce ve ya-
pının panzehiri/çözücüsüdür. İnsanların eşitliği ilkesini temel
almayan her düşüncenin varacağı yer sınıfsal toplum, pira-
midal kast sistemi, kapitalizm, despotluk ve otokratik dikta-

törlüklerdir. Bu aşiret düzeyindeki toplumlarda monarşik
mutlakıyetler şeklinde tecelli eder.

İslam Hukuk Usulü, konuları aşağıdan yukarıya doğru,
zorunludan en keyfiye doğru dört başlık altında tasnif eder.
Yaşamın zorunlulukları/zaruriyat, dinin zorunlulukları/haci-
yat, mübahlar alanı/tahsiniyat ve güzellik ve estetik alanı/mü-
kemmilat. (Hukukun Gayeleri, El Muvafakat, Şatıbî, Çev.
Mehmet Erdoğan)

Cemaatler birer akademi gibi, İslam Hukukunun temel ga-
yelerinden yola çıkarak mülkiyet ilişkileri açısından özellikle
tahsiniyatın; mubahların sınırlarını, mendup’u külli / genel
/dış sınır ve cüz’i/özel ve en alt sınırlarını, kaideler açısından
yeniden okumalı ve toplum ortalamasını her alanda nasıl yük-
seltip genişleteceği konusunda çalışmalar ortaya koymalıdır-
lar. Tabanı yükseltmek için piramitlerin ucundan (1/40) almak
yetmez. 

Bugün İslam toplumlarında güç ve mülkiyet grafiği ok-
lava/dar oval bir modele doğru evrilmiyor. Gidişat cemiyet
inşasına doğru değildir. Kendinin cemaat olduğunu düşünen
yapılar gün geçtikçe hizipleşmenin çizgilerinin kalınlaştığı,
siyasal örgütlenmelere doğru gidiyorlar. İnşa edilen, olandan
daha gerilik tehlikesini içinde barındıran bir başka sürümdür.

Cemaatlerin orta yolu aramak ve düzenleyici/regülatör
olmak gibi bir misyonu zorunludur. Mezhep ve tarikatların

farklılığı bu prensipleri ortadan kaldıramaz. Eğer kaldırıyorsa
fesat değirmenine su taşıyoruz demektir. 

Müntesiplerini cemiyetin üstünde imkân ve imtiyazlara
ulaştırmaya çalışmayı seçen cemaat ortalaması, cemiyet or-
talamasından yüksek olacaktır. Bu durum benzer amaçlı
başka guruplarla doğal çatışma sahaları ortaya çıkaracak,
gurup asabiyeti ve güç istenci artacaktır. Örgütsel güç, para ve
siyasi güçle birleşince otoriter din toplumlarının nüveleri
oluşmuş olacaktır. İş, bunlardan bir tanesinin tümünü sin-
dirme ve teslim almasına kalmaktadır. Batılda yardımlaşma
budur, fitne ve fesat döngüsü budur.

Başlangıçta “hayırda yarış” gibi görünen bu durum, gücün
doğası gereği ele geçirilen mevzilerin korunması ve gelişti-
rilmesi aşamasında gurup çıkarları ve asabiyetiyle tekasür, te-
kebbür ve hizipleşmeye neden olmaktadır. Günümüz İslam
toplumlarında hak adına müstakbel cemiyetin altı böyle oyul-
maktadır.

Bu sorun, İslam’ın bireyleri ve insan topluluklarını eşitlik
zemininde adaletle yaşattığı, cem, cemaat, cuma, cemiyet
olup, hiçbir farklılığın veya kemiyetin imtiyaz veya kısıtlama
nedeni olmadığı bir ümmet olma idealini baltalamaktadır.
Yöntemlerle alakalı değil yapısal/itikadi bir sorundur. İs-
lam’ın önerdiği eşitlik ve adalet, kuru sözden ibaret kalamaz.
Her alanda yaşanmış nebevi örneklerle günümüz yüzleştiril-
diğinde mesele daha iyi anlaşılacaktır.�

Hasan Köse 
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Müntesiplerini cemiyetin üstünde imkân
ve imtiyazlara ulaştırmaya çalışmayı seçen
cemaat ortalaması, cemiyet ortalamasın-
dan yüksek olacaktır. Bu durum benzer
amaçlı başka guruplarla doğal çatışma sa-
haları ortaya çıkaracak, gurup asabiyeti ve
güç istenci artacaktır. Örgütsel güç, para
ve siyasi güçle birleşince otoriter din top-
lumlarının nüveleri oluşmuş olacaktır. İş,
bunlardan bir tanesinin tümünü sindirme
ve teslim almasına kalmaktadır. Batılda
yardımlaşma budur, fitne ve fesat döngüsü
budur.

CEMAAT
CEMİYET

VE

İSLAM
İDEALLERİ
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Evet; milli olan, ülkenin hayrına olan, milletin özgüve-
nini yükselten, Türkiye’nin gücünü artıran her şey saldırı al-
tında.

Yüz yıl sonra Anadolu sınırlarının dışına çıkmaya çalışan,
kafasını kaldırıp dünyaya bakan, kendi coğrafyasını ve tari-
hini hatırlayan ülke yepyeni bir tehditle karşı karşıya.

Birileri fena halde öfkeli. Öfkeli ki, içeride bir çoklarını
harekete geçirmiş intikam alıyor. Türkiye’ye diz çöktürmek
istiyor. Yeniden Anadolu sınırlarına hapsetmek istiyor. Hi-
zaya getirmek ve yönetilebilir kıvama sokmak istiyor. 

O birilerini tanıyoruz. Yüz yıldır bizi bu bölgeye hapse-
den, elimizi kolumuzu bağlayanlar onlar. Biz büyüdükçe,
ayağa kalktıkça alanları daralan, çıkarları küçülen, öfkeleri
artan onlar. 

Onları anlıyoruz da, onlar adına hareket edenleri, onların
çıkarlarıyla örtüşür hareketlere girişenleri anlamıyoruz. Bu
nasıl bir idrak, nasıl bir bilinç, nasıl bir hareket planı, anla-
mıyoruz. 

Attıkları her adım, konuştukları her cümle, girdikleri her
ilişki, her düşünce, her eylem nasıl oluyor da o tanıdık ad-
reslerin çıkarlarıyla, planlarıyla, amaçlarıyla örtüşebiliyor?

Milli, vatansever, Anadolu insanının üzerinden bir
operasyon yürütülüyor. Bu operasyon nerede planlandı?
Kim planladı? Operasyonun arkasındaki akıl kimlerden
oluşuyor? Devlet kadrolarında, sermaye çevrelerinde,
emniyette, yargıda, bürokraside, medyada, sivil örgüt-
lenmelerde nasıl bir koalisyon oluşturdular ki, o akılla
ortak hareket ediyor?

Yolsuzluk operasyonu diyorlar, bakıyorsunuz arkasından
Başbakanı evinden almaya kadar planlanmış sistematik ey-
lem planı çıkıyor. Hükümeti yıkmak, birilerini darağacına
göndermekten söz ediliyor. Sanki bir ihale alınmış, Türki-
ye’nin iç politikasını yeniden dizayn etmeye dönük ittifak ku-
rulmuş. Bu plan, bu ihale ile inanılmaz bir öfke ve kin
sergileniyor.

Yargı üzerinden operasyon yapılıyor. Bürokrasinin her
aşamasında, devlet iktidarının her alanında ekipler oluşturul-
muş ve bu büyük hesap için seferber edilmiş sanki. Herkes
bulunduğu yerden aynı operasyona katkıda bulunuyor, üze-
rine düşeni yapıyor.

Türkiye sınırlarının ötesine uzanan bütün elleri kesmek
istiyorlar. Asya’da varsan, Afrika’da varsan, ABD ve Avrupa
dışında seçenekleri önemsiyorsan, İsrail’i rahatsız etmişsen
hedefsin. İçerideki bütün çıkışların kamuoyuna yansıması bu
oluyor. Hepsi bir şekilde bir yerde birleşiyor o yer de Türki-
ye’nin değil, başkalarının öncelikleri oluyor. 

Başkalarının dış politikası, başkalarının ekonomi politi-
kaları, başkalarının askeri planları, başkalarının istihbarat ça-
lışmaları için Türkiye’nin bu alanlarda her girişimini sabote
etmeye dönük bir hareket var. 

Bu ülkenin istihbarat operasyonları, yardım operasyon-
ları, cemaatleri, vakıfları, ticari sırları, geleceğe dönük stra-
tejileri birileri adına deşifre ediliyor. Devlet kadrolarına
yerleşen, devletten maaş alanlar tarafından hem de.

Suriye’de açlıktan ve soğuktan donanlara yardım edenler
El Kaide diye baskın yiyor. Devlet El Kaide’ye yardım edi-
yor görüntüsü veriliyor, terörle özdeşleştiriliyor. Kim adına,
ne adına? İsrail’in bölgesel güvenlik tezleriyle bu algı ope-
rasyonu arasında nasıl bir bağlantı var? Mavi Marmara’nın
intikamını almak size mi kaldı?

Adam çıkmış, ‘Türkiye nükleer güç olmak istiyor’ diye
hükümeti, ülkeyi bir yerlere ispiyonluyor. Sinyal gönderiyor,
hedef gösteriyor. Güya Başbakan’ın Japonya seyahatinde
gündemde bu varmış. 

Nükleer hedefler hükümetlerle sınırlı olmaz. Ülkenin
uzun vadeli stratejileridir. Bunu bile anlayamayacak bir akıl
bu. Varsa vardır, yoksa yoktur. Buradan hükümete vuramaz-
sın. Buradan ülkeye, bu millete, hepimize vurursun. 

Bir füze ihalesi için ortalığı ayağa kaldıranların nükleer
meselede neler yapabileceğini tahmin etmek zor değil. Bugün
bunları yayanlar yarın Türkiye karşıtı keskin bir kampanya-
nın parçaları olacaklar demektir. 

Ne yapmak isteniyor? Dünyanın öfkesini Türkiye’nin üze-
rine çekmek mi? İran-Batı anlaşırken İran’ın yerine Türki-
ye’yi koymak mı? Bu ülkenin onlarca yıl baskı altına
alınması, ambargolara maruz bırakılması mı?

Unutmayın, bunları yapmaya devam ederseniz bu mil-
let, tarih, vicdan sizi mahkum edecek, unutmayacak, bir
yerlere not edecek. Göğsümüzü kabartan, gururumuzu
okşayan, yüzyıllık suskunluğumuzu güçlü bir sese dönüş-
türme eğilimi gösteren her şeyi mahkum eder, birilerini
ispiyonlarsanız bugünün nesli ve gelecek kuşaklar sizi af-
fetmez.

Bu işin AK Partilisi, CHP’lisi, MHP’lisi olmaz. Bu mem-
leketi azıcık seven insanların uyanması, resmi görmesi lazım. 

Operasyonla bir şekilde ilişkisi olanlar, yarın tarihe nasıl
geçeceğinizi, vicdanlarınızın nasıl sızlayacağının hesabını
yapın. Yarın başkalarının senaryosuna nasıl figüran olduğu-
nuzu anladığınızda Türkiye çok şey kaybetmiş olabilir. Bin
pişman olursunuz. Bunu bir düşünün...

Hükümeti yıprat. Medyayı sindir. Şirketleri köşeye sıkış-
tır, tercihe zorla. STK’ları hareket edemez hale getir. Türki-
ye’yi el Kaide ile iş tutuyor diye jurnalle. Teröre destek veren
ülke ilan ettirmek için uğraş. İstihbarat sırlarını açığa çıkar,
bankaları çökert, ticari bilgileri sızdır. Nükleer çalışma yapı-
yor diye dünyaya ihbar et. İran benzeri bir baskı için ön ha-
zırlıkları yap. 

Daha geride neler var? Bunlar yetmez mi?�

(*): Yeni Şafak Gazetesi ve TV NET Genel Yayın Yönetmeni

İbrahim Karagül(*)

G Ü N D E M

BİN PİŞMAN OLURSUNUZ…
Operasyonla bir şekilde ilişkisi olanlar, yarın tarihe nasıl
geçeceğinizi, vicdanlarınızın nasıl sızlayacağının hesabını
yapın. Yarın başkalarının senaryosuna nasıl figüran oldu-
ğunuzu anladığınızda Türkiye çok şey kaybetmiş olabilir.
Bin pişman olursunuz. Bunu bir düşünün...ik
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