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2014-2015 Akademik Yılı ile 
11. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler 

Kongresi’nin Açılışları Aynı Anda Gerçekleştirildi
Program saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından Bayburt Üniversitesi Öğrenci 

Konseyi tarafından Vali Yardımcısı Ali Gökay'a çiçek takdimi yapıldı.
Daha sonra Kongre Başkanlarından Dr. Savaş Küçük, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Adli Tıp Kurumu 

Başkanı Yalçın Büyük birer selamlama konuşması yaptılar.
Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun:
"Bayburt Üniversitesinin 2014-2015 akademik yılı açılış törenine ve akademik hayatının en 

temel faaliyet alanı olarak gördüğümüz bilimsel faaliyetlerin en kapsamlı ve nitelikli olanlarından 
birine, XI Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bizler göreve 
geldiğimiz günden beri hedeflerimizi birer birer gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

REKTÖR COŞKUN'DAN 

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA 
ANLAMLI HEDİYE

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a teşrifleri sırasında 
Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından kendilerine, hat sanatı ve 

Osmanlı motifleri ile süslü, bir tablo hediye edildi. 

Sayın Başbakanımız 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu 

Konukevimizde Ağırladık
Bayburt'ta bir dizi ziyaretlerde 
bulunan, Sayın Başbakanımız 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 

şehirdeki ziyaretlerinin ardından, 
üniversitemizin konukevinde 

misafirimiz oldu.
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ GAZETESİ

Bayburt Üniversitesi rektörlüğü görevine geldiğimiz 
günden bugüne kadar gerek Üniversitemizin gelişimi 
gerekse şehrimize katkı noktasında çalışmalarımıza ara 
vermeden devam etmekteyiz. 

2013-2014 döneminde mevcut fakültelerimize ek 
olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için YÖK'ten onay 
alınmış olup Bakanlar Kurulu'nun onayı beklenmektedir. 
Yine Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi için 
de gerekli prosedür tamamlanarak açılması için YÖK'ten 
onay beklenmektedir.

2013-2014 döneminde “19'uncu Yüzyıldan 
Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu”, “11'inci 
Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi”, “Çağın 
Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu” olmak üzere 2 
adet uluslararası, 1 adet ulusal Sempozyum gerçekleştirdik. 
Ayrıca 2013-2014 döneminde üniversitemizde; Eğitim, 
Kültür, Tarih, Din ve Felsefe, Sağlık, Ekonomi, Sanayi, Turizm, 
Teknoloji, Çevre ve Kentleşme, Yöneticilik, Kişisel Gelişim ve 
Trafik gibi çeşitli konularda 35 adet Konferans, 5 adet 
Seminer ve 5 adet Panel düzenledik.

Bunların yanında 14-15 Mayıs 2015 tarihinde 
“Geçmişten Günümüze Türk Ermeni İlişkileri”, 21-22 Mayıs 
2015 tarihinde “Düşünce Dünyamızda ve Kültürümüzde 
Dede Korkut” sempozyumlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca 
Rektör Yardımcımız ve Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Necmettin Tozlu'nun Üniversitemiz tarafından yayımlanan 
“Eğitimden Felsefeye” adlı 3 ciltlik eseriyle kazandığı “Yılın 
Fikir Adamı” ödülünün de taktim edileceği ve Türkiye 
Yazarlar Birliği tarafından her yıl düzenlenen “Yılın Yazar, 
Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'' ödül törenini 18 Nisan 
2015 tarihinde ev sahipliğimizde gerçekleştireceğiz.

Yayın çalışmalarımız noktasında; Mayıs 2010 
tarihinde Bayburt'ta gerçekleştirdiğimiz ve bütün 
çalışmalarını 2013 yılında Üniversitemiz tarafından 
yaptığımız “Ekmelüddîn Bâbertî'yi Keşif Yolunda I. 
Ekmelüddîn Bâbertî Sempozyumu” kitabı, Bayburtlu 
musavvıflardan İrşadi (Ağlar) Baba'ya ait “Yusuf ile Zeliha 
Kıssası”, edebiyatımız açısından bir derya, Bayburt açısından 
iftihar kaynağı olan Şair Zihni'nin “Bayburtlu Zihni Divanı”, 
rektör danışmanımız Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun “Yılın 
Fikir Adamı” ödülünü kazandığı “Eğitimden Felsefeye” adlı 3 
ciltlik eseri ve 2014 yılında düzenlediğimiz “Çağın Sorunları 
Karşısında Eğitim Sempozyumu” kitabının basım 
çalışmalarını üniversitemiz tarafından gerçekleştirdik. 
Bunuların yanında Doç. Dr. Yunus Özger tarafından 
hazırlanan ve üniversitemiz yayınları arasından çıkacak olan 
“Bayburt Nüfus Defterleri” adlı çalışmada çok yakında 
ilgilerinin hizmetine sunulacak. 

Erzincan - Bayburt karayolu üzerinde bulunan yeni 
kampüs alanımızda tamamlanan konukevi, konferans salonu 
ve lojmanların yanı sıra yeni inşaat çalışmaları da hızla devam 
ediyor. Bu kapsamda 2014 yılında temelleri atılan yeni 
eğitim fakültemizin 2016 yılı içerisinde teslim alınarak 
eğitime başlaması planlanmaktadır. Yine hocalarımızın, 
öğrencilerimizin ve şehrimizin ihtiyaçlarını giderebilmek 
amacıyla Üniversitemiz yeni kampüs alanında 2014 yılında 
Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın temelleri atılmış olup, 
2015 yılında tamamlandığında Ülkemizin en modern 
laboratuvarlarından birisi olması planlanmaktadır. Bu 
araştırma laboratuvarı bünyesinde kullanılmak üzere 
Bölgemizde ve Üniversitemizde nano-teknoloji alanında 
çığır açacak olan Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve 
Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) cihazlarının ithal 
edilme işlemlerini gerçekleştirdik

Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
binasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsisli bir idari 
binası olması, yeni bölümlerin açılması ve öğrenci sayısının 
artmasıyla ihtiyaca cevap verememesi gibi nedenlerle Yeni 
Kampüs alanımızda Yeni Yüksekokul Binasının temelleri 
2014 yılında atılmış ve binanın 2015 yılında hizmete 
açı lması planlanmaktadır.  Üniversitemiz Merkez 
Kampüsünde, öğrenci sayımızın artmasıyla birlikte ihtiyaç 
duyulan modern bir Öğrenci Yemekhanesini tamamlayarak 
öğrencilerimizin hizmetine sunduk.

Bütün bunların yanı sıra, Üniversitemiz yeni kampüs 
alanının hızla yapılandırılması için TOKİ ile 22 Ocak 2014 
tarihinde ortak protokol imzalanarak 2014 yılı içerisinde 
yeni kampüs alanı çalışmalarına başlanmış ve bu protokol 
kapsamında; İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Rektörlük,  Merkezi 
Yemekhane,  Kapalı Spor Salonu, 60 daireli II. Etap 
Lojmanların yapımı planlanmaktadır.

2013 yılında personel sayımız 382 iken 2014 yılında 
yüzde 30'luk artışla 497'ye; 2013'te akademisyen sayımız 
193 iken 2014'te yüzde 45'lik artışla 280'e; 2013'te öğretim 
üyesi sayımız 33 iken bu oran yüzde 133 artarak 77'ye; 
2013'te öğretim elamanı sayımız 160 iken bu oran 2014'te 
yüzde 29'luk artışla 206'ya yükselttik. 

2012-2013 döneminde üniversitemizdeki öğrenci 
sayısı 3899 Lisans, 1273 Ön Lisans ve 47 Yüksek lisans olmak 
üzere toplamda 5219 iken; 2013-2014 döneminde bu sayı 
5213 Lisans, 1383 Ön Lisans ve 227 Yüksek Lisans olmak 
üzere % 29 'luk artışla toplamda 6733'e ulaşmıştır. Ayrıca 500 
öğrenciye de Pedagojik Formasyon Eğitimi verilmiştir. 
Öğrenci sayısına bu sayı eklendiğinde toplam öğrenci sayısı 
7233 ve artış oranı  % 39 olmaktadır.

2012-2013 döneminde üniversitemizdeki yabancı 
uyruklu öğrenci sayısı 16 iken; 2013-2014 döneminde bu 
sayı; Dubai, Almanya, Azerbaycan, Moğolistan ve 
Macaristan'da yapılan Uluslararası Fuarlarda Üniversitemizin 
tanıtımının etkin şekilde yapılması neticesinde % 281 'lik 
artışla 61 'e yükselmiştir.

Bayburt üniversitesi olarak geleceğimizin güvencesi 
gördüğümüz gençlerimizin, sağlam bir kişiliğe, sorun çözücü 
yetkinliğe kavuşmasını, dünyanın her ülkesinde kendilerini 
kanıtlayabilecekleri bilgi ve deneyime sahip olmalarını 
amaçlıyoruz.

Gerek bilimsel çalışmalarla, gerek tarihi ve kültürel 
değerlerimizin korunması, araştırılmasıyla, sempozyumlar, 
paneller, konferanslar düzenleyerek öğrencilerimizin daha 
elverişli ortamlarda ilk elden bilgiye ulaşmaları için; bize 
ihtiyaç duyan herkesin ihtiyaçlarını giderme noktasında 
elimizden gelen gayreti sonuna kadar sarfediyoruz. Her 
geçen gün daha iyiye, daha güzele ulaşabilmek için var 
gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Bir sonraki sayıda, akademik çalışmaları, eğitim-
öğretim alanındaki gelişmeleri, dikkat çekici sosyal ve 
kültürel etkinlikleri ile her geçen gün gelişen ve büyüyen 
Bayburt Üniversitesi'nden daha heyecanlı haberlerle 
buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Selçuk COŞKUN

ÜNİVERSİTEMİZDE 
KAYIT HEYECANI

Bayburt Üniversitesi'nde 2014-2015 eğitim- 
öğretim yılı öğrenci kayıtları tamamlandı. Türki-
ye'nin dört bir yanından Bayburt Üniversitesi'ne 
gelen öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken 
saatlerinde Dede Korkut Kampüsü'nü doldurdu. 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 
hazırladığı ve eğitimden barınmaya birçok bilginin 
yer aldığı tanıtım broşürleri öğrencilere dağıtıldı.

Velileri ile birlikte kayıt heyecanı yaşayan 
öğrencilere üniversite çalışanları tarafından gerekli 

yönlendirmeler yapıldı. 
4 Ayrı noktada oluşturulan kayıt merkezle-

rinde öğrenci ve velilere çay ve kahve ikramı 
yapıldı.15 saniye gibi kısa bir sürede kayıt işlemleri 
tamamlanan öğrencilerden kayıt evrakı olarak 
sadece lise diplomaları istendi.

Bayburt Üniversitesinde 2014-2015 eğitim-
öğretim yılında bin 900 kontenjan açıldı. 1 Eylül 
Pazartesi günü başlayan ilk kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleşti.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Bayburt'a teşrifleri sırasında Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun tarafından kendilerine, hat sanatı ve Osmanlı 

motifleri ile süslü, Bayburt'un manevi şahsiyetlerinden 

İrşadi Baba'nın " Olup kanun evâilden tevarih yazmak 

âdettir / Âna bir taş bina etmek Hakk'a yüzyıl ibadettir" 

beytinin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "Cumhurbaşka-

nımızın şiire olan duyarlılığını bildiğimiz için Bayburtlu 

İrşadî Baba'nın bu beytini hat ve tezhip sanatın güzel 

örnekleriyle hazırlatarak Sayın Cumhurbaşkanımıza 

hediye ettik” dedi.  

REKTÖR COŞKUN'DAN 

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA 
ANLAMLI HEDİYE
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Sayın Başbakanımız 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu 

Konukevimizde Ağırladık

Milli Savunma Bakanımız 
Sayın İsmet Yılmaz

Konukevimizin Misafiriydi
Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, üniversitemizin misafiri oldu. 

Bayburt'ta bir dizi ziyaretlerde bulunan, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu, şehirdeki ziyaretlerinin ardından, üniversitemizin 1 Ağustos 2014 
tarihinde faaliyete geçen konukevinde misafirimiz oldu.



Bayburt Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı ile 11. 
Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresinin açılışları 
aynı anda yapılan törenle gerçekleşti.

Program saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının 
ardından Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından 
Vali Yardımcısı Ali Gökay'a çiçek takdimi yapıldı.

Daha sonra Kongre Başkanlarından Dr. Savaş Küçük, 
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Adli Tıp Kurumu Başkanı Yalçın 
Büyük birer selamlama konuşması yaptılar.

Programın açılış konuşmasını yapan Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun;

"Bayburt Üniversitesinin 2014-2015 akademik yılı 
açılış törenine ve akademik hayatının en temel faaliyet 
alanı olarak gördüğümüz bilimsel faaliyetlerin en kapsamlı 
ve nitelikli olanlarından birine, XI Uluslararası Anadolu 
Adli Bilimler Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bizler 
göreve geldiğimiz günden beri hedeflerimizi birer birer 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

İçinde büyüdüğümüz şehre rağmen değil onunla 
birlikte büyümeyi kendimize ilke edindik. Bu sebeple 
Bayburt Üniversitesi olarak, bu güne kadar Bayburt'un 

sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı da sayacak her 
teşebbüsün içinde olduk, destek vermeye çalıştık. Bu 
kapsamda bilimsel ve teknolojik gelişmeyi ülkemizin 
kalkınması, gelişmesi, kamunun ve toplumun yararına 
kullanılması yönündeki çalışmalarımız hızla devam 
etmektedir. Bulunduğu kentin değerlerine saygı duyan ve 
ona katkı sunmayı öncelikle görevleri arasında gören bir 
Üniversite inşa etmenin gayreti içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2014-2015 Akademik yılının 
öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz, aileleri ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olması diliyorum, akademik 
hayatımızın tüm paydaşlarına başarılar diliyorum” dedi. 

Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek ise “Değerli 
arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Bayburt küçük bir şehir, biz 
Türkiye'nin renklerini daha önceden ancak Bayburt dışına 
çıktığımızda askere gittiğimizde, okumak için üniversiteye 
gittiğimizde veya geçim için göç ettiğimizde tanırdık.

Biz Bayburt'ta sadece Bayburtlularla haşir neşir 
olurduk. Başka kimseleri tanımazdık. Ama Üniversitemiz 
açıldıktan sonra, Türkiye'nin tüm renklerini biz Bayburt'ta 

görebiliyoruz.
Türkiye'nin tüm kültürünü Akdeniz'i, Güneydoğu'yu, 

Trakya'yı yani Türkiye'deki tüm bölgelerin bütün 
kültürlerini tanıyoruz. Üniversitemize gelen öğrencilerimiz 
bizleri bu kültürlerle buluşturuyorlar, inşallah bundan 
sonra daha fazla öğrenciyle Bayburt yaşamını bu şekilde 
devam ettirecek. Üniversitemiz bizim için çok kıymetlidir.

XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimsel Kongresi 
düzenliyoruz, sayın konuklarımıza hoş geldin diyorum, 
saygılar sunuyorum.” 

Vali Yusuf Odabaşın yoğun programları nedeniyle 
katılamadığı 2014 - 2015 Akademik yılının açılışı ve XI. 
Uluslararası Anadolu Adli Bilimler kongresinde bir 
konuşma yapan Vali Yardımcısı Ali Gökay "Bayburt 
Üniversitesinin, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı açılışı ve 
Uluslararası 11. Anadolu Adli Bilimler Kongresi programı 
dolayısıyla sizlerle birlikte bugün burada olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. İlk olarak Bayburt Valisi Sayın Yusuf 
Odabaş'ın selam ile saygılarını iletmek isterim. Zira 
aramızda bulunmayı çok istemesine rağmen başka bir 
programı dolayısıyla aramızda bulunamadı. Ancak 

2014-2015 Akademik Yılı ile 
11. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler 

Kongresi’nin Açılışları Aynı Anda Gerçekleştirildi
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şahsıma bugün burada bulunamamaktan 
üzüntü duyduğunu ve 2014-2015 Akademik 
yı l ının Bayburt Üniversitesine hayır lar 
getirmesini temenni ederek başarı dileklerini 
iletmemi istedi.

Değerli katılımcılar, Ülkemizin küresel 
ölçekte etkin aktör olma yönünde attığı büyük 
v e  k a r a r l ı  a d ı m l a r ı n  a r t a r a k  d e v a m 
edebilmesinin en önemli unsuru bana göre 
faydalı insan yetiştirmektir. Bilgiyi talep eden, 
aldığı bilgiyi inanç ve kültür değerleriyle 
harmanlayabilen ve bu bilgiyi paylaşabilen yeni 
nesiller yetiştirmek aslında hepimizin ortak 
s o r u m l u l u ğ u d u r.  B u n u n  y a n ı n d a  b u 
sorumluluğun en büyüğü şüphesiz ki üniversitelerimize 
aittir. Bu nedenle üniversiteler; bir yandan ülkemizin 
gelişmesi için gerekli olan nitelikli insan gücünü 
yetiştirirken, diğer taraftan özgür düşüncenin, birlikte 
yaşama ve diğerlerini anlama ve sevme kültürünün 
yerleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Sevgili öğrenciler; sizden beklentimiz kendiniz, aileniz 
ve ülkeniz için çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Daima 
bilginin ve bilgeliğin peşinde olmanız ve insanları 
sevmenizdir. İnsanlara, kendinize, ailenize, ülkemize 
faydalı olacak ruha, yeteneğe ve bilgiye ulaşmak için her 
türlü fedakârlıkta bulunma arzusuna sahip olmanızdır.

Üniversitelerde sizlere engin bilgi ve tecrübelerini 
aktaran çok değerli büyüklerimizin-hocalarımızın bu bilgi 
birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde istifade ederek 
yılmadan üşenmeden araştırmanız ve kendinizi geliştirme 
gayreti içinde olmanızdır. Sonuçta edindiğiniz bilgi ve 

tecrübeleri kendinizin, ailenizin, ülkemizin, devletimizin, 
toplumumuzun daha da faydasına olacak işlerde 
kullanarak ülkemizin gelişmesine ve güçlenmesine katkı 
sağlamanızdır.

Kıymetli misafirler, malumları olduğu üzere sahip 
olduğu en önemli kazanımlarından birisi de Bayburt'un 
üniversiteye kavuşmasıdır. İnanıyorum ki Bayburt 
Üniversitesi önümüzdeki dönemde Bayburt'un gelişmesi 
ve büyümesinde sürükleyici bir rol oynayacaktır. Geçmişte 
her ile bir üniversite kurulması bir hayal olarak görülürken, 
Bayburt için bu gün bu hayal görkemli bir gerçeğe 
dönüşmüştür. Bugün Bayburt Üniversitemizin, XI 
Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresine ev sahipliği 
yapacak olması da yeni bir Üniversite olan Bayburt 
Üniversitesinin niteliği ve bilime katkısının en güzel 
örneklerinden biridir.

Bu vesile ile Üniversitemizin 2014-2015 Akademik 

yılının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 
ve XI Uluslararası Anadolu Adli Bilimler 
Kongresinin başarılı geçmesini diliyorum; 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."  dedi.

Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanı Doç. Dr. 
Yalçın Büyük ise adli bilimlerin adli olaylarda 
yargının çözüm ortağı olduğunu belirterek, 
"Adli  bi l imleri  kr iminal olayların her 
cephesinde yürütülen mücadelelerde 
yanınızda görürsünüz" dedi.  ATK'nın 
sürdürdüğü son çalışmalarla, 2015 yılının ilk 
yarısından sonra tüm illerde Adli Tıp Uzmanı 
istihdam edeceklerini anlatan Büyük, şöyle 
devam etti: "Bu anlamda 2014 - 2018 yıllarını 

kapsayan vizyonumuzu tarif ettiğimiz zaman, güçlü 
teknolojik altyapısı, bilgi birikimi ve uzman personeliyle 
ülke genelinde örgütlenmesini tamamlamış bir bilirkişi 
kurumu olmakla tanımlıyoruz. 2023 vizyonuna doğru ise  
17 Grup Başkanlığı 63 Şube Müdürlüğü ile Adli Tıp 
Hizmeti yaygın bir şekilde tüm ülke genelinde 
yaygınlaştırmış olmak ve artık bu amaçta 2023 vizyonunda 
nihai hedefimiz ise tüm bu sunmuş olduğumuz hizmetlerin 
eğitimini de verebilecek düzeyde bir konuma getirmek ve 
Adli Tıp Akademisi olmak şeklinde tanımlıyoruz" 
ifadelerini kullandı. Büyük, bu hizmetleri vermenin 
yanında verilen hizmetlerin kalitesinin de önemli 
olduğunu işaret ederek, "Avrupa Birliği ile ilgili 
yürüttüğümüz çalışmalarda, ulusal, uluslararası 
toplantılarda gerçekten Adli Bilimler, Adli Tıp alanında 
gelmiş olduğumuz düzeyi göğsümüzü sunabiliyoruz" diye 
konuştu. 
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Bayburt Üniversitesi konukevinde başlayan ve üç gün 
süren 11. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi 
tamamlandı.

Yeni Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen 11. 
Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresine, kongre 
başkanları Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Dr. Savaş Küçük’ün 
yanısıra Bayburt Vali Yardımcısı Ali Gökay, Bayburt 
Milletvekili Bünyamin Özbek, Gümüşhane Milletvekili 
Feramuz Üstün, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun, bazı kamu kurum 

müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 
akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra 
Bayburt Vali Yardımcısı Ali Gökay'a buket takdim edildi. 
Ardından kongre Başkanları Savaş Küçük ve Prof. Dr. İ. 
Hamit Hancı, Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın 
Büyük, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,  Bayburt 
Milletvekili Bünyamin Özbek, Gümüşhane Milletvekili 
Feramuz Üstün ile Bayburt Vali yardımcısı Ali Gökay birer 
konuşma yaptı.

Konuşma yapan protokole 11. Uluslararası Anadolu 
Adli Bilimler Kongresi plaketi ve Bayburt taşından yapılmış 
Bayburt Saat Kulesi hediye edildi. Konuşmalardan sonra 
katılımcılarla birlikte Bayburt Üniversitesi konuk evinde 
hatıra fotoğrafı çekildi.

Üç gün süren kongre ilk gün olan 23 Ekim günü ve 24 
Ekim günü 5'er oturum olmak üzere 10 oturum 
bulunuyordu. Son gün ise gezi programı ile Kongre 
tamamlandı. 

Kongreye 11 ülkeden toplamda 100'e yakın araştırmacı 
katıldı.

Bayburt Üniversitesi konukevinde başlayan ve üç gün süren 11. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi 
tamamlandı. Kongreye 11 ülkeden 100'e yakın araştırmacı katıldı

'11. Uluslararası Anadolu Adli 
Bilimler Kongresi' Tamamlandı
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Üniversitemiz tarafından yürütülen 3G (Gençlik, 
Gelişim, Gelecek) Projesi kapsamında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı desteği ile gençlerin boş zaman 
etkinliklerini verimli bir şekilde yapmalarına imkân 
sağlayacak olan Gençlik Evi tamamlanarak hizmet 
vermeye başladı.

‘Gençlik Evi’miz
Hizmet Vermeye 

Başladı
Ünivers i temiz in  Yeni  Kampüs  a lan ında 

üniversitemize ait araçların park ihtiyacını karşılamak 
ve kış şartlarından korumak amacıyla Kapalı Garaj 
yapım işi hızlı bir şekilde  tamamlanarak hizmete 
açıldı.

Üniversitemizin Yeni Kampüs alanında bulunan 
lojman ve konuk evine ait atık suyun arıtılması 
amacıyla inşa edilen 500 Kişilik Paket Arıtma Tesisi 
yapım işi tamamlanarak hizmete sunuldu.

Atık Su 
Arıtma Tesisi

Hizmete Sunuldu

Yeni Kampüsümüze 
Ait Kapalı Garajın

Yapımı Tamamlandı

Üzerine, Eğitim Sistemimizin İnsan Anlayışı, Bilgi, 

Muhteva ve Metod Açısından Bir Tahlili, Orta Öğretimin 

Yeniden Şekillenmesine Muhteva Boyutu, İnsan Yetiştirme 

Modelimiz, Geleceğimiz ve Eğitim Felsefemiz; Doğru, Fitrî 

Bir Eğitim ve Dayandığı Usul: Sevgi, Şahsiyet, Sorumluluk 

ve Görev Bilinci, Duyarlılık Eğitimi, Huzur Dersleri 

Bağ lamında  Eğ i t im imiz i  Yen iden  Düşünmek, 

Küreselleşme Sürecinde Eğitim Felsefesi Üzerine Bir 

Tartışma,  Küreselleşmeyle Gelen Yeni Bir Çağın Eşiğinde 

Yeni Bir Şuurun İnşaası ve Eğitim, Küreselleşme Yahut 

Yüzyılımızda Eğitim Yeniden Bakmak, Geleceğin 

Dünyasında Eğitim, Cemiyet, Devlet, Eğitim gibi ana 

başlıklardan oluşuyor. 

Eğitim ve Eğitim Felsefesi Üzerine Düşünceler adını 

taşıyan ikinci ciltte ise Eğitim ve Eğitim Felsefesi Üzerine 

Düşünceler, Erdemli Toplumun İnşası, Erdemli Toplumun 

İnşacıları  (Necip Fazıl Kısakürek, Prof.Dr. Erol Güngör, 

İsmail Hakkı Toprak, S.Ahmet Arvasi) ana başlılıkları 

bulunuyor. 

Bilim, Kültür Ve Eğitim Üzerine adını taşıyan 

üçüncü ciltte Bilim ve Hayat, Kültür ve Eğitim Tarihimizde 

Yabancı Okullar, Misyonerlik, Robert Kolej, Kolej'de Eğitim 

ve Öğretim, Yabancı Okulların Faaliyetleri ve Metodları, 

Yabancı Okullar ve Kültürümüz yer alıyor.  Üçüncü kitabın 

sonunda ise çeşitli açılardan yapılmış genel bir 

değerlendirme bulunuyor. 

Eğitime ilişkin belirleyicinin ele alındığı ve 

sorgulandığı bu eser akademik başucu eseri olmasının yanı 

sıra üniversitemizde eğitim gören pedagoji ve formasyon 

öğrencilerine yönelik ders kitabı olarak da okutulmakta. 

Rektör yardımcımız ve Bayburt Eğitim Fakültesi 

dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu'nun daha önce farklı 

zamanlarda ve farklı yayınevlerince basılan eserleri 

yeniden gözden geçirilip, tasnif edilerek üniversitemizin 7. 

yayını olarak üç cilt halinde 'Eğitimden Felsefeye' adı 

altında yayınlandı.

'Eğitimden Felsefeye' kitabı Tozlu'nun birkaçı hariç 

tüm eserlerini ihtiva etmesinin yanısıra Tozlu'ya ait 

tümünün basımı tükenen eserlere tekrar ulaşma imkânını 

sağlamaktadır. 

Eğitim Felsefesi, Eğitim Üzerine Düşünceler ve 

İnsandan Devlete Eğitim adını taşıyan birinci cilt Dil Kültür 

Ve Gelenek Bağlamında Felsefe Yapmak, Türk Felsefesinin 

Evrensel Felsefe İçindeki Yeri Üzerine, Eğitimimizin Teorik 

Temelleri Üzerine, Eğitim Felsefemizin Temel Prensipleri 

EĞİTİMDEN FELSEFEYE
ÜNİVERSİTEMİZİN YEDİNCİ KİTABI 
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mahallede itibarı olduğunu biliyordum. Bana doğru 

yaklaştığında aramızda beş altı adım kalmıştı ki ben 

oturduğum köprünün demirlerinden indim ve esas duruş 

vaziyetine geçtim. Hicrani Baba geldi bana baktı ve hafif 

bir tebessüm ederek 'selamün aleyküm yeğenim' dedi.  

'Aleyküm Selam' diyebildim ama dilim peltekleşti. O an 

üzerimde manevi bir etki, bir yüklenmişlik hissettim. 

Hicrani Baba öylece yoluna devam etti gitti. Ben o bakışın 

bana 'hicran yarası' olarak aktığına inanıyorum. Ömrüm 

boyunca yaşadığım bu buluşma bana azim ve motivasyon 

verdi. 

Üzerinizde büyük etki bırakan Hicrani Baba ile 

ilgili daha neler söylemek istersiniz?

 Hicrani Baba'nın 'garip hali' de beni çok etkiledi.  

Vefatında cenazesine de gidemedim. Bu yüreğimi 

derinden yaktı. Kendisi de şair olan Nevzat Karaoğlu          

-mahlası Şaşkuni olan- bir sohbetinde şöyle demişti. Eğer 

öğretmenler cenazeye katılmasaydı Üstadım garip 

gidecekti. Öğretmenler cenazeyi şenlendirmişlerdi. 

Halktan cenazeye katılım hiç denecek kadar az olmuş. Bu 

ben de 'duygusallık' yarattı.  Bu duygusallığın da etkisiyle 

Hicrani Baba'nın tamamen gün yüzüne çıkması için 1981 

yılından eserin yayınladığı 2007 yılına kadar 25 yıl çalıştık. 

Şiirleri köy köy, kasaba kasaba topladık. Nerde bir şiirinin 

var olduğunu duyduysak araba tuttuk gittik, getirttirdik. 

Şiirlerin hikâyelerini araştırdık. Ben de öyle bir meleke 

gelişti ki bir dörtlük duysam, onun Hicrani Baba'ya mı 

yoksa başka birine mi ait olduğunu anlıyorum. 

Hâk aşığı Hicrâni'nin hayatı çileler, dertler ve acılar 

içerisinde dolmuştur. Yaşantısı her ölümlü kulun 

çekemeyeceği olaylarla doludur. O yine hoşgörüyle, 

sabırla hareket etmektedir. Şairimiz  bu hayat serüvenini  

TECELLİ destanı olarak  dile getirmiştir.

Bayburt kültürü ile ilgili çalışmalara ne zaman 

başladınız?

Bayburt ile ilgili kelimeler, fıkralar, deyimler, 

atasözleri, hikâyeler, adetler, gelenekler ile ilgili çalışmalara 

zaman buldukça, rast geldikçe Ziraat Odasında çalıştığım 

zamanda devam ettim. Aşağı yukarı Bayburt ile ilgili her 

konuya ulaşabildim. Fakat bunları kitap haline getirme 

imkânım pek olmadı. Bayburtlu şairlerle ilgili antolojik bir 

çalışmam oldu.  Bunlar 1998 yılında yayınlandı. 1981 

yılından itibaren Nevzat Karaoğlu ve Cemal Aydın ile 

birlikte toplamaya başladığımız Hicrani Baba'nın şiirleri 

2007 yılında yayınlandı. Yayınlamış diğer bir eserimiz ise 

Bayburtlu Burhani Baba. Yayınlanacak ise 12 eserimiz 

bulunuyor. Bayburt kültürü zengin, işlenmemiş, kayda 

alınmamış bir kültür olduğundan çalışmalarımız 

doğrultusunda ve destek oranında bu eserlerin artması 

mümkün. Bayburt'u çok seviyorum. Bayburt'a hizmet 

yapmak istiyorum. 28 yıl çalıştığım kurum köylü ile halk ile 

iç içe bir kurum olduğundan bu arada edindiğim 

izlenimleri değerlendirmek istiyorum.  Bayburt ile ilgili 

çalışmalarıma 1975 yılında başladım. İlk çalışmalarım da 

Hicrani Baba'nın şiirleridir. 

Bayburt kültürü ile ilgili çalışmalarınızda sizi 

etkileyen, size güç veren etken neydi?

Bayburt kültürü ile ilgili çalışmalarımda maneviyatın 

etkisi çok büyüktür. Bu konuda Hicrani Baba ile ilgili 

unutamadığım ve beni derinden etkileyen bir buluşmamız 

var. Ben 14-15 yaşlarındaydım. Şu anda mevcut Bayburt 

İlköğretim Okulunun orada eskiden köprü vardı, Pönserek 

Deresinin üzerinde. Orada oturmuş gayesizce 

bekliyordum. Köşeden Hicrani Baba çıktı. Bastonuna 

yaslanmış olarak yürüyordu. Yavaş yavaş köprüye 

yaklaşmaya başladı. Hicrani Baba'nın halk arasında ve 

Hicrani Baba'nın sizi en çok etkileyen şiiri 

hangisidir?

Hayatını anlattığı TECELLİ adlı destanıdır. Bunun bir 

yerinde şöyle der: Yüze taksim etti gamları felek / Tam 

doksan dokuzu hicrana çıktı.  Şiir şöyle: 

Çok sınadım begim ben tecellimi

Gizli sır tuttumsa ayana çıktı

Demirden kurdurdum her temelini

Ahır harap olup virâna çıktı.

 

Dedim rençber olup ekeyim tohum

Haneler işletem fakirler bakım

Elime girmedi bir gabal hakım

Onun da bir kısmı samana çıktı.

 

Bahçıvanlık ettim çiçek açmadı

Avcılığa çıktım bir kuş uçmadı

Han kahve işlettim yolcu geçmedi

Dedim bizim kısmet tavana çıktı.

 

Dedim ahzatayla mal kazanayım.

Şehirlere beldelere varayım

Çarşılarda varıp dükkân kurayım

Altun koydum bakır madene çıktı.

 

Kervancılık yaptım fil oldu katır

Hamama uğradım kırıldı natır

Vardım ki tellâla bir biniş satır

Giydim iki kolum üryana çıktı.

 

Vardım demirciye olayım çırak

Patlattık körüğü usta der 'Eyvah’

Para bizden oldu yıllarca ırak

Kefil verdim canım kurbana çıktı.

BAYBURT'TA KEŞFEDİLMEMİŞ BİR DEĞER: 
MAHMUT KIRTAN

Röportaj

TAKDİM

MAHMUT KIRTAN KİMDİR?

Son iki yıldır Bayburt kültürünün ve Bayburt'a özgü değerlerin yaşatılması ve 

muhafazası noktasında yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Bayburt Üniversitesi sadece 

kendi akademisyenleri ile değil Bayburt için araştırmalar yapmış önemli şahsiyetlere de 

destek çıkmaya devam ediyor. Yüreğinde memleket, hizmet aşkı olan Bayburtlulara her 

zaman değer veren üniversitemiz kendi yağıyla kavrulmanın ötesinde Bayburt şehrinin 

kültürel dokusuna önem veren insanlarımızı gözetmeyi ve onların çalışmalarını daha iyi 

yürütmeleri için imkânlar ölçüsünde kendilerine yardımcı olmayı bir görev olarak addetmiş 

durumda.  Bayburt için keşfedilmemiş bir değer olan araştırmacı yazar Mahmut Kırtan da 

bu şahsiyetlerinden biri. Üniversitemiz, yazarın bazı kitaplarının baskısını da üstlenmiş 

bulunuyor. Kendisi ile Bayburt kültürüne olan ilgisinin ne zaman başladığını ve daha bir çok 

konuyu konuştuk. Mahmut Kırtan 1955 yılında Bayburt'ta doğar. 1974 yılından başlamak 

üzere 28 yıl Bayburt Ziraat Odasında muhasebeci olarak çalışır. Memleketini çok sevdiği 

için Bayburt kültürü ile ilgili çalışmalara ziraat odasında çalıştığı yıllarda başlar. Bayburt 

kültürü ile ilgili notlar almaya başlayan Kırtan daha sonra halk şairlerinin şiirlerini 

toplamaya başlar. Bu kültür yolculuğunda kendisini etkileyenler ise Bayburtlu Halk Şairi 

Hicrani Baba ve Bayburtlu mutasavvıflarından Ahmet Baba'dır.  1998 yılında Bayburtlu 

Şairler Antoloji kitabı Töre yayınlarınca yayınlanır. 1981 yılından itibaren Hicrani Baba'nın 

şiirleri ile ilgili çalışmaya başlar. Bu kitap 2007'de yayınlanır. 1998 yılında Bayburtlu 

(Kırkpınar) Burhani Baba ile ilgili çalışması yayınlanır. Böylece yayınlanmış 3 kitabı olur. 

Araştırmacı-Yazar Mahmut Kırtan'ın yayına hazır 12 eseri bulunuyor.  Bunlar, Tomlacıklı 

Hilmi Baba, Pulurlu Şemsi Hayrani, Bayburt'un Mana İkliminde (Yöresel ağızla yazılmış 

şiirler), Yaşanmış Bayburt Fıkraları, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Bayburtlu Şairler 

Antolojisi, Aramızdan Ayrılanlar (albüm çalışması), Bayburtluca Sözlük, Bayburtluca 

Hekatlar (Hikâyeler), Bayburtluca Özlü Sözler, Bayburtlu Şairlerden Güldeste, Bayburtlu 

Şairlerin Hikayeli Şiirleri, Bayburt Gelenekleri ve Görenekleri.  
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 Ağlar Baba, İrşadi ile bir olmuş,

Tasavvuf ilmiyle dolmuş ha dolmuş,

Mevla'ya götüren o izi bulmuş,

Mahmut der ki O'nun yoluna kurban. 

Bizim Bayburt kültürünün ayırt edici özellikleri 

ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

Bayburt kültüründe öne çıkan en önemli özellik aile 

yapısıdır. Yakın yörelerden farklı bir aile yapımız var. 

Huzurevi açıldığında ben Bayburt 'tan kimsenin 

gitmeyeceğini düşünüyordum; ama kültürümüzde bir 

deforme olduğu buradan anlaşılıyor. Bizim aile yapımız 

deforme oldu. İnsanın annesini, babasını, dayısını, 

halasını, teyzesini huzurevine götürmesi Bayburt'taki tüm 

mahallelerde yadırganırdı. ' Bu ne biçim adam ki 

babasına bakamir de annesinin hizmetinde bulunamir 

da huzurevine yatırmış annesini, babasını' diye 

yadırganırdı. Bazı değerlerimiz tamamen deforme oldu 

zaman içerisinde. Bizim oturma sohbetlerimiz vardı.  Kış 

gecelerindeki sohbet kültürümüzde yok olmaya başladı. 

Kış gecelerinde aileler bir araya gelir, birbirlerinin sorunları, 

dertleri, sevinçleri ile ilgili konuşur idiler. Geçmişten 

hikâyeler anlatılır, geleceğe yönelik öngörüler, beklentiler 

dile getirilirdi. Eğlenceler yapılırdı. Şimdi televizyon 

kültürüne, internetlere, akıllı telefonlara mahkûm olduk. 

Öz kültürümüzden uzaklaştık, yalnızlaştık. İnsanımız bir 

araya gelmeden hoşlanmamaya başladı. Bizim tandır 

başlarında oturduğumuz günler vardı. Hedikler yediğimiz 

günler vardı. Değişik eğlencelerimiz vardı. Değişik oyunlar 

oynanırdı. Helvalar yapılırdı, tel helvaları yapılırdı. 

Yaşlılarımız hatıralarını anlatırdı. Bunlardan gençlerimiz 

çok istifade ederdi. Şimdi bunlar teknolojinin getirmiş 

olduğu yeniliklere yenik düştü.

Bayburt kültürünün muhafazası noktasında neler 

yapabiliriz?

Zaman içerisinde zamana yenik düşüyoruz. 

Düşünebiliyor musunuz şimdi, ehram geleneğimiz çok 

önemliydi. Şimdi teknolojinin gelişmesi ve giyim 

malzemelerinin de ucuz olması ve ehramın biraz pahalıya 

mal olması nedeniyle ehram tamamen süs eşyası 

konumuna geldi. Evlerde tandırın olması artık imkânsız 

gibi bir şey. Olsa da kullanılmıyor. Küvle ile hetircek ile 

uğraşmıyor. Evlerde tandır yandığında bir bayram havası 

olurdu. Mesela biz okuldan gelirdik. Evde yemek pişmemiş 

 Değirmen yaptırdım tutmadı bendi

Ben sağa dön derdim o sola getti

Meyhaneye girdim şemâlar söndi

Ay kevkep buluta zindana çıktı.

 

Mescide uğrayıp kürse yanaştım

Tefsir etmek için bir kitap açtım

Muhibbi sadıkla biraz sırlaştım.

Onun da ahiri düşmana çıktı.

 

Dedim bize verme buğdadan çörek

Otuz iki dişim dökmüştür börek

Vardım filikaya çekem bir kürek

Ufuktan bir rüzgâr Tufana çıktı.

  

Taze yağ aldım dişim kamaştı

Mandanın kaymağı dilimi şaştı

Zenginlik yanımdan bırakıp kaçtı

Bize züğürtlükten iane çıktı.

 

Hâre döndü elime aldığım deste

Bülbül kuşu oldu karga kafeste

Dedim tabip olup ey edem hasta

El vurdum hasta Divana çıktı.

 

Nedim ki yapayım biraz terzilik

Düğme eğlemedi yaptığım ilik

Diktiğim elbise hep delik delik

Darılıp müşteri bir yana çıktı.

 

Vardım lokantaya yemek yemeğe

Usta durdu varlığımı çekmeye

El attım kesemden hesap görmeye

Beş çeyrek harçlığım meydana çıktı.

 

Tuttum çatalımı aldım elime

Hiç bakan olmadı benim halime

Dedim ki getirin yoğurtlu sarma

Baktım aslı yağsız coşana çıktı

 

Sevda benim ile eyleme henek

Süleyman köşküdür yaptığım merek

Yüze taksim etti gamları felek

Tam doksan dokuzu Hicrâna çıktı.

Hicranî Baba, dünyada dertleri 100 kabul ediyor. 

99'unu kendine bir tanesini ise tüm dünyaya düştüğünü 

ifade ediyor. Bu şiir beni derinden etkilemiştir. 

Bayburtlu manevi dinamiklerden yaşam 

yolculuğunuzda başka hangi şahsiyetler sizi 

etkilemiştir?

Hicrani Baba'dan sonra beni en fazla etkileyen Ağlar 

Baba hazretlerinin oğlu Ahmet Baba'dır. Kendisinde 

merhametin, tevazuun, mahviyetin ve acziyetin en belirgin 

en güzel örneğini gördüm ve yaşadım. Bizim Hanefi'nin 

dükkânı eskiden 2 nolu Şair Celali caddesinde bulunan  (şu 

anda o ara mevcut değil yerinde ticari bir plaza bulunuyor) 

Ahmet Baba hazretlerinin dükkânının yanında idi. 

Kendisiyle sık sık görüşmemde onun da etkisi olmuştur. 

Kendisi Nakşi Üveysi idi. O değerli şahsiyetimizi  şiirle da 

yâd ettim. 

Üveysî'den bize açmış bir bahçe,

Nevreste kokuyor gülüne kurban.

Altın mı, yakut mu, inci mi bilmem,

Anlatır sözlerin diline kurban.

 

Nasihat eylemiş her şiirinde,

Belli ki yarası tâ yüreğinde,

İnsanlığa hizmet var emeğinde,

Ördüğü kovanda balına kurban. 

ise egişi alırdık. Üzerine kıymayı koyar tandıra uzatırdık. 

Onu yarı pişmiş yarı pişmemiş ekmeğin arasına koyar 

doğru okula giderdik. Bizim derneklerimiz olsun, 

üniversitemiz olsun, bilhassa üniversitemiz büyük bir 

avantaj bizim için. Bayburt Üniversitesi'nin son dönemde 

kurduğu araştırma ve uygulama merkezi BAKÜTAM 

aracılığıyla yapmış olduğu çalışmaları çok takdir ediyorum. 

Ekmelüddîn Bâbertî'yi Keşif Yolunda I. Ekmelüddîn Bâbertî 

Sempozyumu, Bayburtlu İrşadi Baba ve torunu Ağlar Baba 

tarafından yazılan Yusuf ile Zeliha Mesnevisi, Bayburtlu 

Zihni Divanı yayınlandı. Çok takdir ettiğim bir kitap olan 

Kısas'ül Enbiya mesnevisi yine üniversitemiz tarafından 

yayına hazırlanıyor. Ben üniversitemizden Bayburtlu 

Zihni'nin Sergüzeştname ve Hikâye-i Garibe kitaplarının 

da yayınlanması arzusundayım. Hikâye-i Garibe Türk 

hikâyeciliğinin başlangıcı sayılabilecek bir eser. Diğer 

yandan üniversitemiz cirite sahip çıktı. Bu da benim takdir 

ettiğim bir şey. Kültürümüzün muhafazası yayınlarla, bahar 

şenliklerinde yapılacak kültürel etkinliklerle, iki yıldır 

yapılan geleneksel oyunlar şenliği gibi etkinliklerle, 

düzenlenecek özel günlerle kültürümüzün yaşaması ve 

muhafazası sağlanabilir. 

Üniversitemizden beklentilerinizi öğrenmek 

istiyoruz? 

Halkın arkasında olmadığı hiçbir teşebbüs başarılı 

olmuyor. Halkı kültürel faaliyetlerin, konferansların, 

panellerin, etkinliklerin içine çekemiyoruz.   Toplantılara 

gelmiyorlar, getiremiyoruz. Halkı etkinliklere çekebilecek 

bir şeyler yaparak, onları bu işlere ortak etmemiz lazım.  

Bu konuda geniş geniş düşünüp tartışarak bir yol bulmamız 

gerekiyor. Gıda Mühendisliği fakültemiz var. Bizim 

yemeklerimizin tescillenmesi lazım. Bazı adetlerimizin ve 

geleneklerimizin hiç değilse kayıp olmadan gitmeden kitap 

haline getirilmesi lazım. Mesela folklorik bir çalışma 

yapılabilir. Bayburt folkloru üzerine bir çalışma yapılırsa 

bunun içine birçok şey girer. Mesela Erzurum folkloru 

üzerine çalışmalar yapılmış. Bayburt türkülerimize sahip 

çıkamamışız yakın yörelerimiz sahip çıkmışlar. 

Türkülerimiz köy köy gezilerek notaya alınmalı. Hiç 

duymadığımız köylerimizde yaşayanların kendi aralarında 

söylediği türküler var. Mesela 'Ana poşaoğlu atlı da gelir / 

Ana yavan ekmek tatlı da gelir'  diye bir türkümüz var. ' 

Oğlan koş öküzleri /Tapan edek düzleri / Oğlan kızın 

aşkından / İtirmüş öküzleri' gibi 

türkülerimiz var ama devamını 

getirebilmiş değiliz. Bu konulara 
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Mayıslardaki at yarışlarımız, mahalli güreşlerimiz gibi bazı 

geleneklerimiz üniversitemizin bahar şenliklerine taşınarak 

yaşatılabilir. Dede Korkut şenliklerinde, 21 Şubatlarda 

birçok geleneğimiz yaşatılabilir. Köy günleri düzenlenerek 

geleneklerimiz yerinde görülebilir. 

'Adab ve edep şehri Bayburt' adlı bir yazınız var. 

Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Bu konuda Oslu Hoca ve İrşadi Baba'nın hikâyesini 

her zaman anlatırım. Oslu hoca yaşadığı yıllarda 

yöremizde âlim olarak tanınmaktadır. İrşadi Baba da o 

yıllarda gençtir. İrşadi Baba'nın Kısas'ül Enbiya diye bir 

kitap yazmaya başladığını duyuyor Oslu hoca.  Oslu Hoca 

'bu kim,  ilmi var mı ki böyle bir kitap yazıyor'  diye 

hiddetleniyor. Niyeti de İrşadi Baba'ya hakaret edip, o işten 

vaz geçirmek. Oslu Hoca atını hazırlatıp Siptorus'a 

(Oruçbeyli) gidiyor. İrşadi Baba'nın evini soruyor. Eve 

gittiğinde İrşadi Baba'nın bir odada kitaplarla uğraştığını 

görüyor. İrşadi Baba Oslu hocayı gördüğünde ayağı 

kalkıyor. İrşadi Baba Oslu hocayı tanıyor. Oslu Hoca 

İrşadi'yi tanımıyor. O arada sinirlenerek diyor ki: “ İrşadi 

sen misin?”  “Evet, hocam, benim” diyor İrşadi Baba. “ Sen 

cürmüne bakmadan nasıl Kısas'ül Enbiya diye bir kitap 

yazıyorsun” diyor. “ Yazdığın kitabı getir bakayım” diye 

gayet asabi bir şekilde İrşadi Baba'ya sesleniyor. İrşadi Baba 

kitabı Oslu hocaya takdim ediyor. Oslu Hoca kitabı eline 

aldığında kitabın sayfalarında kayboluyor. Aradan bir 

buçuk saat geçiyor. Başını kaldırdığında İrşadi Baba'yı elleri 

bağlı bir şekilde bekler vaziyette buluyor. Oslu hoca neden 

oturmadığını soruyor. İrşadi Baba, “ Hocam, otur demedin 

ki” diyor.  Bu ifadeyi duyan Oslu Hoca diyor ki “ben sana 

hakaret için gelmiştim. Sen ona rağmen benim ilmime 

itimat ederek bu edep ile bu adab ile bana karşılık 

verdin. Bu ilim ve adap sahibi bir kişi değil Kısas'ül 

Enbiya daha nice kitaplar yazar” diyerek kitabını teyit 

eden Oslu hoca kitabın yazımına devam etmesi yönünde 

kendisine salık verir.  İrşadi Baba ile Oslu hocanın 

muhabbetleri devam eder. Aralarında birçok menkıbeler 

olur. Öz bir Bayburtlu da bu hal ve hareketi tamamen 

yansıtır. 

Bayburt'un manevi değerleri noktasında neler 

söyleyeceksiniz?

Manevi değerlerimiz noktasında rahmetli Fahri 

Yılmaztürk çok güzel bir eser yayınladı. Zannedersem o 

kitap üzerine de manevi değerlerimiz ile ilgili bir kitap 

çalışması da yapılamaz. Hemen hemen Bayburt'un bütün 

önemli şahısları kitapta yer alıyor. Yalnız manevi 

değerlerimiz ile ilgili menkıbelerin toparlanması 

noktasında çalışmalar yapılabilir. Onların özlü sözleri 

toparlanabilir. Mesela yıllar önce bana Ahmet Baba, ' İyi 

göz kötü görmez' demişti. Bu söz benim için irşad vazifesi 

yapmıştır. 

Üniversitemiz Bayburt kültürüne ne tür anlamlar 

yükledi?

Sadece BAKÜTAM tarafından yayınlanan kitaplar 

bile her şeyi ortaya koyuyor. Ağlar Baba'nın  İnna Enzelna 

Suresinin Tefsiri adlı bir kitabı bulunuyor. O kitabın 

üzerinde de çalışılırsa çok güzel bir hizmet olacağını 

düşünüyorum. Bayburt halkında eski yazı ile yazılmış 

yayınlanmaya müsait kitaplar var. İkili ilişkiler ile bunlar da 

tekrar kültür dünyamıza kazandırılabilir. Azimet Hoca da, 

Veysel Gider de bu tür eserler var.  Üniversite Bayburt'a bir 

zenginlik kattı. Mesela biz Burhani Baba'yı çalıştığımızda 

bunu gördük. Halk şairlerimiz şiirlerinde ayetlere de, 

hadislere de yer verdiğinden ayetlerden alarak 

kullandıkları kelimelerin anlamını, hangi surede 

geçtiklerini öğrenmek için sorabileceğimiz hocalarımız, 

akademisyenlerimiz yoktu. Mesela Burhani Baba'nın 

şiirinin bir yerinde 've tuhricül hayye' geçiyordu. Şimdi 

İlahiyat Fakültemiz var. Bu konularda zorluk çekmiyoruz. " 

akademisyenlerimizin el atması lazım. Bayburt 

türkülerinin tamamen tescil edilmesi lazım. Türkülerimiz,  

sünnet geleneklerimiz, diş hediği geleneğimiz, cameş 

(manda) dövüştürme geleneğimiz, 19 Mayıslardaki at 

yarışlarımız, mahalli güreşlerimiz, kırk dökme, helva 

kavurma, cenazenin kaldırılmasından üç günden sonra 

çamaşır yıkama geleneğimiz gibi geleneklerimiz folklorik 

bir kitap içerisinde yer alabilir. Üniversitemizdeki 

akademisyenler bu konuları enine boyuna inceleyebilir. 

Öğrencilere mahalli konularda dersler verilmesi lazım. 

Bayburt kültürü ile ilgili bitirme tezleri verilmesi lazım. 

Üniversitemiz bunu yapabilecek güçte. Fazla uzun 

sürmeyecek çalışmalarla bunlar yapılabilir. Ziron 

yemeğine sahip çıkamamışız Gümüşhane sahip çıkmış. 

Gelin hamamı, gelini evden çıkarma, hap sistemi, kahve 

içme gibi geleneklerimiz kaybolmuş. Mahalle odalarımız 

ve bu mahalle odalarına giriş, adap ve usulü var. Odalara 

girdikten sonra 'merhaba' denmediği müddetçe o kişinin o 

toplumda konuşması adap dışı olarak görülmüştür. 'Ham 

armudu temre ile haşlama / Bilmediğin söze asla 

başlama / İyi bil ki iyi söyleyesin / ' ve 'İki dinle bir konuş, 

Allah ü Teâla iki kulak yaratmış bir ağız' gibi sözlerimiz de 

mahalle odası kültüründeki konuşma adabımızı çok iyi 

anlatıyor. Cameş (manda) dövüştürme geleneğimiz, 19 

ÖĞRENCİ KONSEYİ'NDEN REKTÖR COŞKUN'A ZİYARET
Bayburt Üniversitesi Öğrenci 

Konseyi Başkanı Barbaros Çeçen  

konsey üyesi öğrencilerle birlikte, 

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Selçuk Coşkun'u makamında 

ziyaret ettiler. Öğrenci Konseyi'nin 

yapısı ve çalışmaları hakkında Rektör 

Coşkun'a bilgi veren Konsey Başkanı 

B a r b a r o s  Ç e ç e n  a r d ı n d a n 

gerçekleş t i rmeyi p lanladık lar ı 

projeleri anlattı. Öğrenci Konseyi'nin 

çalışmalarını önemsediği ifade eden 

Rektör Coşkun ise Konsey'in tüm 

öğrencileri kucaklayacak bir yapıda 

olmasını ve öğrencilerle üniversite 

yönetimi arasında bir köprü vazifesi 

görmesi gerektiğini belirtti. Konsey 

üyesi öğrenciler daha sonra Rektör 

Coşkun'a bir buket çiçek takdim etti. 
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL PANEL
EĞİTİM FAKÜLTESİ'NDEN

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Üniversitemiz 
Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda "Öğretmen 
Yetiştirmenin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu panel 
gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen panele 
Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Belediye Başkanı 
Mete Memiş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 
Uğurlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 
Coşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Necmettin Tozlu'nun moderatör 
olduğu panele konuşmacı olarak  Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Tayyip Duman ile Prof. 
Dr. Yücel Gelişli ve Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Doç.Dr. Hüseyin Izgar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Bayburt Valisi Yusuf 
Odabaş, öğretmenler gününün öğretmenlerimize ve 
yetiştirdiği öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek, 
programa gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

24 Kasım Öğretmenler Günü Şair Zihni Kültür 
Merkezinde düzenlenen programla kutlandı. 
Programa Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt 
Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet 
Başsavcısı Hasan Uğurlu, Bayburt Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı 
Abdulhamit Karaca, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. 
İsmail Ferhat Özbaş, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent 
Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İl Milli 
Eğitim Müdürü Seydi Doğan, siyasi parti 
temsilcileri, bazı kurum amirleri, öğretmenler, 
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 

Öğretmenlik mesleğinin anlam ve önemiyle ilgili 
yapılan konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. 
Dr. Selçuk COŞKUN, İlkokullar asarında yapılan 
resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere 
ödüllerini takdim etti.

Öğretmenliğin özveri isteyen kutsal bir meslek 
olduğunu belirten Vali Odabaş, “Ülkenin kalkınması, 
muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması, 
ülkelerin geleceğine sahip çıkmasıyla ancak mümkün 
olacaktır. Bunu sağlayacak olan öğretmenlerimizdir” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun 
ise panelin 24 Kasım Öğretmenler günü ve Öğretmenler 
Haftasına gelmesinin bir anlamı olduğunu ifade ederek, " 
Türkiye'de son zamanlarda birçok gün ve hafta kutlanmaya 
başladı.  Bu gün ve haftaların oluşu aslında bir ihmal edilişi 
de gösteriyor. Bu insanlar bir şekilde toplumdan ihmal 
edilmişler ki yeniden hatırlanma gereği hissedilmiş. 
Buradan hareketle öğretmenleri de sayabiliriz. Bizim 
geleneğimiz içerisinde hanımların, babaların, annelerin, 
öğretmenlerin günleri vardı. Ama özellikle son yüzyılda 
ortaya çıkan ferdiyetçilik akımı insanları birey yaptı. Bu 
bireyler de etrafındakileri ihmal etmeye başladı. Bu ihmal 
edilişi telafi etmek için de günler ve haftalar ihdas edilmeye 
başlandı. Umarım tekrar aynı geleneğe döneriz. 
Toplumumuzun bizim için önemli olan bütün katmanları 
aynı değere, aynı öneme, aynı seviyeye gelir ve bir bütün 
olarak hareket ederek ayrıca bir anneler günü, babalar 

günü, öğretmenler günü kutlamaya ihtiyaç duymadan 
öğretmenlerimiz toplum içindeki önemli yerini yeniden 
alır diye ümit ediyorum "dedi.

Daha sonra panelistlerden Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tayyip Duman ' Öğretmen 
Yetiştirmenin Dünü, Bugünü ve Geleceği'; Gazi 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel 
Gelişli, ' Uzaktan Eğitimle Öğretmen Yetiştirme'; Doç. Dr. 
Hüseyin Izgar ise ' Meslek Olarak Öğretmenlik' 
konularında katılımcıları bilgilendirdi.

ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ

 KUTLANDI
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medeniyetin yeniden inşası gereği üzerinde durur. Bunun 

eğitimimizin hangi felsefeler ve belirleyicilere dayanılarak 

başarılabileceği hususunu irdeler. 

Eğitim Felsefesinin amacına dair düşüncelerinizi 

öğrenmek istiyoruz?

Eğitim felsefemizin amacı gerek dünyada gerek 

Türkiye'de açık net, neyi yetiştirmesi gereği üzerinde 

yoğunlaşmış değildir. Bir flu, bir genel yapılanmayı dikkate 

almıştır. Bu Türkiye'de de dünyada da böyledir. Mesela 

modern insan yetiştireceğim denirse modern insanın 

başlangıcı, sonu, muhtevası belli olmayan, her modern 

insan yetiştireceğim diye inşaa kalkışan zihniyete göre 

bunun şartları değişir. Bizde de öyle. Biz şimdi eğitim 

sistemimize baktığımızda asırlardan beri, on yıllar otuz 

yıllar değil asırlardan beri batılılaşma imgesi üzerine 

batılılaşma algısı üzerine yoğunlaşmışız. Avrupalılaşma 

algısı üzerine yoğunlaşmışız. Burada gerçekten ciddi, açık 

bir hedef yok, hedef bulanık. Avrupalılaşmadan kasıt 

nedir? Bazı Avrupalı, batıcı düşünürler bütünüyle kendi 

medeniyetimizi, dünyamızı, dilimizi ve dinimizi bir kenara 

bırakıp batılı yapılanmayı olduğu gibi almamızı 

kastederler. Bu mu kastediliyor? Aslında her eğitim, her 

toplumda ve her millette esas itibariyle o milletin 

değerlerine ve kültürüne dayanır. Kendi değerlerinize 

dayanan, bunu hedef edinen bir eğitim sistemi 

kurmadığınızda yıllarınız heba edilir. Aynen biz de olduğu 

gibi ıslahatlarımızdan beri yüzyıllardır heba edilen bir 

gayret var ve istenilen insan da yetiştirilemiyor. Başlangıçta 

eğitimin hedefleri net, açık bir felsefe üzerine, nasıl bir 

insan yetiştirilmesi üzerine kurulmuş değil. Bizim zaten bir 

eğitim felsefemiz yok. Felsefesi olmayan bir eğitimin ciddi 

bir üretimi olmaz, projesi olmaz, geleceği olmaz. Bizim 

eğitim felsefesinden kastımız bir ucuyla milletlerarası 

dünyaya 'international'a uzanan, ana kökleri ile de kendi 

dünyasından 'varlık'ı devşiren ve ondan bir ufuk açan bir 

Eğitimden Felsefeye serisi insana, devlete, 

topluma nasıl bir çağrıdır? Şahsiyeti, erdemi yeniden 

kurgulamak noktasında Eğitimden Felsefeye serileri 

düşünce hayatımıza ne kattı? Yeni medeniyetimizin 

inşası noktasını göz önüne alarak neler paylaşmak 

istersiniz? 

Geleceğimizi yeniden imar ve inşada misyonumuzu 

derinleştirmeyi sürdürme üzerine Eğitimden Felsefeye 

eseri bize bir çağrıdır. Bu kitap bize bir çalışma, bir metot 

özelliği kazandırır. Öteden beri çalışmalarımızda yeni bir 

kişilik ve yeni bir toplum oluşturmayı hedeflemişizdir. 

İkbal'ın deyimiyle İslam dünyasının en büyük kaybı 

şahsiyetin kaybıdır. Ne zaman ki şahsiyeti yeniden inşa 

ederiz o zaman yeni bir medeniyet olma yolunda ciddi ve 

önemli adımlarla ilerleriz. İkbal, şahsiyetin kaybı üzerinde 

o derece durmuş ki mevcut insanın yok olduğunu, 

eridiğini, çürüdüğünü bu yüzden Allah'a yeni bir insan 

yaratması hususunda serzenişte bulunur. İnsanın 

çözülmesi, bozulması öyle bir hal almıştır ki İkbal, bu 

mevcut insan ile yeniden bir medeniyet kurmanın 

imkânsız olduğunu düşünür. Onun için bu çamurdan 

yaratıkları yeniden yapmak noktasında Allah'a ' yeni bir 

âdem yarat' diye çağrıda, serzenişte bulunur. Necip Fazıl 

da benzer temaları işler.  Mevlana da yokluğu en diri, en 

coşkulu bir şekilde dile getirir. Batı düşüncesinde yeniden 

bir medeniyet inşası için ihtiyaç hissedilen araçların 

olmadığını ifade eder. Nitekim Nietzsche de bu manada 

'üst insan'ı gündeme getirir. Üst insan aslında bizim 

idea l imizde esk iden medresemizde,  ta savvuf 

eğitimimizde hedef alınan 'insan-ı kamil'dir. Bu bakımdan 

kırılma ve çürüme toplumda ve insanda o dereceye 

varmıştır ki yeniden bu yıkımı, yapıma çevirmek için büyük 

şahsiyetlere, insan-ı kâmillere ihtiyaç hissedilmektedir. 

Eğitimden Felsefeye serileri bu manada tefekkürü önceler, 

olan biteni sorgular, bizi yoklar ülkesi haline getiren taklidi 

ve sömürüyü nasıl kırmamız gerektiğini muhasebe eder, bir 

yapı kastediyoruz. Bu yapı şimdiye kadar kurulmamıştır, 

bunan sonra kurulması gerekir. Özellikle vurgulayarak 

ifade etmek istiyorum. Artık her sahadaki ıslahatlarımızın 

hedefi Batı değil kendi dünyamız olmalıdır. Kendi 

dünyamızdan devşirmeliyiz. Böyle bir şey olursa eğitime 

harcanan paralar, yatırılan stoklar, bu konudaki çabalar 

hedefe doğru gider. Aksi halde 200 yıllık bir 'yokluk', bir 

taklit boşuna harcanmış yıllar demektir. Bundan sonra da 

aynısı yapılırsa aynı boşluğa düşeceğimiz açıktır. O 

bakımdan insanın tabiatına dayanan, fıtratına dayanan bir 

felsefe, kendi kültürüne, kendi kültürünün diplerine, 

esaslarına dayanan bir felsefe oluşturmak zorundayız. 

Bunu maalesef oluşturamadık. Düşünürlerimizin büyük 

bir kısmı bu konuda hemfikirdir. Benim hocam Hilmi Ziya 

Ülken de bütün eksikliğine rağmen eski medresenin bir 

hedefi vardı, bir içeriği vardı der; ama modern eğitimin 

böyle ciddi bir hedefi, ciddi bir içeriği yok. Her gün değişen 

bir yapıyla deniz üzerine serilmiş büyük bir bina 

kuramazsınız. Her gün değişen bir yapıyla, değişen 

ilkelerle, değişen felsefelerle hakikaten ciddi bir üretim 

yapamazsınız. Mükemmel bir medeniyet kurmayı 

hedefliyorsanız başaramazsınız. Kendi dünyamıza 

dönmeliyiz. Biz Batı dünyasındaki gelişmeleri, tefekkürü, 

icatları bir yere atıyor değiliz. Mevlana'nın benzetmesiyle- 

şimdi metafor diyorlar- eski deyişle temsiliyle pergelin bir 

ayağı kendimizde olacak, bir ayağı bütün dünyayı 

dolaşacak. Böyle bir felsefe oluşturmak zorundayız. Eğitimi 

yeniden toparlayıp, derleyip canlandırmak için. 

Erdemli Toplumun İnşası kapsamında bireyin yol 

arkadaşları, yoldaki işaretçileri nelerdir? Birey bu 

süreçte nasıl hareket etmelidir? 

Erdem, fazilet insanın olduğu günden beri var olan 

bir değerdir. Çok önemli bir değerdir. Bu şu demek: İnsan 

hangi sınırlar içerisinde kalmak mecburiyetindedir? Hangi 

sınırlarda cereyan eden bir serbestliğe sahiptir? Her şeyi 

yapabilir mi? Yapıp ettiklerinde dikkate alması gereken 

“İNSAN YETİŞTİREBİLMEK İÇİN AİLE OCAĞI, 
OKUL, SOKAK, İLETİŞİM DÜNYASI VE DEVLET 

AYNI DEĞERLER ÜZERİNDE HÂRELENMELİDİR”

Prof. Dr. Necmettin TOZLU:

TAKDİM

Türkiye'nin sayılı eğitim filozoflarından Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı 

Prof.Dr. Necmettin Tozlu ile Eğitimden Felsefeye adlı üç cilt olarak yayınlanan kitabı üzerine 

konuştuk.  Eğitimden Felsefeye serisinin insana, devlete, topluma nasıl bir çağrı olduğunu, 

kitapların düşünce hayatımıza ne katması gerektiğini, yeni medeniyetin inşası noktasında 

nelerin elzem olduğunu, eğitim felsefesinin amacına dair düşüncelerini, erdemli toplumun 

inşası noktasında bireyin yol arkadaşlarını, yabancı okulların kültürümüze etkilerini ve bu 

noktada yapılması gerekenleri bizimle paylaşan Prof.Tozlu, "Artık her sahadaki 

ıslahatlarımızın hedefi Batı değil kendi dünyamız olmalıdır. Kendi dünyamızdan 

devşirmeliyiz. Böyle bir şey olursa eğitime harcanan paralar, yatırılan stoklar, bu 

konudaki çabalar hedefe doğru gider. Aksi halde 200 yıllık bir 'yokluk', bir taklit, 

boşuna harcanmış yıllar demektir. Bundan sonra da aynısı yapılırsa aynı boşluğa 

düşeceğimiz açıktır." sözleriyle kendi iç dinamiklerimize yönelmemiz ve özümüze dayalı 

yeni bir eğitim sistemi kurmamız noktasında vurgular yaptı. İdeal insanı ' güzel insan' 

tamlaması ile açıklayan Prof.Tozlu, gelecek nesillerin yetişmesinde 'güzel insan'ın önemli bir 

rol oynayacağını; 'güzel insan'ın da öncelikle ahlakı ve erdemi kuşanmasının zorunlu 

olduğunu belirtiyor.  Bayburt Üniversitesi rektörlük binasındaki sade bir dekorla 

oluşturulmuş odasında görüştüğümüz Prof.Tozlu, geleceğin eğitim dünyasında evrensel 

işaretlere dikkat çekiyor. İyi okumalar….
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yetiştiremeyiz. Buna siz insan-ı kamil deyin, mükemmel 

insan deyin, geleceği yaratacak/yapacak insan deyin, ben 

onu bir kavramda topluyorum. GÜZEL İNSAN diyorum. 

Güzel insanı yetiştirecek bir yapı oluşturabilmek için 

ahlakilik çerçevesinde kalmak gerekiyor. Ahlakî olanı, 

terbiyenin çok önemli buudlarından, boyutlarından biri 

olarak ele almak gerekiyor. Cemiyeti de ahlak üzerine 

hareket edebilir/edilebilir bir yapıya ulaştırmamız 

gerekiyor. Şimdi günümüzde dünyadaki terbiye 

sistemlerini bir kenara bırakıyorum; çünkü onlar hakikaten 

erdemi üretmediler, onların temellerine gitmek 

istemiyorum, bu uzun mesele. Onlar, batı felsefeleri 

erdemden kaçtılar, daha çok dünyaya sahip olma fikri 

üzerinde durdular. Biz batılılar olarak dünyaya nasıl sahip 

olabiliriz? Dünyaya sahip olma eylemini gerçekleştirirken 

hiçbir ahlak tanımadılar. Sadece gücü tanıdılar. Dünyanın 

bugünkü ha l i  nef sanî  duygular ın  a lab i ld iğ ine 

yaygınlaşmasından, onların bir ahlaka vurulmamasından, 

onların bir erdeme vurulmamasından ileri geliyor. 

Toplumumuzda yeniden var olmak istiyorsak bir ahlak, bir 

erdem öncelememiz gerekiyor. Kendi ahlakımızı ve kendi 

erdemimizi öncelememiz gerekiyor. Burada eskiden beri 

yapılan çok önemli bir hata şu: Bir insanın ahlaklı olması, 

erdemli olabilmesi için içinde bulunduğu bütün çevrelerin 

ahlaklı ve erdemli olması lazım. Okulun ahlaklı ve erdemli 

olması gerekiyor. Bizim okulumuzun içeriğinde ahlaka ve 

erdeme ilişkin, muhteva/içerik diğerini bastırıp da bir 

insanın ahlaklı olmasını sağlayacak nitelikte değil. Bizim 

okul yapımızın içeriğinde, kendi dünyamızın, kendi 

değerlerimizin canlı kılınabileceği, yaşatılabileceği, 

insanlara, öğrencilere verilebilecek bir hayatîlik var mı? 

Yok. Kendi dünyamızın kapsayıcılığı var mı? Yok. Diriliği var 

mı? Yok. Sorgulaması var mı? Yok. Bunlar yok. Bu bir. Ben 

bir yazımda 'yoklar ülkesi'ne çevrildik diyorum. İkincisi 

okul her ne kadar bazı ilkeler üzerine oturmuş olsa bile 

bunlar yetersiz. Cemiyetteki geçerli olan hayat okuldaki 

geçerli olan hayatla zıt. Mesela okulda çocuğa diyoruz ki ' 

ahlaklı ol, hırsızlık yapma, başkasına malına bakma.' 

Cemiyette ise öyle bir hayat yok. Çocuk cemiyete 

çıktığında çalanı, vuranı, kaçıranı görüyor. Gayr-i ahlakilik 

hakim. Çocuk ne olacak şimdi? Hayat, okulda verileni ezip 

geçer. Çocuk bu sefer hayata uyuyor. Bir başka ocak aile 

ocağı. Aile ocağında esas itibariyle çocuğa telkin edilen bir 

nirengi noktalar nelerdir? Değerler nelerdir? Erdem, fazilet 

buna işaret eder. İnsanı olana işaret eder. Eğer insan yapıp 

ettiklerinde insanî olanı aşmışsa onun geleceği insanlık için 

hayra yorumlanamaz, hayır üretemez. İnsan illa ki erdemin 

sınırları içerisinde kalması lazımdır. Mesela ilkçağda 

Sofistler bir mektep kurdular. O mektepte insanî olanı 

dikkate almadılar, erdemi, fazileti dikkate almadılar. Çıkarı 

dikkate aldılar. İnsan için erdemli olan, hakikat olan, 

gerçek olan çıkardır diye bir mektep kurdular. Bunun 

karşısına Sokrates çıktı. Sokrates'in bütün mücadelesi 

erdem adınadır. Erdemli bir insan, erdemli bir toplum 

oluşturma adınadır. Sokrates bu mücadelede gerçi kafasını 

verdi ama dünyaya Sokrates gibi davası olan, ne adına 

insanın ölmesi gerektiğini işaret eden bir yapı da bıraktı. 

Erdem insanın var olduğu günden beri vardır. Erdeme 

dikkat etmediğinizde, erdemli bir yapıyı es geçtiğinizde 

insanî olanı yıkarsınız. Bu günkü Batının en büyük 

problemi bu. Batı insani olanı yıkmıştır. Erdeme dikkat 

etmemiştir. Erdemi bir kenara itmiştir, o bakımdan insanî 

olan ortadan kaldırılmıştır. Fransız filozof François Marie 

Charles Fourier, Batı medeniyetinin bu günkü bunalımına 

işaret ederken diyor ki bizim medeniyetimiz aslında üç 

temele dayanır. Bunlardan biri süngü, yani güç, kuvvet, biri 

sömürü. Gücünüz olduğu zaman sömürüyorsunuz belli 

milletleri onlar da sefalet içerisine düşüyor. Bir diğeri de 

nefis, şehvet. Bu, şu demek diyor. Erdemi ve ahlakı 

kaybettik. Ahlakı ve erdemi kaybeden bir toplum bir 

medeniyet kuramaz. Öyle bir toplumda da insanlık rahat 

ve huzur içinde yaşayamaz. Nitekim Batı medeniyeti, 

sanayileşmeye başladığı günden beri insanlığa  'bu insanlığı 

ben huzura kavuşturacağım' şeklinde vaatte bulundu. 

Hâlbuki aradan 200 yılı aşkın bir zaman geçti, huzur değil 

felaket getirdi. Niye? Burada benim işaret etmek istediğim 

iki şey bu iki hususu Batı medeniyetinin inşa edemediğidir. 

Biri ahlak, biri erdem. Halbuki bizim dünyamıza 

geldiğimizde İs lam dünyasını doğu-batı  olarak 

karşılaştığımızda İslam dünyasının en büyük özelliği ahlakî 

ve erdemli olmasıdır. Tâ Farabi'den beri erdemli şehrin 

insanları diye yazılıyor. Onun için erdemi bizim hâkim 

kılmamız lazım. Hem nefsimizde, vücudumuzda, 

dünyamızda hem de cemiyetimizde. Bugün okullarımızda 

biz erdemli bir cemiyet oluşturmadığımız sürece hangi 

sistemi, hangi metodu uygularsak uygulayalım 'güzel insan' 

sürü şey var. Ben ailelerimizi hâlâ güzel ve iyi kabul 

ediyorum. Mesela inanç var, ahlak var, örf var, getirdiğimiz 

değerler var. Çocuğa ailesi bunları aşılıyor. Biz bunların 

mücadelesini çok yaptık. Mesela evde çocuğa annesi diyor 

ki ' Seni Allah yarattı, biz bir olan Allah'a inanırız. Hz. 

Peygambere inanırız. Allah yaratıcıdır.' Okula gidiyor 

biyoloji öğretmeni diyor ki, ' Ne yaratması, yaratma diye bir 

şey yok. Allah var mı yok mu, onu da bir kenara bırakalım 

da insan tekâmül neticesi oluşmuştur. Maymundan 

gelmiştir.' Çocuk öyle bir ıstırap içine giriyor ki, 

düşünebiliyor musunuz onun o küçük kalbi ve kafası bu 

çatışması kaldıramıyor. Ailesinin yanında mı yer alsın, 

öğretmeninin mi? İkisini de seviyor, okul bilimi temsil 

ediyor. Bu çatışkı bütün insanımızı, çocuklarımızı, daha o 

çağda mahvetti, perişan etti. Her birini birer şahsiyet olma 

imkânından mahrum etti. Bunlar okullarımızda yüzyıllarca 

sürdü. Onun için yetişen nesiller yaralıdır. Kalpleri de 

kafaları da yaralıdır, tam şahsiyetli, ahlaklı insanı kolay 

kolay yetiştirememişizdir. Şimdi bir başka çevre de sinema 

çevresi, devlet çevresi. Onların da dayandıkları değerler 

farklı. Görüyor musunuz, bu değer alanında şahsiyetli ve 

ahlaklı insan yetiştirebilmek için yetiştirme ocakları olan 

aile ocağı, okul, sokak, iletişim dünyası ve devlet aynı 

değerler üzerinde harelenmesi lazım. Aynı değerlere bağlı 

olarak aynı değerleri tebliğ etmesi lazım. Bunlar 

yapılmayınca değerler alanında çatışmalar hâsıl oluyor. 

Böyle olunca şahsiyetli, mükemmel, güçlü insan 

yetiştirmeden mahrum oluyoruz. Eğitim sistemimizin halli 

çok zor olan ama imkânsız olmayan bir problemi var. 

Öteden beri bunun üzerinde çok durmuşumdur.  Bu her 

söylediğim yerde de takdirle karşılanmıştır. Neyi imal 

etmek istiyorsanız onu bir hak halinde, herkesin kabul 

edebileceği bir yapı halinde vaz etmemiz lazım. İçeriğin 

hali kapalı olursa – eskiler olarak biz ona zımnen diyoruz- 

Kapalı olarak bir şey kast etmek istiyorsun ama onu 

söyleyemiyorsun, açık olarak zıttına bir şey söylüyorsun. 

Bizim içeriğimiz, toplumumuz, yapımız, sokağımız, 

devletimiz böyle asırlardır birbirine zıt yapılar üzerinde 

seyretti. Onun için insanımız, toplumumuz bundan çok 

zarar gördü. 

Ne oldu toplum? Ahlaksız oldu. Duyarsız oldu. 

Duyarsız ve ahlaksız bir toplumda bir 

şey yapmak kolay değil ki! Değil 

mi? 
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onun ismine. 

Yabancı mekteplerin çatısı sadece fikrî değil. Fikrî bir 

gayret var ama bunların yanında tüccarları var. Paraları var, 

bol miktarda imkânları var ve bir de destekleyen devlet var. 

Yabancı mektep misyonu devletle, tüccarla, fikirle birlikte 

geliyor. Yetişmiş çok güzel elamanları var. Gayeleri ve 

gayretleri şu: Temsil ettikleri fikri o topluma mal etmek. O 

toplum tarafından müdafaa edilebilir hale getirmek. 

Nitekim ilk gittikleri yerde ufak ufak 5 kişi 10 kişi 

toplanarak home school dedikleri ev mektepleri açarlar. 

Ondan sonra dünyanın en güçlü kurumlarını meydana 

getirmişlerdir. Ortadoğu'nun bu günkü haline baktığınızda 

bu kendiliğinden oluşmamıştır. Bunun dibinde bu yabancı 

mekteplerin çalışmalarının büyük ürünü var. Yabancı 

mekteplerle Osmanlı fazla baş edemedi. Sadece 

II.Abdulhamit (1842-1918) zamanında ciddi olarak 

üzerlerine gidildi. II.Abdulhamit'e gelinceye kadar 

Osmanlıda kaç tane yabancı mektep olduğu, nerelerde 

olduğu, programlarının ne olduğu belli değildi. O zaman 

Ahmet Zühtü Paşa'yı II.Abdulhamit görevlendiriyor. 

Yabancı okullar ile ilgili bir rapor hazırlıyor. Rapora göre her 

tarafı mantar gibi tutmuşlar. Sayılarınızı, nerede hangi okul 

açtığınızı getirin yoksa bütün yabancı okulları kapatacağım 

diyor. O zaman bir kısmını kapatıyor. Onlar Türkiye'yi üçe 

bölüyorlar. Merkezi Türkiye, Doğu Türkiye, Batı Türkiye. 

Çalışmalarını üç ana merkezden yönetiyorlar. Ortadoğu'yu 

da buradan yönetiyorlar. Sonra da Beyrut Amerikan 

Koleji'ni açıyorlar. Biz de Boğaziçi'nin temeli Robert 

Koleji'dir. Türkiye'de Robert Koleji ne ise orada Amerikan 

Koleji odur. Bunlar büyük çalışmalar yapıyorlar. Mesela 

Bursa Amerikan Kız Koleji'nde 7 tane kızımız tanassur 

ediyor, Hristiyan oluyor, bunu da açıklıyor. Türkiye'de o 

zaman büyük kıyamet kopuyor. O zaman okulların üzerine 

gidiyorlar. Büyük yazılar yazılıyor. Ben o yazılan yazıları 

okudum. Aslında onlar yabancı mekteplerin ne demek 

olduğunu anlamışlar. Bu okulları kendiliğinden oluşan bir 

şey sanıyorlar. Bir ara Robert Koleji'ne gidiyorlar. 

Oradakiler diyorlar ki biz seküler bir eğitim yapmıyoruz. 

Biz Hristiyanî bir eğitim yapıyoruz. Gayemiz bu, yapımız 

bu. Böyle çalışıyoruz. Onu inkâr da etmiyorlar. Türkiye 

Cumhuriyeti bu okullara mani olamazdı, olamazdı çünkü 

Türkiye Cumhuriyeti batılılaşma algısı üzerine kuruldu. 

Batılılaşmayı yapacak yeteri kadar elamanı yoktu. Hiçbir 

konuda yetişmiş düşünürü yoktu. Daha çok aksiyona 

ehemmiyet verdiler. O zaman bunlar onlara yol açtı. 

Halide Edip gibi birçok insan yabancı mekteplerden 

yetişmiştir. Yabancı mektepler bünyemiz(d)e büyük 

zararlar vermiştir. Kapatması güç yaralar açmışlardır. Ben 

yabancı mekteplerle ilgili kitabı yazdıktan sonra yabancı 

mektepler tekrar gündeme geldi. Çok farlı eserler yazıldı, 

tezler yapıldı, bir duyarlılık hâsıl oldu. İşin manası anlaşıldı 

mı onu tam bilemiyorum ama bir duyarlılık oldu. 

Genelkurmay bile yabancı mekteplerle ilgili çalışmaları 

derledi. Yabancı mekteplerle ilgili neler yapılabilir.  Kılıcı 

kılıç yerine kor. Siz yabancı mekteplerle mücadele 

edebilmeniz için o güçte kurumlar kuracaksınız. 

Bağırmayla, çağırmayla, kovmayla, yasakla olmaz. Onlar 

açsın burada. Biz de açalım Avrupa'da. Onlar nasıl 

Hristiyanlığı serbestçe tedris ediyorlarsa biz de İslam'ı tedris 

edelim. Ne bağıralım, ne çağıralım. Bir fikir mücadelesi 

yapalım. Aynen onlar gibi bizimkiler de serbest olsun. 

Çalışalım bakalım nasıl olur. O dönemde İslam'ın bütün 

her şeyi sembolleri bile yasak, orta tamamen Hristiyanlara 

kalmış, onlar da okullarda her şeyi yapabiliyorlar. O 

çocukların Hristiyan olması tabii mi? Tabii. Çünkü 

altyapıları yok, düşünceleri yok. Siz getirmiş batının en 

güçlü kurumunu kurmuşsunuz, çocuklarını da içine 

vermişsiniz. Sen bizim gibi ol de. Olmayacağı belli. Şimdi 

inşallah o devirler geçmiştir. Demokratik düzende bunlar 

serbest. Bunlar yasak edilsin demek istemiyorum. O 

serbestlik aynen bize de olsun. Hâlâ bizde o serbestlik yok. 

Mesela parti kuruluyor, İslamî bir parti var mı? Bu işler 

oraya kadar geldi mi iş yasak ucuna gidiyor. Sizi 

yasaklıyorlar. Hani derler ya bir köyde taşları bağlamış, 

köpekleri salıvermişler. Köpeklerin sizi ısıracağı belli. 

Elinizde taşınız da yok. O bakımdan her iki taraf da serbest 

olursa zaten demokrasi de o anlamda öyle bir şey vaz 

ediyor. Gerçekten o düşünülürse onlar da çalışsın biz de 

çalışalım. Gayret edelim. Onların da ideal insanları var, 

bizim de var. Ama ben şöyle diyorum: Hak, her zaman 

batıla galip gelecektir ama hakkı temsil edenlerin ona layık 

olması gerekiyor. O derece samimi olması gerekiyor.  

Çıkarcı, ahlaksız, sadece kendini düşünen, nefsini 

düşünen insanlarla bu olmaz. Güzel insanlarla olur. 

Yabancı okullar kültürümü-

zü nasıl etkiledi, biz neler yap-

malıyız?

Doğu batı problemi eskiden beri var. Doğunun 

belirleyicileri var, batının belirleyicileri var. Doğu batı gerek 

üstü örtük gerek açık sürekli bir çekişme halinde olmuş. 

Doğu ve batı konusunda esas itibariyle biz ayrım 

yapmamışız. Bu Heredot'un tarihinde var. Tâ eskiden beri 

doğu doğudur, batı batıdır diyor. Sonradan batıyı temsil 

eden batılı güçler, İngilizler, Fransızlar, Almanlar… Bunlar 

da aynı noktaya vurgu yapmışlar. Mesela bir İngiliz şairi 

Rudyard Kipling, 'Doğu doğudur, Batı da batıdır ve bu ikisi 

asla birleşmeyecektir.' diyor. Birleşir mi birleşmez mi onu 

bilmiyorum ama hakikaten bir doğu batı çekişmesi var. Bu 

değişik yollarla olmuş, bazen savaşlarla olmuş, bazen 

karşılıklı anlaşmalarla olmuş. Her defasında doğulunun bir 

dünya görüşü var, bir yapısı var. Batılının bir dünya görüşü 

var. Genellikle bunlar doğulu, batılı ayrılırken ben 

Uzakdoğu'yu, Çin'i, Hint'i hesaba katıyorum ama esas 

problem Müslüman ile doğunun fikriyatını temsil eden 

doğunun fikriyatını var kılan İslamî düşünce ile batının 

dünyasını var kılan Hristiyan düşünce arasındaki bir 

çekişmeyi kastediyorum. Buna büyük filozofların çoğu da 

işaret ederler. Arnold Joseph Toynbee, medeniyetleri izah 

ederken 26 medeniyet sayar. Bu medeniyetlerin bir 

kısmının durdurulduğunu, bir kısmının tamamen 

çöktüğünü, bir kısmının da var olarak devam ettiğini, 

bunlardan özellikle İslam medeniyetinin durdurulduğunu, 

durdurulmuş olduğunu ifade eder. Başka bir yazısında da 

bizim eski bir düşmanımız, eski bir çekiştiğimiz dünya, 

İslam dünyasına dikkat edin, onlar yeniden bizim 

aletlerimizi, edavatlarımızı, vasıtalarımızı edinerek 

gelişirlerse çekişmede yeniden tehlikeye girebiliriz. Buna 

dikkat edin diyor. Her ne kadar ben İslam medeniyetinden 

durdurulmuş bir medeniyet diye bahsediyor isem de 

bunlar da bir dinamizm var. 

Doğu batı böyle uzun bir tarihi gelişme itibariyle bir 

süreçtir ama ne zaman ki Anadolu bütünüyle Müslüman 

Türklerin eline geçmiştir. Doğu batı problemi ateşlenmiş ve 

Şark Meselesi diye tarihlerde yerini almıştır. Şark Meselesi 

hem Hristiyanların hem Papalık'ın, hem de fikir 

adamlarının üzerinde durduğu ciddi bir meseledir. Orada 

iki dünya vardır. İslam dünyası ve Hristiyan duası. Bu 

dünyalar birbirini alt etme savaşındadırlar. Son 

dönemlerde özellikle Rusya yıkıldıktan sonra da yeşil 

kuşağı Amerika yeniden yok ederken yeni tezler ortaya 

sürdü. Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması ve 

Francis Fukuyama'nın Tarihin Sonu gibi. Dünyada olup 

bitenleri iyi okuduğumuz zaman aslında doğu batı 

çatışması bitmiş değil, bu devam ediyor. Şark Meselesi, 

doğu batı meselesinin çok önemli bir kolu yabancı 

mekteplerdir. Yabancı mekteplere ait bir eser yazdım. 

Yabancı mektepleri kendi kaynaklarından, kısmen de 

Osmanlı kaynaklarından inceleyen ilk eserdi. Onunla ilgili 

bir de televizyon programı yapmıştım. Yabancı 

mekteplerin çalışmaları, metotları çok farklı. Yabancı 

mektepler konusunda bizim dikkatimizi çeken bunların 

idealist bir grup tarafından yürütüldüğüdür. Bugün bile biz 

doğuya adam göndermeye kalkıştığımızda her insanımız 

kaçar. Öğrencimiz, öğretmenimiz, doktorumuz kaçar. 

Hâlbuki 1870'lerde yabancı mekteplerin mensupları, 

hanımefendiler geliyor. Özellikle sağlık misyonunu yerine 

getirmek için. O zaman sağlık Türkiye'de hiç yok. Ciddi 

sağlık ekiplerimiz yok. Tıp fakültelerimiz yok. Sağlık 

misyonu ile geliyorlar. Bunu çok benimsiyorlar. Mesela 

hemşireler geliyor. Özellikle Mardin'e gidiyorlar. 1870'te 

Mardin'de çalışıyorlar Amerikalı genç kızlar. Onlardan bir 

tanesi ölüyor yahut çocuğu ölüyor. Güzel ölüm diyorlar 
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Bayburt Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Mevlana Ofis 
Koordinatörlüğünün düzenlediği tanıtım toplantısında 
Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Psikoloji bölüm başkanı 
Doç. Dr. Akçaç Joldoseva bilgi verdi. Mevlana değişim 
programı tanıtım toplantısına akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.

Mevlana tanıtım toplantısında bilgi veren uzman 
Ahmet Küçük; “YÖK tarafından düzenlenen Mevlana 
değişim programına katılmak için not ortalamasının 
yüksek olması ve dil bilmenin önemli olduğunu” söyledi. 
Küçük " Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi ile antlaşmaları 
olduğunu Mevlana ve Erasmus Programları ile öğrenci 
değişimi yaptıklarını" ifade etti. Mevlana Değişim 
Programında öğrencilere ve akademisyenlere Kırgız 
yemeği “Borsok” ikram edildi.

Bayburt  Demirözü Dernekler  Bir l iğ i 'n in 
çalışmalarını Rektör Coşkun ile paylaşan Başkan 
Hacıarifoğlu, Rektör Coşkun'u Demirözü ilçesinde 
muhtarlar için verecekleri kaynaşma yemeğine davet 
etti.

Demirözü'ne meslek yüksekokulu yapılması için 
nüfus konusunda çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken 
Hacıarifoğlu,  yapılan kampanyalarla 4 bin kişinin 
nü fus  kay ı t l a r ın ı  Demi rözü 'ne  a lma la r ın ı 
sağladıklarını, nüfusun artması için çalışmalarının 
devam ettiğini söyledi. 

Rektör  Coşkun i se  z iyare t ten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Bayburt Demirözü 
Dernekler Birliği heyetine teşekkür etti.  Rektör 
Coşkun, Demirözü merkezdeki nüfus kriterinin 
aşılması durumunda meslek yüksekokulu için gerekli 
desteği vereceklerini belirtti.

Ziyarette Bayburt Demirözü Dernekler Birliği 
Başkanı Selami Hacıarifoğlu’nun yanı sıra başkan 
yardımcısı Fuat Bayram, Bayburt Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Sami 
Hacıarifoğlu, yönetim kurulu üyesi Cavdar Kıranoğlu 
da hazır bulundu.

Rekabet Kurumu Anadolu Öğretmen Lisesi'nden 
86 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde üniversitemizi 
ziyaret etti. 

Fakülteler ve üniversitemiz kütüphanesi hakkında 
bilgi alan öğrencilere Bayburt 
Üniversitesi tarafından çeşitli 
hediyeler takdim edildi. 

KIRGIZ AKADEMİSYENLERİ 
ÜNİVERSİTEMİZDE AĞIRLADIK

Üniversitemizde 
TÜİK semineri

DEMİRÖZÜ DERNEKLER 
BİRLİĞİNDEN 

ÜNİVERSİTEMİZE ZİYARET

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN 
ÜNİVERSİTEMİZE 

ZİYARET

Bayburt Demirözü Dernekler Birliği Başkanı 
Selami Hacıarifoğlu, bazı yönetim kurulu 
üyeleri ve Bayburt Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği Başkan Yardımcısı Sami Hacıarifoğlu 
ile birlikte Üniversitemiz  Rektörü Prof. Dr. 

Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.

Dr. Mehmet Gavgalı, akademisyenler ve öğrenciler 

katıldı. Dekan Gavgalı açılış konuşmasında“ Mühendislik 

öğrencilerinin böyle yoğun ilgileri devam ederse daha 

fazla konferans düzenlemeye çalışırız” dedi. Kısa bir 

video gösterisinin ardından Bayburt Üniversitesi 

tarafından Prof. Dr. Bayram Şahin'e katılımlarından 

dolayı hediye takdim edildi.

Ahmet Gür'ün TÜİK görev ve yetkileri, teşkilat yapısı, 

5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu, gizlilik ilkesi, bölge 

müdürlüğü görev ve sorumlulukları ile alan çalışmaları 

hakkında bilgiler verdiği seminerde, Hüsne Ayduğan ise, 

TÜFE çalışmalarının tarihçesini anlattıktan sonra 

TÜFE’nin kullanım alanları, amaçları ve ilkelerine 

değindi. 

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Budak 

Konferans Salonunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Bünyesinde kurulan Kamu-Sanayi Üniversite 

İşbirliği (KÜSİ) Kapsamında  Prof. Dr. Bayram Şahin'in 

konuşmacı olarak katıldığı bir konferans düzenlendi.

“Üniversite-Sanayi İşbirliği'nin geliştirilmesi 

konulu” konferansa mühendislik fakültesi Dekanı Prof. 

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge 

Müdürlüğü tarafından Bayburt Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi’nde Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

Tanıtımı ve Tüketici Fiyatı Endeksleri konularında bir 

seminer düzenlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürü 

Ahmet Gür ve Ekonomik Araştırmalar Grup Sorumlusu 

Hüsne Ayduğan’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere 

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Bener Güngör, öğretim üyeleri ve 

fakülte öğrencileri katıldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürü 

‘ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ’ KONULU KONFERANS
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nispeten küçük şehirlerde Üniversite sadece sosyal 

gel iş imin deği l  ekonomik gel iş imin de önemli 

aktörlerinden birdir. Üniversitemizin öğrenci sayısının 

7.000'e ulaşması kıymetlidir. Bu öğrencileri en iyi şekilde 

yetiştirmek ve şehirle gönül bağı kurmalarını desteklemek 

önceliğimiz olmalıdır. Bu öğrencileri geleceğin Bayburt 

elçisi olarak görmeliyiz. Gittikleri yerde Bayburt'u ve 

Bayburt Üniversitesini gururla ve hayırla yad edecekleri bir 

alt yapıyı oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 

Günümüzde üniversitelerin sadece kampüs alanları 

içerisinde kalması kabul edilebilir bir durum değildir. 

Üniversitemizin yüzü şehrimize dönük olmalı, şehrin 

ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak bilimsel 

desteği vermelidir. İlimizde sanayinin geliştirilmesi 

hedefine ulaşmamız için üniversitemiz sorumluluk 

almalıdır. Son dönemde üzerinde en çok durulan 

konulardan biri olan Üniversite sanayi iş birliğini hayata 

geçirecek çalışmalar yapılmalıdır.  

Bayburt Üniversitesinin şehre neler kattığını 

düşünüyorsunuz?

Bilindiği gibi Üniversiteler, çoğunluğu il dışından 

gelen öğrenci ve akademisyenleriyle yerel ekonomiye 

ciddi katkı sağlarlar. Başta hizmetler sektörü olmak üzere 

ticaret hacminin gelişmesine destek olurlar. Bu durum yeni 

istihdam alanları oluşmasına imkan tanır. Ayrıca biliyoruz 

ki; üniversitelerin en kıymetli katkısı bilgi üretmektir. 

Çünkü bilgi nitelikli işgücünü oluşturur, nitelikli iş gücü ise 

her alanda üretimin artmasını sağlar.  Dolayısıyla Bayburt 

Üniversitesinin gelişmesi, Bayburt'un gelişmesine 

doğrudan etki yapacaktır. Umudumuz bu gelişmenin 

artarak devam etmesidir. Tarımdan sanayiye kadar tüm 

sektörlerde Bayburt'un rekabet gücünün artması ancak 

üniversitemizin destekleriyle mümkündür. Bilmenizi 

isterim ki üniversitemizin Bayburt'un gelişmesi için 

yapacağı her çalışmada biz Bayburt Valiliği olarak daima 

yanında olacağız.

Bayburt'un eğitimdeki arka planını değerlendire-

bilir misiniz? 

Bayburt, pek çok alanda olduğu gibi eğitim ve 

öğretim alanında da köklü bir geçmişe sahiptir. Osmanlı 

Devleti döneminde ilimizde kurulan Yakutiye ve 

Mahmudiye medreseleri pek çok alimin yetişmesine vesile 

olmuş, Bayburt'u bir eğitim merkez haline getirmiştir. 

Miladi 1310 yılında Bayburt'a bağlı Kırzı Köyünde doğan 

büyük İslam Alimi Ekmelüddin el-Baberti (Bayburdi) 

Hazretleri de bu medreselerde eğitim almış ve bu günkü 

anlamda lisans ve lisans üstü eğitimini bu medreselerde 

tamamlamıştır. Anadolu'da ahilik müessesesinin 

gelişmesinde büyük emekleri olan ve Bayburt'a bağlı Mutlu 

Köyünde doğan Ahmed-i Zencani de  Yakutiye ve 

Mahmudiye medreselerinde görev almış bir diğer değerli 

şahsiyettir. Kısacası Bayburt; Ekmelüddin el-Baberti, 

Ahmed-i Zencani,  Şeyh Veysi gibi büyük âlimleri yetiştiren 

bir medeniyet merkezidir. Bu topraklar İrşadi'nin, 

Celali'nin, Ruhi'nin, Ağlar Baba'nın, Hicrani'nin ve 

Zihni'nin yurdudur. Bu topraklar, abidevî dil ve kültür 

yadigârlarımız Dede Korkut'un diyarıdır. Onun içindir ki 

Bayburt hem ilim hayatında hem sanat ve edebiyat 

hayatında geçmişten bu yana kendine yer bulabilmiş 

istisnai bir Anadolu şehridir.  Aslında Bayburt'a Üniversite 

kurulması geçmişten gelen bu birikimin geleceğe 

aktarılması için bize bir fırsat sunmuştur.  

Bayburt Üniversitesinden beklentilerinizi 

isteklerinizi öğrenmek istiyoruz?

Kaldığımız yerden devam edecek olursak; öncelikle 

saydığım tarihi şahsiyetlerle ilgili bilimsel araştırmaların 

artarak devam ettirilmesi gerekiyor. Şunu biliyoruz ki 

hafızası olmayan toplumların sağlıklı bir gelecek tahayyülü 

olamaz. Dolayısıyla geleceği geçmişten başlayarak inşa 

edeceğiz.

Geldiğim günden beri şehrimizin gelişmesinde 

üniversiteye özel bir önem atfediyorum. Zira; Bayburt gibi 

Üniversite gençliği ile Bayburt gençliğini nasıl 

kaynaştırabiliriz?

Tüm üniversitelerde olduğu gibi, şehrimizde de 

ülkemizin yedi bölgesinden öğrenciler var. Dolayısıyla 

kaynaştırma meselesine iki yönlü bakmamız gerekiyor.  

Öncelikle üniversitemiz farklı kültürlere mensup bireylerin 

kaynaşması noktasında katalizör görevi yapmalıdır. Farklı 

bölgelerden gelen öğrencilerin birbirini tanıması, 

birbirlerinin değerlerine saygı göstermesi ve bu temel 

değerler üzerinden bir birlik şuuru oluşturması çok 

önemlidir. Her geçen gün büyüyen ülkemizin koşar adım 

2023 hedeflerine ulaşması ancak bu şuur ile mümkündür. 

Bayburt bir şehir üniversitesi.... Onun için  

üniversitenin kentle entegrasyonu son derece önemli. 

Üniversitede öğretim gören gençlerin, şehirde yaşayan 

gençlerle sağlam bir iletişim kurmaları toplumsal huzur için 

gerekli şartlardan biri. Bu nedenle üniversitemiz, başta 

liselerde okuyan gençler olmak üzere ilimizdeki gençlerle 

üniversite gençliği arasında ortak proje ve faaliyetler 

tasarlamalı ve uygulamalıdır. Lise son sınıfta okuyan 

öğrencilerin Bayburt Üniversitesini gezerek, üniversite 

hakkında birinci elden bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. 

İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin İlahiyat 

fakültesinin, Endüstri Meslek Lisesinde Okuyan 

Öğrenc i le r in  Mühendi s l i k  fakü l tes in in  çeş i t l i 

imkanlarından faydalanmasını sağlayacak model 

uygulamalar hayata geçirilmelidir.

 

Bayburt,  üniversite öğrencisinin sosyal 

aktivitelerine cevap verebiliyor mu?

Bayburt 1989 yılında vilayet olmuş genç bir il. Bu 

nevi değerlendirmeler yaparken bu hususu göz ardı 

etmemek gerek. İlimizde nitelikli sosyal alanlar yeterli 

olmayabilir. Ancak son dönemde olumlu gelişmeler var. 

Kültür merkezimizde sinema salonu aktif hale getirildi. 

Bayburt Devlet Tiyatrolarının turne programı içerisinde 

belli periyotlarla çeşitli oyunlar tiyatro severlerle 

“ÜNİVERSİTEMİZ BÖLGEMİZİN 
PARLAYAN YILDIZI OLACAK”

TAKDİM

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş ile Bayburt'un geçmişteki eğitim durumu hakkında 

konuştuk. Bayburt'un büyük alimler yetiştiren bir medeniyet merkezi olduğuna vurgu 

yapan Vali Odabaş, Bayburt Üniversitesinden beklentilerini üniversitenin şehre kattıklarını 

ve üniversite gençliği ile Bayburt gençliğinin kaynaştırılması noktasındaki düşüncelerini de 

anlattı.  'İnşallah üniversitemiz gerek öğrenci sayısıyla, gerek akademik kadrosuyla 

bölgemizin parlayan yıldızı olacak.' diyen Vali Odabaş,  aslen Trabzon İli Köprübaşı İlçesi 

Dağardı Mahallesinden olup 1952 yılında Samsun ili Kozlu köyünde doğdu. Öğrenimine 

Hasköy ilkokulunda başladı, 19 Mayıs Lisesini bitirdi, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 

ve Maliye bölümünden 1976 yılında lisans diploması aldı. Aynı yıl Maiyet memuru sınavını 

kazanarak İçişleri Bakanlığında göreve başladı. Sırasıyla Hayrabolu, Seydişehir, Kepsut ve 

Şuhut ilçelerinde Kaymakam vekilliği yaptı. Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirerek 

Hekimhan ilçesine asil kaymakam olarak atandı. Askerliğini Ankara'da Jandarma Genel 

Komutanlığında Mali Yönetim İnceleme Şube Müdürü olarak yaptı. Daha sonra Kumluca, 

Olur, Espiye, Beyşehir, Bolvadin ve Bulancak ve İstanbul Beylikdüzü ilçesinde 

kaymakamlık; Sakarya, Kırşehir, Edirne, İstanbul ve Kocaeli illerinde vali yardımcısı ve son 

olarak Kilis Valisi olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığınca bilgi, görgü ve yabancı dilini 

geliştirmek üzere İngiltere'ye gitti. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

Lisansüstü Eğitimini tamamlayarak "Kamu Yönetimi Uzmanı" oldu. "İstanbul'un Sorunları ve 

Yönetimin Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Yaklaşımlar" konulu yüksek lisans tez 

çalışmasında bulundu. Yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Odabaş,  evli 

ve iki çocuk babasıdır. 15.09.2014 tarih ve 2014/6780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Bayburt Valisi olarak atandı. İyi okumalar…
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çalışmalarına başlanmıştır.

Doğu Anadolu'yla bağlantıyı çok rahatlatacak olan 6 

bin 550 metre uzunluğunda çift tüp halinde planlanan Kop 

Tünelinde çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar girişten 1.1000 

metre çıkıştan 800 metre olmak üzere her iki tüpte de 

toplam 1.900 metre kazı çalışması yapılmıştır. Bu yol 

bittiğinde mevcut güzergah 6,5 Km. kısalacağı gibi, kış 

şartlarında yolun aralıklarla trafiğe kapanmasının da önüne 

geçilecektir. Nasip olursa tüneller 2018 yılında hizmete 

açılacaktır. 

Bayburt'u Çaykara'ya bağlayacak olan Soğanlı Dağı 

tünelli geçişi komple proje olarak Karayolları Genel 

Müdürlüğü 2015 yılı yatırım programına proje ihalesi 

olarak teklif edildi. Bayburt'un Uzungöl'deki turizm 

potansiyelinden yararlanmasına imkan sağlayacak olan bu 

proje, ilimizin gelişmesi için en fazla önemsediğim 

projelerden biri. 

İlimizin Erzincan bağlantısının iyileştirilmesi için de 

çalışıyoruz. Bayburt'un  Demirözü İlçesi ile Erzincan'ın 

Otlukbeli ilçesi arasındaki yaklaşık 3.500 metrelik tünelle 

ilgili planlama çalışmaları devam ediyor. 

İlimizde yayla turizminin gelişmesine büyük katkı 

sağlayacak olan Yeşil Yol projesinin inşa çalışmalarına 

başlandı. Günümüze kadar yeşil yol kapsamında bulunan 

güzergahlarda yol genişletmesi stabilize çekilmesi, beton 

hendek ve sanat yapılarının yapılması gibi işler 

tamamlandı. İhalesi yapılan 6 km uzunluğundaki Akbulut- 

Aydıntepe bağlantı yolunun asfalt çalışmalarına yıl içinde 

başlayacağız. Proje bittiğinde toplam 90,6 km Yeşil Yol 

yapımını gerçekleştirmiş olacağız.

Son olarak üniversitemizle ilgili genel bir 

değerlendirme yapabilir misiniz?

Bayburt Üniversitesinin gelişimini memnuniyetle 

takip ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un 

üniversitemizin daha da ileriye gitmesi ve bir marka olması 

için sarf ettiği gayreti biliyorum. İnşallah üniversitemiz 

gerek öğrenci sayısıyla, gerek akademik kadrosuyla 

bölgemizin parlayan yıldızı olacak. Bayburt Valiliği olarak 

daima üniversitemizin yanında olduğumuzu yeniden ifade 

ediyor, tüm öğrenci ve üniversite çalışanlarına başarılar 

diliyorum.

buluşturuluyor. Yeni Şehir Parkı, semt sahaları ve yürüyüş 

yolları gibi çeşitli dinlenme, eğlence ve spor alanları 

bitirilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Önümüzdeki 

dönemde bu yöndeki çalışmalar artarak devam edecektir.

Bayburt'ta sizi en çok etkileyen unsurlar nelerdir? 

Bunlar turizm açısından bir değer ifade ediyor mu?

Bilindiği gibi Bayburt tarihi ve kültürel birikiminin 

bir sonucu olarak çok önemli eserlere ev sahipliği yapıyor. 

Bayburt'a geldiğim ilk gün hem Abdulvahap Gazi'nin 

türbesinin bulunduğu tepeden, hem Şehit Osman 

tepesinden Bayburt'a baktım.  İlk gözüme çarpan, üç 

hisarı, büyüklüğü ve ihtişamıyla Bayburt Kalesi oldu. Bu 

kalenin ertelenen ihtiyaçları önceliklerimiz arasında. 

Kalenin arkeolojik kazılarının yapılabilmesi için Bayburt 

Belediyesi i le bir l ikte mesai harcıyoruz. Bunu 

başardığımızda kale şehrimizin turizm gelişimine ciddi 

katkı sağlayacaktır. 

Başta Dede Korkut ve Abdulvahap Gazi türbeleri 

olmak üzere ilimizdeki türbe, kümbet ve külliyeler, 

Aydıntepe Yer altı Şehri, geleneksel Bayburt evleri, Ulu 

Cami gibi pek çok tarihi ve kültürel değer Bayburt kalesiyle 

beraber değerlendirilip turizmde bir Bayburt Markası 

oluşturmak mümkündür.  

Ayrıca değerli hemşerimiz Prof. Dr. Hüsamettin 

Koçan'nın inşa ettiği Baksı Müzesi şehrimizin turizm 

potansiyeline ayrı bir değer katmıştır. 

Ancak şunu biliyoruz ki; turizmin gelişmesi ulaşım 

imkanlarıyla doğrudan ilgilidir. Ulaşım imkanlarını 

geliştirmeden turizmde yeterli gelişmeyi sağlayamazsınız. 

Çok şükür devletimizin ve hükümetimizin sağladığı 

desteklerle bu alanda ciddi bir mesafe kat ettik. 

Mevcut güzergahı 16 Km., Bayburt ile Trabzon 

arasındaki mesafeyi 55 km. kısaltacak olan Salmankaş 

Tünelinin yapımına devam ediliyor. 2 tüp halinde 

yapımına devam edilen Salmankaş tünelinin, 1. ve 2. 

tüpünün kazı ve delgi çalışmaları bitirilmiştir. 1. tüpte 

betonlama çalışmalarına başlanmıştır.  Halen sol tüpten 

kontrollü olarak trafik akışı sağlanmaktadır. Her bir tüpü 

4.000 metre uzunluğunda olan tüneller, 2015 yılında 

tamamlanarak trafiğe açılacaktır. Bağlantı yollarının ve 

viyadüklerin ihale çalışmaları bit ir i lmiş, yapım 

Seminere, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof.Dr. Necmettin Tozlu, Bayburt Belediyesi Başkan 
Vekili Nesumittin Selçuk, Baksı Müzesi kurucusu Prof. 
Hüsamettin Koçan, Baksı Kültür Sanat Vakfı Başkanı 
Oya Koçan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri 
Akbulut, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Abdulkadir Karabulut, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı Bayburt İl Koordinatörü Hasan İskender, 
Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mete Emir katıldı.

Seminerde konuşan Okan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç.Dr. Candan Ölçer, turizmin tanıtımı, 
önemi, etkileri ile turist beklentileri, karşılaşılabilecek 
sorunlar, ağırlama sektörüne genel bakış, turizmin 
ekonomik, sosyal, fiziksel çevreye etkileri, misafir 
konaklama alanlarının düzeni ve turiste davranırken 
dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi verdi. 

Okan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fadil Özbağı 
ise bölgede turizmde oluşabilecek sorunlar, turizmde 
ilk izlenimler, konuk memnuniyetinde önemli 
noktalar, kişisel hijyenin önemi, çalışma ortamının 
temizliği, konukla iletişim kurma hakkında sunum 
yaptı. 

"Turizmde 
Farkındalık Yaratma" 

Semineri 
Üniversitemizde 

Düzenlendi
Bayburt'ta "Turizmde Farkındalık Yaratma" 
konulu seminer düzenlendi. Baksı Kültür 

Sanat Vakfınca Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı'nın  "Geleceğe Açılan Kapılar" projesi 

kapsamında yürüttüğü seminer,Bayburt 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi. 

www.bayburt.edu.tr 17YIL:2 SAYI:5 2014 AĞUSTOS - EYLÜL - EKİM - KASIM



sorunlarımız var.

Kent olma noktasında ne tür sorunlarımız var, 

neler yapmalıyız?

Bunu her zaman söylüyoruz ki defalarca da 

söylememiz gerekiyor. Bizim 'şehirlilik' kültürümüz var. 

Mahalle kültürümüz var, köy kültürümüz var. Tekke 

kültürümüz, medrese kültürümüz var. Bunlar belli 

zamanlarda konuşulmuştur, tartışılmıştır. Konuşulmaya da 

devam edilmeli, nesillere en güzel şekilde aktarılmalıdır. 

Şehir kültürüne sahip oluşumuzun mazisi çok eski, bu 

biliniyor. Bayburt'un kuruluşu çok eskilere dayanıyor, Saka 

Türklerine başkentlik yapıyoruz. 1514'te Sancak Beyi 

oluyoruz. Söylediğimiz 'şehirlilik' kültürü çok eskilerden 

geliyor. Bayburt'ta öteden beri aristokratik bir yapı var ve 

bu yapıyı açık veya örtülü taşıyanlar var. Bu şehirliliğe aittir. 

Şehirlilik bir anda olmaz. Siz bir yerde son teknolojilerle bir 

yerleşim yeri kurabilirsiniz. En son teknoloji ile binalar 

yapabilirsiniz. Merkezler, AVM'ler, her şey kurabilirsiniz; 

ama burayı şehir yapamazsınız. Bura olsa olsa kent olur. 

Bizim kentleşme ile ilgili sorunlarımız ise modernizmi 

Bayburt'ta yerleştirememişiz. Caddelerimiz, sokaklarımız, 

avm'lerimiz olmamış, eksik kalmış. Bu anlamda kentlilik 

noktasında sıkıntılarımız olmuş. Kapsamlı alış veriş 

merkezleri oluşamamış. Şehir nüfus olarak büyüyememiş. 

Bizim değerlerimizden İrşadi Baba, Celali, Hicrani köy 

hayatı sürmüştür ama şiirlerinde bir şehir kültürünün izleri 

vardır. Değerlerimizin şiirlerinde bir kültürün, bir 

medeniyetin yansımasını görebiliriz. Bayburt kadim bir 

kültüre sahiptir bu da Bayburt'un şehirliliği ile ilgilidir. 

Kentleşmek modern olmaktır. Hep birlikte Bayburt'u 

altyapısı ile üstyapısı ile tamamlayacağız. Parklarıyla, 

bahçeleriyle Bayburt'umuzu süsleyeceğiz. Bayburt'u 

modern bir kent hüviyetine de kavuşturacağız. Medeniyet 

Kentsel veya şehri ilgilendiren algılamanın 

kültürel değerlerimiz ile devamı noktasında yerel 

yönetimler neler yapmalıdır?

Şehir geçmişten geleceğe uzanan anlamlar 

bütünüdür. Yerel hizmetlerin en önemli rollerinden biri 

şehir kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlamaktır. Yerel hizmetler insanlarımızın hayatını 

kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için, yaşanabilir bir 

çevre oluşturma gayreti ve kararlılığı olduğu kadar bu günü 

yarınlarla buluşturma misyonu da taşır. Bizler de bu güne 

kadar bizi biz yapan kültürel kimliğimizi koruyup yaşatma 

adına sosyal kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Gelecek 

nesiller için kültürel değerlerimizle ilgili basılı kitaplar, 

görsel yayınlar hazırlıyoruz.

Bayburt öteden beri söylenegelen 'şeher' sözcüğü 

merkeze alınarak tanımlanıyor. Bu Bayburt'un önemli 

bir konumda olmasından kaynaklanan bir durum 

olarak yıllarca sürmüş. Gelecekte Bayburt'un tekrar 

vizyon şehir olması noktasında neler düşünüyorsunuz?

Bizim çocukluğumuzda köyden Bayburt'a gelirken 

hep 'şehere gidiyorduk' derdik. Bu, Bayburt'un bir şehir 

olduğu şehirli bir kültüre sahip olduğundandır.  4 bin yıllık 

tarihi bir geçmişe sahip olan kadim şehir şirin 

Bayburt'umuz her zaman ilgi odağı olmayı ve şehir olmayı 

hak etmiştir. Çoruh Vadisi asırlar boyu insanları bağrına 

basmıştır, Bayburt'umuz her zaman ilgi odağı olmuştur. 

İpek yolu üzerinde tarihi bir misyonu gerçekleştiren 

şehrimiz, gelecekte de ilgiyi ve alakayı üzerine çekmeyi 

b a ş a r a c a k t ı r.  B a y b u r t ,  A n a d o l u ' n u n  k a d i m 

şehirlerindendir. Bayburt Anadolu'da Türkler kadar eskidir. 

Bu 'şeher' kavramı da buralara kadar uzanmaktadır. Bu 

noktada bizim şehirden öte kent olma noktasında 

ve şehir tasavvurumuz bunu gerektiriyor. Estetik bir şehir, 

ahlaklı bir şehir, adaletli bir şehir. Şehir insanın aynası, 

insan da şehrin aynasıdır. Bu anlamda şehrimiz bize ayna 

olacak, biz şehrimize ayna olacağız. Bu şehri ihya için de 

sakini değil sahibi olmak zorundayız. 

Bayburt'ta yaşayanların bir şehir bilincine sahip 

olması yerel yönetimi nasıl etkiler?

Bayburt'ta yaşayan insanların şehir bilincinde olması 

yerel yönetimleri olumlu yönde etkiler. Hizmet kalitesini 

artırır, yerel yönetimlerin vizyonunun gelişmesini sağlar.

Aydın bir geleceğe ışık tutan üniversitelerin çok 

önemli tarihi bir görevleri vardır. Geçmişinde eğitim ve 

kültür şehri olan Bayburt'umuzun bu misyonunu yeniden 

canlandırmak için üniversitemize ihtiyacımız vardır. 

Üniversitemizi tarihi bir görev beklemekte. Ben de 

üniversitemizin bu misyonu gerçekleştirmesi için gereken 

katkıyı sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Teknik 

anlamda da sosyolojik anlamda da bizlere her türlü desteği 

vereceğinden şüphemiz yoktur. Bu anlamda biz de her 

zaman desteğe hazırız. 

Destek noktasında, sinema gibi öğrencilerin bazı 

sosyal ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ne tür 

çalışmalarınız var? Bayburt Üniversitesine ve 

öğrencilerimize destek noktasında başka neler 

düşünüyorsunuz?

Şehrimizde eğitim gören üniversite öğrencilerimizin 

sosyal faaliyetlere katılması için gereken çalışmaları 

yapmaktayız. 

Kültür müdürlüğümüz bünyesinde bulunan sinema 

kültür müdürlüğümüz  ile iş birliği içerisinde aktif hale 

getirilmiş, vizyona yeni girmiş filmlerin oynatılması için 

“BAYBURT ÜNİVERSİTEMİZ, BAYBURT'UN 
TAŞIYICILARINDAN BİRİ OLACAKTIR”

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş:

TAKDİM

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile Bayburt şehir kültürü ve 

Bayburt Üniversitesi'nin şehre kazandırdıklarını ve Bayburt Üniversitesi 

öğrencileri için yapmayı planladıklarını konuştuk. Bayburtlu ile Bayburt 

Üniversitesini buluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan 

Memiş, Bayburt Üniversitesinin Bayburt ekonomisi için harekete geçirici 

bir etkisi olduğunu söyledi. Bayburt'un özgül ağırlığının önemli 

olduğunu, Bayburt'un bu özgül ağırlığının vilayet olmasında etkili 

olduğunu, bununla birlikte kentin sakini değil sahibi olma şuuruyla da 

Bayburt'un kentleşme sürecini tamamlayacağını vurguladı. Bayburt ile 

ilgili akademisyenlerin ve her kesimin özgün çalışmalarını 

destekleyeceklerini anlatan Başkan Memiş, en önemlisinin ise 

Bayburt'un tanıtımı noktasında Bayburt Üniversitesinin önemli bir 

taşıyıcı olacağını kaydetti.  Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 1964 

Bayburt doğumlu. Evli ve üç çocuk babası. İlk ve orta öğretimini 

Bayburt'ta, lisans eğitimini 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi 

Matematik bölümünde tamamladı. Mesleğe Kars/Kağızman'da başladı 

ve Bayburt Lisesi'nde matematik öğretmenliğinin yanı sıra müdür 

yardımcılığı yaptı. Ardından özel sektöre geçiş yaparak Bayburt Güven 

Dershanesi'nde müdür olarak çalıştı. Sonrasında Erzincan Güven 

Dershanesi'nde idareciliğe ve matematik öğretmenliğine devam etti. 

Yirmi altı yıllık meslek hayatı boyunca, aralarında çok sayıda 

akademisyen, bürokrat, işadamı, doktor, mimar, mühendis, hukukçu ve 

öğretmenin de bulunduğu çeşitli meslek gruplarından, alanlarında 

başarılı sayısız bireyin yetişmesinde büyük emek sahibi oldu. 
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olsun. Bayburt'u hem Türkiye'ye, hem de dünyaya 

tanıtacak bir isim, bir değer olsun. Bu ne için diyorum? 

Gezdiğimiz, gittiğimiz yerlerde de görüyoruz. Bayburt, 

Türkiye'de çok iyi tanınmamış. Öğrenciler gelip diyorlar ki ' 

Başkanım, hocam geliyorken çok buruk geliyoruz. 

Korkarak, çekinerek, endişeli geliyoruz; ama şehrinize 

girince kendimizi güvende hissediyoruz. Çok güzel bir 

şehirle karşılaşıyoruz. Bu çok önemli. Bayburt'un kendine 

ait olan bir değeri var. Bayburt emin bir belde. Bayburt, 

güvenilir bir belde. Bu güvenilir, emin beldeyi Türkiye'mize 

tanıtmamız lazım. Bu tanıtmakta ben en önemli unsuru 

"ÜNİVERSİTE" olarak görüyorum.  Türkiye'nin çeşitli 

coğrafi bölgelerinden, hem Kuzey Anadolu'dan, hem 

Güney Anadolu'dan, hem Doğu Anadolu'dan, hem Batı 

Anadolu'dan, hem Orta Anadolu'dan, hem Güneydoğu 

Anadolu'dan çok öğrencilerimiz var. Bu öğrencileri bu 

şehirde memnun edersek bu şehirden memnun olan 

öğrenci Bayburt'u gittiği ilde anlatacaktır. Dolayısıyla bu 

Bayburt için bir kazanım olacaktır. Yeter ki biz üniversite 

öğrencilerimize, genç delikanlılara kıymet verelim. Bu 

kıymeti verdiğimiz zaman bu çocuklar bizim 'gönül 

elçileri' mizdir. Bayburt tanınma noktasına bu üniversiteli 

öğrencilerimizle, genç kardeşlerimizle tanınacaktır. 

Burada Bayburt'taki tüm yöneticilere özellikle de bize, 

belediyeye çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu gençleri bu 

şehirden memnun etmek zorundayız. Bunun için de 

üniversite ile Bayburt'u buluşturmak zorundayız. 

Bayburt'la, Bayburtlu ile üniversiteyi buluşturmak 

zorundayız. Burada sorumluluklardan kaçmayacağız, bu 

sorumlulukları üstleneceğiz. Bu çocuklarla buluşacağız. Bu 

çocuklar Bayburt'tan memnun olacak ve gidip Bayburt'u 

anlatacaklar. 

Bayburt'un özgül ağırlığından bahsediliyor 

zaman zaman, bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek 

istiyoruz? 

Bayburt Anadolu'nun dört kadim şehrinden biridir. 

Bayburt Anadolu'da Türkler kadar eskidir. Bu şehirlerden 

biri Kerkük, biri Ahlat, biri Harput, biri Bayburt'tur. Bunu 

çok ezber konuşmuyoruz. Biz Bayburt'a hak ettiğini 

veremedik. Bayburt'a biz katkı sunmadık. Biz Bayburt'tan 

hep beslendik ama Bayburt'u hakkıyla tanıtamadık. Ürkek 

davrandık. Dışarıya karşı ürkek belki içimizde çok vakur 

gerekli çalışmalar başlatılmış ve bu çalışmalar meyvesini 

vermiş sinema başta üniversite öğrencilerimiz olmük üzere 

halkımızın hizmetine sunulmuştur. Öğrencilerimizin diğer 

ihtiyaçlarını gidermek adına zaman zaman anket çalışması 

yapılarak hangi alanlarda ihtiyaç olduğu belirlenerek 

çalışmalar yapılmaktayız. Ayrıca öğrencilerimize daha iyi 

hizmet vermek için kampüs içerisine Bayburt Belediyesi 

Bürosu kuracağız. Ayrıca Garnizona ait sinemayı en kısa 

zamanda faaliyete geçireceğiz.

Bir yerel yönetim olarak üniversite öğrencilerinin 

eğitimlerine renklilik, çeşitlik ve zenginlik katmak adına 

yarışmalar düşünüyor musunuz?

Üniversite öğrencilerimizin eğitimlerine renklilik ve 

çeşitlilik getirmek için sürpriz faaliyetlerimiz ve 

hizmetlerimiz olacaktır. Üniversite öğrencileri şehrimizin 

gönül elçileri olmalıdır. Bu gençleri şehrimizde memnun 

edersek bunu başaracağımızdan şüphem yoktur. 

Bayburt Üniversitesi'nin Bayburt'a katkılarını 

yerel bir yönetici olarak değerlendirebilir misiniz?

Üniversitemizin Bayburt'un eğitim ve kültürüne çok 

önemli katkısı vardır. Bayburt'un tanıtımı için önemli bir 

rolü, ekonomisi için itici bir gücü vardır. Bayburt'un 

kültürel ve tarihi olarak tanıtılmasında çok önemli görevleri 

bulunmaktadır. 

Sizce Bayburt Üniversitesi'ndeki kültürel 

çalışmaların yerel halkla daha fazla buluşması 

noktasında neler yapılmalıdır.

Üniversitemizin sosyal, kültürel etkinlikleri için 

şehrimizin sivil toplum kuruluşları, dernekler ve 

belediyemizin kültürel faaliyetler birimi bir araya gelerek 

birlikte çeşitli programlar gerçekleştirebilirler. Üniversite-

Bayburt sıkça bir araya gelmelidir. 

Baybur t ' u  t a ş ı yacak ,  t an ı t acak  ne  tü r 

çalışmalarınız bulunmaktadır?

Biz diyoruz ki Bayburt'u taşıyacak Bayburt'a özgü bir 

şey bulmalıyız. Bu bana göre Baksı olabilir. Bana göre Dede 

Korkut olabilir. Bana göre Bayburt Kalesi olabilir. Birisi gelir 

der ki bunlarla birlikte hatta bunların dışında başka bir şey 

koyalım. Bu öyle bir şey olsun ki Bayburt'a özgü/özgün 

göründük. Hâlbuki diyorum ki Bayburt, tarihinden 

getirdiği değerlerle, bu değerlerin farkında olarak 

Bayburtlu vakur olmalıdır. Kibir ile vakarı karıştırmadan 

vakur olmalıyız. Zilletle tevazuu birbirine karıştırmadan 

mütevazı olmalıyız. Küçük olabiliriz ama keyfiyetiyle 

değerlendirildiği zaman gerçekten çok büyüktür. 

Bayburtlunun 'özgül ağırlık' ı büyüktür. Bayburt'u vilayet 

yapan nedir? Nüfusu mudur, stratejik önemi midir veya 

akademik canlılığı mıdır? Bunları ortaya koyduğunuz 

zaman sosyolojik olarak Bayburt'un vilayet olmaması 

gerekir. Nüfusu yok, stratejik bir değeri yok, sınır değil, üst 

değil. Sosyolojik olarak Bayburt niye il olsun ama 

geçmişten gelen bir Bayburtluluk kültürü var. Bir şehir 

Bayburtluluğu var. Bayburt'un değerleri hep kıymetlidir. 

Bayburtlu Ankara'da konuştuğu zaman dinlenmiştir. 

Örneklendireyim bunu. Bayburt'ta önceden bir şehir 

kulübü vardı. Bunu birileri beğenir veya beğenmez. Bu 

kulübe cumhuriyet savcısı gider. Adli hâkim gider, yargı 

hakimi gider, garnizon komutanı gider, yani Bayburt'a 

gelen bütün bürokratlar buraya gider. Burada karşılaştıkları 

manzara şudur. Bir savcı, bir hâkim, bir doktor, burada 

karşılaştığı insanlardan daha güzel giyinememiştir. Bu 

insanlar daha güzel giyimlidir. Daha kaliteli elbiseleri 

vardır. Bu insanlar yeri gelmiştir müzik dinlemiştirdirler, 

yeri gelmiştir meşk yapmıştırlar, yeri gelmiştir sohbet 

yapmışt ır lar.  Buraya gelen insanların zihninde 

Bayburtluluk algısı olmuştur. Benim babam cumartesi, 

pazar hep kravatlı giderdi buraya. Bayburt için bir 30 sene 

geriye gidelim.  Bayburtlu cumartesi günü hamama gider, 

gelir en güzel elbiselerini giyinir, çarşıya öyle giderdi. Pazar 

günü tatildir; ama Bayburtlu en güzel elbiseleri ile tıraş 

olmuş bir şekilde çarşıdadır. Bu bir kültürdür arkadaşlar. 

Şehir kültürü budur. Bayburt'un bir mahalle kültürü vardır. 

Mahalle kavgaları vardı Bayburt'ta; ama bu insanlar akşam 

kavga edip sabahleyin aynı mekânlarda otururdular. Kavga 

o ana aitti. Bayburt'ta mahalle kültürü yanı sıra köy kültürü 

de vardı. Şehir merkezinin kendine ait bir kültürü vardı. 

Bayburtlu bu anlamda özgül ağırlığı ile Ankara'da 

bilinmiştir. Bayburt'un vilayet olmasını sağlayan Bayburt'un 

öz kültürüdür, Bayburt'un kendisidir. Bayburt'un özgül 

ağırlığıdır. Özgül ağırlık kavramını sık kullanmalıyız. Özgül 

ağırlığımız niye büyük? Milattan önce 

Baybur t  konuşu lmuş.  Başka 
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Erzurum Doğu Anadolu Kızılay Bölge Kan Merkezi 
tarafından gelen altı kişilik personelin çalıştığı 
kampanya çerçevesinde Bayburt Üniversitesi 
öğrencilerinden beş gün içinde 450 ünite kan 
toplanması amaçlandı.

Kızılay Erzurum Bölge Kan Merkezi tarafından 
Bayburt Üniversitesi Dede Korktu Kampüsünde 
kurulan stantta bağışçılardan kan alındı. Yetkili sağlık 
ekipleri tarafından yapılan dünya standartlarına 
uygun testlerde kan bağışı yapmaya uygun olduğu 
tespit edilen donörlerden kan alındı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Bayburt Eğitim 
Fakültesi Binasında kurulan stantlarda gerçekleştirilen 
kan bağışı kampanyasında beş günde 250 üniteden 
fazla kan bağışı yapıldı. Kan Bağışı kampanyasında 
çalışan sağlık görevlileri, Üniversitelerdeki kan 
bağış ında bayan öğrenci ler in daha hassas 
davrandıklarını söylediler. Kanın, kemik iliğinin 
yağlanmasını önleyip, bireyi zinde tuttuğunu, verilen 
kanın yerine vücutta genç hücrelerin dolaşımına 
katıldığını ve böylece bağışçının daha dinç olduğunu 
belirten sağlık görevlileri, baş ağrısı, stres, yüksek 
t an s i yon ,  yo r gun luk  g ib i  r aha t s ı z l ı k l a r ı n 
giderilmesinde de kan bağışının çok büyük etkisi 
olduğunu kaydettiler.

ÜNİVERSİTEMİZDE
KAN BAĞIŞINA 
YOĞUN İLGİ

Kızılay Erzurum Bölge Kan Merkezi 
tarafından başlatılan kampanya 

çerçevesinde, Bayburt Üniversitesi 
öğrencileri ve üniversite personeli tarafından 

250 üniteden fazla kan bağışı yapıldı.

Bu konuda çalışmalar var ama yapacağımız yayınlar 

ezberin dışında, özgün şeyler olmalı. Mevcut bilgileri 

internet sitelerinden alınıp kitapçık olarak yayınlamaya 

karşıyız. Özgün, bir araştırmanın ürünü olan eserleri kim 

hazırlayacaksa bu konuda ekonomik katkı sunacağız. Yeni 

şeylere, araştırma ürünü olan her türlü çalışmaya üniversite 

olarak destek vereceğiz. Bu çalışmalar büyük kitap 

olmayabilir, broşür de olabilir, 20-30 sayfalık risaleler de 

olabilir. 100-200-300 sayfalık kitaplar olmayabilir. Bayburt 

ile ilgili özgün çalışmalar yapan Bayburt Üniversitesi 

akademisyenleri dâhil herkese yardımcı olacağız. Lakin 

yardımın sınırlarını çiziyoruz, bu sonsuz bir yardım değil. 

Kaynak desteği ve ekonomik destek noktasında 

destekleyebildiğimiz oranda destekleyeceğiz. 

Kültürel belediyecilik adına geçmişten aldığımız 

değerleri hem muhafaza edeceğiz, hem de bu değerleri 

gelecek nesillere taşıyacağız. Bütün bunlar şu ana kadar 

bizlere taşınmış olsaydı bugün bu kadar sıkıntı çekmezdik. 

Geriye doğru gidebildiğimizden bu güne,  bizim yazılı 

kaynaklarımız olsaydı bugün biz bazı olguları, olayları ve 

değerleri daha rahat konuşurduk ve bunların üzerine yeni 

şeyler eklerdik. 

Son olarak Üniversite ve Bayburt konusunda 

neler diyeceksiniz?

Üniversite ve Bayburt. Bu iki şey çok önemli. 

Bayburt Üniversitemiz, Bayburt'un taşıyıcılarından biri 

olacaktır. Üniversitede her kültüre sahip öğrenciyi Bayburt 

ile bütünleştirdiğimizde bu çok önemli bir şey olacak. 

Üniversiteyi ben çok önemsiyorum. Üniversiteli 

gençlerimiz, ilerde inşallah çok güzel makamlara ve 

mevkilere gelirler. Bu mevkilere ve makamlara 

geldiklerinde inanıyorum ki Bayburt'umuza çok ciddi 

katkıları olacaktır. Üniversite okuduğumuz şehirler bizim 

ikinci adreslerimizdir, ikinci şehirlerimizdir. Üniversiteli 

gençlerimizle iletişimimizi hiç koparmayacağız. Bu 

çocuklar ı  Bayburt 'un gönül elçi ler i  yapacağız. 

Üniversitemizin ufuk açıcı projelerini ve sosyolojik olarak 

şehirleşme anlamındaki katkılarını hep yanımda hissetmek 

istiyorum. 

Rektörümüzü 40 yıldır tanıyan biri olarak 

duyarlılığını biliyorum ve bunları yapacağına da 

inanıyorum. 

değerlere ait, başka medeniyetlere merkez olmuş, başka 

medeniyetlerin şehri olmuş. Türk tarihinde Saka 

Türklerine Bayburt başkentlik etmiştir. Biz bunları 

konuşamıyoruz, bunlar konuşulmuyor. Bayburt'u bu 

değerleri ile tanıtma anlamında çok ciddi bir araştırmanın 

içinde olacağız. Alparslan 1071'de Malazgirt'ten 

Anadolu'ya girdiğinde bir anda girmemiştir ki. Bunu 

hepimiz biliyoruz ki Türklerin bir yere girmeden önce o 

yerde gönül elçileri vardı. Bizim derviş gazi dediğimiz 

dervişlik yapan insanların o şehirlere, o bölgelere gittikleri 

yerler vardır. O bölgelerden biri de Bayburt'tur. Fetih tarihi 

1054 olarak ifade edilir. Onun için Bayburt, Anadolu'da 

Türk tarihi kadar eskidir. Malazgirt'ten önce Harput, Ahlat 

ve Bayburt vardır. Bu çok önemli bir şeydir. Bizim bunları 

konuşmamız lazım. Bunları konuşurken de dediğimiz gibi 

biz zilletle tevazuu birbirine karıştırmadan, kibirle vakarı 

da karıştırmadan vakur bir şekilde bunları paylaşmamız 

lazım. Bu konuda fikri olan herkesin fikrini almamız lazım. 

Efsane üretmeye Bayburt'un ihtiyacı yok. Bayburt'un bu 

değerleri zaten var. Yeter ki ciddi bir araştırma yapıp ciddi 

bir kaynak aktaralım bu işe ve bu işi ortaya çıkaralım. 

Baksı Müzesi'nin Bayburt'u tanıtması, üniversite 

platformlarında konuşulması noktasında nasıl bir 

değerlendirmede bulunacaksınız.

Biz hep Bayburt'tan beslendik. Biz Bayburtlu 

olduğumuzu her yerde göğsümüzü gere gere, alnımız açık, 

başımız dik olarak ifade ettik ki Bayburtluyuz. Baksı Müzesi 

Bayburt'a gerçekten bir katma değer sundu. Bayburt'u hem 

Türkiye'de çok daha iyi tanıttı hem de Bayburt'un dışında, 

Bayburt'u tanıması mümkün olmayan kesimlere tanıttı. 

Baksı Müzesi, Bayburt'u tanıması mümkün olmayan 

kişilere, gruplara tanıttı. Üniversitede sanatkâr dediğimiz 

Mimar Sinan Üniversitesi, Okan Üniversitesi gibi güzel 

sanatlarla uğraşan insanlarımız, öğretim üyeleri, hocalar 

Bayburt'u bu anlamda tanıdı ki eğer Baksı Müzesi 

olmasaydı Bayburt ilinde bu insanların sosyolojik olarak da 

bir işleri olmayacaktı, Bayburt'u tanıyamayacaklardı. 

Baksı'nın yanına tanıtım noktasında bir şeyler daha 

bulmalıyız. 

Belediye yayınları noktasında üniversite ile 

işbirliği düşünüyor musunuz? 
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Üniversitemiz tarafından 06-07 Mayıs 2014 

tarihinde yapılan 'Çağın Sorunları Karşısında Eğitim' 

sempozyumu bildirileri kitaplaştı. Üniversitemizin 

sekizinci yayını olan 'Çağın Sorunları Karşısında Eğitim' 

sempozyumu adlı kitabın editörlüğünü Prof. Dr. 

Necmettin Tozlu, Doç. Dr. Vefa Taşdelen, Doç. Dr. 

Mehmet Önal yaptı.

Resimler ve grafiklerle renklendirilen 408 sayfalık 

kitap ile ilgili Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Coşkun, esere alınan değerlendirmesinde " İçinde 

yaşadığımız çağda eğitim sorunlarını üreten bizim 

insanlarımız. Eğitim gerçek işlevine oturtulmalı, yeniden 

insanı ve toplumu, erdemli toplumu var etmede gerçek 

fonksiyonuna kavuşturulmalıdır "derken, Bayburt 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin 

Tozlu ise, " Pek çok problemin derdin, ertelendiğine, 

görmezlikten gelindiğine inanıyoruz. Biz her acı zulüm ve 

kötülük karşısında endişe duymalı ve kendimizi sorumlu 

tutmalıyız. Her hangi bir inşa, imar, gelişme, güzellik 

karşısında şevk duymalı bunda payımızın olduğuna 

inanmalıyız. Beklentimiz tüm güzel tasavvurlarımızınım 

gerçekleştirilmesi ve bu yönde bitmez tükenmez bir çaba 

harcayarak ter dökmemizdir. Girift ve kesif problemlere 

dertlere birlikte bakıyoruz. Tefekkürün, bilimin gücüyle 

şimdiki, gelecekteki açık-kapalı, ciddi problemlere işaret 

edip tedbirler üzerinde tartışıyoruz. Bu sempozyumla 

eğitimin gücünden faydalanmaya çalışıyoruz "ifadelerini 

kullandı.

Kitapta yer alan bilim adamları ve bildirileri şöyle;

Birinci oturum: Başkan Prof. Dr. Şafak Ural

Prof. Dr. Necmettin Tozlu, “Şiddet Üzerine”

Doç. Dr. Hasan Çiçek, “Şiddet Karşıtı Bilinç Eğitimi”

Yrd. Doç. Dr. Aynur İlhan Tunç, “Ayrımcılık Ve 

Eğitim: Kadına Yönelik Ev İçi Şiddet Ve Eğitim”

Yrd. Doç. Dr. Cem Topsakal, “Çağın İnsan Hakları 

İhlalleri Karşısında Eğitim”

İkinci oturum: Başkan Prof. Dr. Nasrullah 

Hacımüftüoğlu

Prof. Dr. Şafak Ural, “Bireyleşme Ve Bireyin Eğitimi”

Doç. Dr. Kemal Duruhan, “Zamanın Ruhu Ve 

İkilemleri”

Doç. Dr. Refik Balay, “Çağın Sorunları Ve Eğitimde 

Kendimizi Aramak”

Yrd. Doç. Dr. Selami Sönmez, “Terbiye Ve Tarihte 

Taklit”

Üçüncü oturum: Başkan  Prof. Dr. Aslan Gülcü

Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker, “Küresel Basınca Karşı 

Duygu Ve Değer Eğitimi”

Doç. Dr. Sema Önal, “Değersiz Eğitim”

Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ceylan, '”Normatik Etik Olan 

Erdem Etiğinde Erdemliliğin Kriteri”

Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu, “Değerler Eğitiminde 

Gelenekten Yararlanmak-Hayriyye-İ Nâbî Örneği”

Dördüncü oturum: Başkan Prof. Dr. Necmettin 

Tozlu

Prof. Dr. Yahya Akyüz, “Hocam Nurettin Topçu'ya 

Göre Eğitimimizin Milli Ve Nitelikli Olmasının Karşısındaki 

Engeller”

Doç. Dr. Mehmet Ünal, “Eğitimde Bilgeliğin Yeri Ve 

Önemi” 

Doç. Dr. Cemalettin İpek, “Kaos Kuramı Ve Eğitim 

Yönetimi”

Yrd. Doç. Dr. Şükrü Düzgün, “Çağın Sorunlarının 

Çözümünde Sevgi Eğitiminin Yeri Ve Önemi“

Beşinci oturum: Başkan Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili

Prof. Dr. Aslan Gülcü, “Yeni Teknolojilerin Eğitime 

Etkisi: Tekno Eğitim”

Doç. Dr. Vefa Taşdelen, “Eğitim Ve Sosyal 

Bağlamında Teknolojik Sorun”

Doç. Dr. Şevket Topal, “Klasik İlim Geleneğimizde 

İlim, Fen- Tecrübe Kavramları”  

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yayla, “Etik Bir Talep: 

Sorumluluk Eğitimi”

Altıncı oturum: Başkan Prof.Dr. Nasrullah 

Hacımüftüoğlu

Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, “Suudi Arabistan Krallığı 

Ders Kitaplarında Osmanlılarla İlgili Konuların Bilimselliği 

Hakkında”

Doç. Dr. Hüseyin Izgar, “Okul Yöneticilerinin İyi 

Yönetişim Algılarının İncelenmesi”

Doç. Dr. Halil İbrahim Sağlam, “Aile Birliğini 

Önemseme Ölçeğinin (ABÖÖ) Geliştiri lmesi ve 

Öğrencilerin Aile Birliğini Önemseme Düzeylerinin 

İncelenmesi”

Yrd. Doç. Dr. M. Emin Usta, Yrd. 

Doç. Dr. Çetin Tan, Yrd. Doç. Dr. 

Tuba Yavaş,  “Eğitim Ve Özgürlük”.

‘Çağın Sorunları Karşısında Eğitim 
Sempozyumu’ kitaplaştı

Valiler kararnamesi ile Bayburt Valisi olarak atanan Yusuf Odabaş, Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un konuğu oldu. Üniversitemiz yeni 
kampüs alanında faaliyete geçen konukevi ve konferans salonunu gezen Vali 
Odabaş tesisler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Dede Korkut Kampüsündeki 
Rektörlük Makamına gelen Rektör Coşkun ve Vali Yusuf Odabaş bir süre sohbet 
etti. Rektör Selçuk Coşkun, Sayın Valimizin nazik ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. 

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş'dan 
Rektör Coşkun'a Ziyaret
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Coşkun'un oturum başkanlığını yaptığı “Kültür ve Turizm 

İlişkisi” başlıklı 1. Oturumda; 54. Hükümet Turizm 

Bakanı Bahattin Yücel “kültür turizminin ekonomik yönü 

dışında kültürün devamı ve kentin tanıtımı konusunda 

büyük etkileri olmaktadır” dedi. Kültür Turizminin 

gelişmekte olduğunu fakat Türkiye'nin pazarlama sorunu 

olduğunu vurguladı.

İkinci konuşmacı Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. 

Dr. Ebru Güllü karikatür ve çeşitli slaytlarla kültür 

turizminin tanımlarını açıkladı. Baksı Müzesi'nin Kültürel 

bir değer olduğunu ve sürdürülmesi gerektiğini 

vurguladı. 

Üçüncü konuşmacı Okan Üniversite'sinden Yrd. 

Doç. Dr. Candan Ölçer Konuşmasında Kültürün birçok 

bileşenleri olduğunu ve bütün olarak geliştiğini açıkladı. 

Kültür Turistinin maddi durumu iyi olan ve doğayla iç içe 

olmayı arzuladığını anlattı. Program, sempozyuma 

katılanlara plaket verilerek sonlandırıldı.

Üniversitemize 2014'te kayıt yaptıran yabancı 

öğrencilerle, formasyon eğitimi alan öğrencilerin de 

katıldığı Kültür Turizminin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü 

Sempozyumu, Baksı Müzesi'nde düzenlendi. 

Sempozyuma Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, 

Bayburt Valisi Mükerrem Ünlüer, Belediye Başkanı 

Mete Memiş, Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Dr. 

Hüsamettin Koçan katıldı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk 

Üniversitemize 2014'te kayıt yaptıran yabancı öğrencilerle ,

 formasyon eğitimi alan öğrencilerin de katıldığı Kültür Turizminin 

Bölgesel Kalkınmadaki Rolü Sempozyumu, Baksı Müzesi'nde 

düzenlendi. 

KÜLTÜR TURİZMİNİN 
BÖLGESEL KALKINMADAKİ 

ROLÜ SEMPOZYUMU

B A K S I M Ü Z E S İ ' N D E 
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 
REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

hakkında da bilgi aldı. Ziyaret eden öğrencilerden 8'i 

Burundi 1 öğrenci ise Moritanya'dan geldiğini belirterek 

ülkeleri hakkında bilgi verdiler. Öğrencilerden 3'ü İnşaat 

Mühendisliği, 1'i Makine Mühendisliği, 3 İşletme 1 İktisat 

ve 1 tanesi de Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 

bölümlerine kayıt yaptırdı. Bayburt Üniversitesi bu yıl 

kayıt yaptıran yabancı öğrencilerle birlikte, yabancı 

öğrenci sayısını 61'e çıkardı. 

Burundi'den gelerek Bayburt Üniversitesi işletme 

bölümüne kayıt yaptıran Aliah MUGİSHA isimli öğrenci, 

Bayburt Üniversitesini çok beğendiğini, sakin ve güzel bir 

ortam olmasından dolayı hoşuna gittiğini belirterek, 

Rektör Coşkun ile tanışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu 

çok sıcak karşılandıklarını ve kendilerini yalnız 

hissetmediklerini dile getirdi.

Rektör Coşkun üniversitemize yeni kayıt yaptıran 

yabancı uyruklu öğrencileri makamında kabul etti.

Bayburt Üniversitesine yeni kayıt yaptıran 9 

yabancı öğrenci Rektörümüz Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u 

ziyaret ettiler. Öğrencilerle tanışıp sohbet eden Rektör 

Coşkun onların üniversite ve Bayburt hakkındaki 

düşüncelerini dinledi. Öğrencilerin herhangi bir sıkıntısı 

olup olmadığını soran Coşkun, Bayburt'a  ve üniversiteye 

alışma süreçlerinde herhangi bir sıkıntı yaşadıkları taktirde 

kendisine ulaşabileceklerini söyledi. Yurt dışından gelen 

öğrencilere her konuda yardımcı olacaklarını dile getiren 

Coşkun yabancı öğrenci sayımız giderek artıyor üniversite 

olarak bu durumdan çok memnunuz farklı renkler farklı 

kültürler üniversitemizi zenginleştiriyor dedi.  

Rektör Coşkun öğrencilerin kendi ülkeleri 

Üniversitemizin Bilgi İşlem altyapısının temelini 
oluşturan Sistem Odamız daha modern ve emniyetli 
olacak şekilde yeniden kurularak hizmete sunuldu.

Öğrenci sayımızın artmasıyla birlikte öğrencilerin 
yemek ihtiyacını karşılamak için üniversitemiz 
merkez kampüsünde yapımına başlanan öğrenci 
yemekhanesi tamamlanarak öğrencilerimize hizmet 
vermeye başladı. 

ÜNİVERSİTEMİZE AİT 
SİSTEM ODASI

YENİLENDİ

MERKEZ 

KAMPÜSÜMÜZDE

ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ 

TAMAMLANDI

ÖĞRENCİLERİMİZDEN HUZUREVİ ZİYARETİ
Bayburt Üniversitesi öğrencileri,  Bayburt 

Memnune Evsen Huzurev i  Yaş l ı  Bak ım ve 
Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.  Bayburt 
Üniversitesi Turizm ve Gezi Kulübü tarafından 
gerçekleştirilen ziyarete çok sayıda öğrenci katıldı.

Bayram öncesi yaşlıları ziyaret eden öğrencileri,  
huzurevindeki yaşlı teyze ve amcalar karşıladı.  Uzun 
süre huzurevi sakinleriyle sohbet eden öğrenciler, 

huzurevi sakinleriyle tek tek tanışarak, hayat hikayelerini 
dinledi.  Huzurevi sakinlerine çikolata ve tatlı ikram 
ederek öğrenciler, yaşlılarla tek tek ilgilendiler.  
Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaretten dolayı çok 
mutlu olduklarını dile getirdiler. 

 Ziyaretin ardından huzurevi sakinlerinin tek tek 
elini öpen öğrenciler, kendilerini ağırladıkları için 
huzurevi yönetimine ve huzurevi sakinlerine teşekkür 
etti. Ziyaretlerinden ve hediyelerinden dolayı huzurevi 
sakinleri de öğrencilere teşekkür etti.
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Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu 
katliama karşı bütün dünya kör ve sağır gibi davranıyor. 
İsrail Yönetimi, muhakeme yeteneğini kaybetmiş ve 
namlunun hedefine çocukları koyarak zalimce saldırıyor. 
İslam dünyasının mübarek Ramazan ayında, Gazze'de, 
iftarlar bomba seslerinin eşliğinde keder, acı ve gözyaşları 
ile açılıyor. Maalesef, zalime ve zulme göz yuman herkes bu 
vahşetin paydaşı oluyor.

Bütün dünyanın, özellikle de İslam Dünyasının, 
Müslüman kardeşlerimizi ve İslami değerlerimizi hedef alan 
İsrail Yönetiminin eylemlerine karşı birlik, beraberlik ve 
dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavır ve duruş sergileme 
zorunluluğu bulunmaktadır. İsrail Yönetimi, bu hain 
saldırılarla hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Ancak; insanlık 
bu zulme sessiz kaldıkça ve göz yumdukça, hayatını 
kaybeden çocukların hikâyelerini daha çok dinleyecektir.

Aşağıda imzası bulunan Türkiye Üniversiteleri 
Rektörleri olarak; işgalci İsrail Yönetiminin, 8 Temmuz 2014 
tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik olarak başlatmış olduğu 
hava ve devamında kara saldırılarını şiddetle kınıyoruz. 
Aralarında masum çocuk ve kadınların da bulunduğu beş 
yüzden fazla sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 
binlercesinin yaralandığı, Uluslararası hukuka ve temel 

insan haklarına aykırı saldırıları nefretle telin ediyoruz.
İşgalci İsrail Yönetiminin bu saldırısı ilk değildir ve 

uluslararası hukukun açıkça bir kez daha ihlalidir. Başta 
Birleşmiş Milletler olmak üzere, ABD, AB ve Arap 
Yönetimlerinin önemli bir kısmının bu süreçteki açık 
destekleri, İsrail'in daha da saldırganlaşmasının temel 
nedenidir. 

Uluslararası toplum, İsrail'in insanlık ve savaş suçu 
olan bu politikalarına göz yummaktadır. Oysa bölgesel ve 
uluslararası aktörlerin; işgalci İsrail Yönetimine karşı açık 
tavır alarak, sonuç odaklı baskı politikaları uygulamaları 
beklenmektedir.

Ayrıca uluslararası nizamı koruma misyonu olan, 
ancak bu konuda başarısızlığı birçok kez teyit edilen 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bu saldırılardan 
dolayı İsrail'i kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en 
kısa zamanda kabul etmesi ve uygulamaya koyması 
uluslararası kamuoyunca beklenmektedir. Birleşmiş 
Milletlerin; İsrail Yönetimi aleyhine onlarca kararı olmasına 
rağmen, BM kararlarını uygulamayan İsrail Yönetimine 
hiçbir yaptır ım uygulamaması ise son derece 
düşündürücüdür.

Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak;

Gazze'deki zulme karşı ulusal ve uluslararası 
platformda kamuoyu oluşturma konusunda her türlü 
sorumluluğu alacağımızı,

Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak için ülke 
çapında tüm üniversitelerimizde destek ve yardım 
kampanyaları başlatacağımızı,

Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan mağdurlar 
için İsrail Yönetiminin tazminat ödemesi için tüm hukuki 
yolları kullanacağımızı,

Katliam emrini veren ve uygulayanların, uluslararası 
h u k u k  n e z d i n d e  h e s a p  v e r m e l e r i n i n  v e 
cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızı,

Gazze'ye yönelik hukuksuz abluka ve işgalin 
kaldırılması için uluslararası kamuoyunu harekete 
geçireceğimizi,

İşgal edilmiş öz vatanlarında cezaevi hayatı yaşayan 
kardeşlerimizin, Başkenti Kudüs olan Bağımsız Filistin 
Devleti kurulması taleplerini desteklediğimizi,

Gazze'deki kardeşlerimize uygulanan bu insanlık 
dışı katliam bitinceye ve Gazze ablukası kalkıncaya kadar, 
İsrail Yönetiminin katliamını kınamayan İsrail'deki 
üniversitelerle; her türlü akademik, kültürel ve sosyal 
ilişkilerimizi sonlandıracağımızı,

İsrail Yönetiminin katliamına karşı tepki koyan, 
sesini yükselten, protesto eden İsrail Üniversiteleri ve 
Musevi Bilim insanlarıyla ise her türlü akademik, kültürel ve 
sosyal ilişkileri-mizi devam ettireceğimizi, katliamı 
sonlandırma ve barış için yapacakları her türlü girişimlerine 
destek vereceğimizi,

Kendileri; ülkelerinin dışında barış ve huzur içinde 
yaşarken, kendi vatanlarında acı çeken ve hayatını 
kaybeden Filistinli mazlumlar için, İsrail Yönetimine tepki 
koyan Musevi Cemaatlerine ve vatandaşlarına her türlü 
desteği vereceğimizi,

kamuoyuna deklare ederken;
Siyonist İsrail Yönetiminin saldırılarında hayatını 

kaybeden Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'nin 29096 
sayısında (22 Ağustos 2014) yayınlandı. BAYÜ TÖMER 
adını taşıyan merkezin kurulmasında Edebiyat Fakültesi 
olmamasının yanı sıra yabancılara Tükçe öğretmek amacı 
yanında akademik, uluslararası çalışmalar yapacak,  
Seminer, kurs, toplantı, program düzenleme gibi birçok 
faaliyet alanı bulunacak.

Dil çalışmalarının büyük önem arz ettiği günümüzde 
üniversitede böyle bir merkezin kurulması ise Bayburtlular 
tarafından memnuniyetle karşılanmış bulunuyor.

Yönetmeliğe göre üniversitemiz bu merkezle Türk Dili 
ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar yapacak. Merkezin amacı " 
çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere 
başta Türkiye Türkçesi olmak üzere dil öğretmenin 
yanında Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve 
yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak; dil 
öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek 
bunları  uygulamak; Türk topluluklarının farkl ı 
coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri 
gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle 
olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda 
gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak; ortaya 
konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla 
yayımlamak" olarak açıklanmış bulunuyor.

Merkezin faaliyet alanları:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, 

Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 
oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

Üniversitemizin resmi internet sitesi yeni yüze kavuştu. İngilizce olarak da 
erişim imkânı sunun site üniversitemizin kurumsal renkleriyle tasarlanan yeni 
sitemiz hizmete sunuldu.

Sitenin üst ana menülerinde, 'Üniversitemiz, Yönetim, Akademik Birimler, 
İdari Birimler, Öğrenci ve Hızlı Erişim' linkleri yer alırken bunların hemen 
altında ise bunları tanıtan resimli linkler yer alıyor. Bu linklerde üniversite çeşitli 
olanaklarıyla tanıtılıyor.

Alttaki linklerde duyurular ve haberler linki yer alırken site içi arama için de 
buton bulunuyor.

Ayrıca sitede Bayburt Üniversitesi Sanal Tur, Bayburt Üniversitesi Konukevi 
Konferans Salonu, Bayburt Üniversitesi Foto Galeri gibi linklerin yanında 
Bayburt Üniversitesi Bağlantılar bölümünde ise 20 link yer alıyor. Bu linklerle 
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Ders Bilgi Paketi, ÜNİP, E-Bülten-E-Katalog, 
Kütüphane, Öğrenci Otomasyonu, E-Posta, ÖSYM İl Koordinatörlüğü, AÖF İl 
Koordinatörlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Basında 
Üniversitemiz, Akademik Takvim, Mezun Bilgi Sistemi, 182 Alo Hastane, 
Eduroam, Ekmeğini İsraf Etme, Öğrenci Kulüpleri, Tübitak, Yunus Emre 
Enstitüsü gibi bağlantılara ulaşmak mümkün.

En altta ise şu linklere yer verilmiş:  ÜNİVERSİTEMİZ( Tanıtım, Vizyon ve 
Misyon, Üniversite Logosu, Üniversite Marşı), ÜST YÖNETİM (Rektör, Rektör 
Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Senato,Yönetim Kurulu) BİRİMLER (Araştırma 
Merkezleri, Enstitüler, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları, Rektörlüğe Bağlı 
Birimler, Yüksekokullar), HIZLI ERİŞİM (Beslenme, Bilgi Edinme, Kütüphane, 
Personel e-Posta, Telefon Rehberi, Personel E-Posta Talep Formu, Öğrenci / 
İstek Şikayet Formu, Öğrenci E-Posta Talep Formu, Yerleşke Haritası, Web 
Sorumlusu Bildirim Formu, İletişim, Arıza Talep Formu) ÖĞRENCİ (Akademik 
Takvim, Mevzuat, Öğrenci Konseyi, Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Otomasyonu, 
Öğrenci E-posta)

Sitenin sağından İletişim linkine ulaşılırken sosyal medya bağlantılarına da 
yer verilmiş bulunuyor.

Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak 
eği t im-öğret im, araşt ı rma, uygulama ve yayın 
faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve 
uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 
düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye'yi ve 
Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı 
gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar 
hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt 
içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve 
görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, 
proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü 
öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili ve 
Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe 
Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve 
mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama 
programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu 
çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için 
Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 
çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer 
dillerden çeviriler yapmak.

h) Dil sınavları düzenlemek.

ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve 
Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek.

i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları 
üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.

j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki 
benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve 
teknikler geliştirmek ve bunları uygulamak.

l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak 
iletişim dili konusunu tartışmak.

m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik 
programlar düzenlemek.

n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini 
yürütmek.

o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan 
sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını 
sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, 
mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda 
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve 
öneriler getirmek.

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırıl-
ması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak.

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili 
doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 
düzenlemek.

s) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların 
personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı 
kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika 
ile belgelemek.

Bayburt Üniversitesi 
Türkçe Öğretimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezi (BAYÜ TÖMER) Kuruldu

İnternet Sitemiz 
Yenilendi
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Başkumandanlık Vekâleti'nden anlaşılınca III. Orduya 

Rusların üzerine tam yüklenilmesi emredildi. Ruslara karşı 

Türk taarruzu başlamış, Ordu Kumandanının tedbirsiz 

tutumu ve hatalı cephe yönetimine rağmen Köprüköy 

muharebesinde kısmi başarılar elde edildi. Rus birliklerinin 

tam olarak imhası mümkün olamadı. Bu mücadeleden iki 

gün sonra Türk kuvvetleri, Başkumandanlık Vekâleti'nin 

ısrarlı tutumu ile Azap mevkiinde Rusların üzerine yeni bir 

saldırı başlattı. Saldırıda Türk birlikleri çok fazla kayıp 

vermesine rağmen, Rusları geri püskürtmeyi başardı. 

Ancak Türk Ordusu yine düşmanı takip etmek yerine Ordu 

Komutanı Hasan İzzet Paşa'nın emriyle geriye çekildi. Bu 

ricat emri, IX. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa ile 

Ordu Komutanı arasında sert bir tartışmaya ve erinden 

subayına orduda moral bozukluğuna sebep oldu. Askeri 

gece vakti, tipi ve kar yağışı altında kilometrelerce 

yürüterek geriye çeken Ordu Komutanı Hasan İzzet 

Paşa'nın bu emirleri ve isabetsiz kararları neticesinde iki 

haftalık bir zaman kaybı yaşanılırken birçok Türk askeri 

şehit oldu, askerin morali bozuldu ve komuta kademeleri 

arasında da güvensizlik ortaya çıktı.

Doğu Cephesindeki bu keşmekeşlik devam 

ederken, Türk Başkumandan Vekili Enver Paşa ve Almanya 

Kurmay Heyeti yeni bir savaş planı üzerinde çalışmaya 

başladılar. Avrupa'da savaşın mevzi harbine dönüşmesi ve 

Galiçya'da Avusturyalıların Ruslar karşısında zor durumda 

kalmaları üzerine Enver Paşa, müttefiklerinin Avrupa'daki 

yükünü hafifletmek için –Alman Başkomutanlığının da 

etkisiyle Doğu Cephesinde Rus kuvvetlerinin imhasını 

hedef alan, büyük ölçüde kuşatıcı bir taarruza karar verdi. 

Berlin'de bulunan Türk askeri ataşesinin Hindenburg 

karargâhından Ruslar hakkında gönderdiği raporda 

Rusların berkitilmiş mevzilerine taarruz etmenin yararsız 

olduğu, Ruslara karşı en etkili hareketin kuşatma olmasını 

bildirmesi Enver Paşa'nın harekat için dayanak oluşturdu. 

Nitekim Enver Paşa, taarruzun bahara bırakılmasını öneren 

III. Ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'yı görevinden 

alarak, III. Ordu Kumandanlığını kendi üzerine aldı. 22 

Aralık1914-5 Ocak 1915 tarihleri arasında cereyan eden 

Sarıkamış savaşlarında Türk Ordusunun uyguladığı plan 

şöyle idi: Bir kolordu ile düşmanın cepheden tespitini, iki 

kolordu ile kuzey kanadından kuşatılarak düşman 

cephesinin 30-35 km. gerisindeki Sarıkamış'ın ele 

I. Dünya Savaşı, insanlığın kanını donduran savaş. 

Çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanlığı yok eden ıstırap 

sahnesi. Siyasi ve ekonomik sebeplerin başını çektiği ölüm 

makinesi. Avrupa'da başlayıp kısa sürede dünyanın geri 

kalanını içine alan hazin bir girdap.

Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini geç 

tamamlaması, Avrupa devletlerinin kendi içindeki 

ekonomik dengesizlik, sömürge yarışı ve Avrupa 

diplomasisindeki çözümsüzlük, bu savaşın çıkmasının en 

önemli etkeni oldu. Avrupa'daki kamplaşma İtilaf ve İttifak 

bloklarını doğurdu. İtilaf blokunun başını İngiltere 

çekerken İttifak blokunun da başını da Almanya çekti. 

Osmanlı Devleti, pek çok diplomasi yürüterek I. Dünya 

Savaşı'nda ülke geleceği ile ilgili planlar yaptı; ancak 

bunların İtilaf cephesinde karşılık bulmadığını Osmanlı 

toprak bütünlüğünün korunma gayesinden çok 

paylaşılmasının gündemde olduğunu anladı. Bu durum 

karşısında büyük bir risk alan yeni Osmanlı kabinesi, 

Almanya'nın yanında I. Dünya Savaşı'na katıldı. Nitekim 

İngiliz donanmasının önünden kaçtığı kurgulanan Goeben 

ile Breslau isimli iki Alman savaş gemisinin Osmanlı 

karasularına girmesi ve Osmanlı hükümetinin bu gemilere 

el koyması ve bu gemilerin 29 Ekim 1914'te Rus limanlarını 

bombalaması Osmanlı Devleti'ni bu savaşın bir tarafı yaptı.

Osmanlı Devleti'nin Harb-i Umumî'ye girmesinin 

en büyük sebebi, Rus tehdidiydi. Zira Ruslar'ın en önemli 

idealleri Boğazları ve İstanbul'u almak, Doğu Anadolu 

üzerinden İskenderun Körfezi'ne ulaşmaktı. Bu fikir uğruna 

tarih boyunca Ruslar her fırsatta Tuna, Karadeniz ve 

Kafkasya gibi üç cepheden saldırıya geçmişlerdi. Hedef 

olan Doğu Anadolu ve Akdeniz'e yönelmişlerdi. Ruslar, 

1827 yılında Navarin'de Osmanlı donanmasını ateşe 

vererek yok etmişler, 1828 baharında doğuda Erzurum'a 

batıda ise Edirne'ye kadar gelmişlerdi; 1829 Eylül'ünde 

Edirne'de imzalanan antlaşmayla Edirne, Kars ve 

Erzurum'u tahliye etmişlerdi. 1854'te Kırım Harbi, 1877-

78 Osmanlı Rus harbi bitmek tükenmek bilmeyen 

saldırıları batıda Tuna boylarından geçip Filibe ve 

Edirne'ye, doğuda Kars ve Erzurum'a kadar ilerlemişlerdi. 

Ayastefanos'ta 3 Mart 1878'de ağır şartlarla imzalanan ve 

daha sonra biraz hafifletilerek 13 Temmuz 1878 tarihinde 

Berlin Konferansı'nda son şeklini alan bir antlaşma ile 

İstanbul kurtulmuş fakat Rumeli'deki hâkimiyetimiz 

neredeyse tamamen sona ermiş, savaş tazminatı olarak da 

doğuda Kars, Ardahan ve Batum sancaklarımız Rusya'ya 

bırakılmış; Sarıkamış, Türkiye sınırında kurulmuş bir Rus 

karargâhı olmuştu. 

Osmanlı Devleti'nin başta Rusya olmak üzere 

diğer devletlerin tehlike oluşturması üzerine girdiği savaşın 

Doğu cephesi harekâtı, 1 Kasım 1914 günü Rus ordusunun 

sınırı geçmesi ile başladı. Rus General Michlayevski 

emrinde 100 piyade taburu, 117 süvari bölüğü, 256 top, 

15 istihkâm bölüğü ile mevziisini vardı. Rus kuvvetleri 

Köprüköy mevkiinde Osmanlı III. Ordu Kumandanı Hasan 

İzzet Paşa emrindeki kuvvetlerle karşılandı. Türk kuvvetleri 

100 piyade taburu, aşiretler hariç olmak üzere 28 süvari- 

bölüğü, 160 top ve 8 istihkâm bölüğünden ibaretti. Türk 

tümenleri 9, Rus tümenleri 16 taburlu idiler. Yan ve 

gerilerdeki kuvvetlerle Rus Ordusu 42 tabur, 89 süvari 

bölüğü ve 94 top daha fazla idi. 

III. Kolordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa, ilerleyen 

Rus ordusunu Erzurum önlerinde karşılanmasının uygun 

olacağı düşüncesinde olduğundan bu savunmada gerekli 

hassasiyeti göstermedi. Ancak ilerleyen Rusların güçlü 

birlikler olmadığı dağınık bir vaziyette oldukları 

geçirilmesi ile büyük düşman kuvvetlerinin imhasını 

öngörüyordu. Merkezde alınmış savaş planının 

uygu lanmas ında  s ı k ın t ı l a r  ya şanmı ş t ı r.  Ordu 

komutanlarından bu taarruzun zamanlama ve yöntem 

olarak hatalı olduğu kanısı, mevsim şartlarının getirdiği 

olumsuzluklar Osmanlı askerlerini zor durumda 

bırakmıştır. Nitekim Erzurum'a gelen Enver Paşa da 

cepheyi gezince askerin ihtiyaçlarının tam olarak 

karşılanmadığını gözleri ile gördü. Asker perişan bir 

vaziyette idi. Görüştüğü askerlere ümit var sözler söyledi 

daha sonra da orduya uzun bir emir yayınladı: Emir şöyle 

idi: “Askerler hepinizi ziyaret ettim. Ayağınızda çarığınız, 

sırtınızda paltonuz olmadığını da gördüm. Lakin 

karşımızdaki düşman sizden korkuyor. Yakın zamanda 

taarruz ederek Kafkasya'ya gireceğiz. Siz orada her türlü 

nam ve nimete kavuşacaksınız. Alem-i İslam'ın bütün ümidi 

sizin son bir himmetinize bakıyor.”. Kışın şiddetle hüküm 

sürdüğü bu mevsimde taarruza geçmenin doğru olmadığı 

Enver Paşa'ya defalarca ifade edilmişse de O fikrinde ısrar 

etmişti.  Ordu erkânını gençleştirmiş ve kumandanlıklara 

genç paşaları hatta üst düzey Alman Subaylarının 

bazıları–Liman Von Sanders de bunlar arasındadır- gerek 

savaş planı gerekse ordunun ihtiyaçlarının karşılanması 

konusunda çekinceleri olduğunu Enver Paşa'ya ifade 

etmişlerdi. Enver Paşa da Kafkas Cephesi'ne gitmek 

hususunda kararlı olduğunu, gerekli hazırlıkların 

tamamlanmasına çalışıldığını, harekâtın krokisinin ortaya 

çıktığını ifade etmişti. Ona göre Rusların Lehistan 

(Polonya)'da kötü duruma düşmüş olmaları Kafkasya'daki 

kıtalarını takviye etme ihtimalini ortadan kaldırmıştı.

22 Aralık 1914'te taarruz başladı. Taarruzun ilk 

safhasında Türk ordusu bazı başarılar kazandı. 25-26 

Aralık Sarıkamış taarruzu sırasında Ruslar, güçsüz bir halde 

idi. Sadece iki Rus taburu bulunmakta idi. Bu iki tabura 

karşılık iki Türk tümeni Sarıkamış'a girmek üzere idi. Ancak 

Osmanlı cephesinde görev yapan kumandanlardan başta 

Kolordu Komutanı İhsan Paşa olmak üzere onun Kurmay 

Başkanı Yarbay Şerif ile 29. Tümen Komutanı Miralay Arif 

beylerin verilen emirleri gönülsüz yerine getirmesi, destek 

kuvvet gelmesi için orduyu yavaşlatması ve Bardız'da 

bekletmesi savaşın dönüm noktası oldu. 27 Aralık günü 

Sarıkamış'ta bulunan Ruslar'ın takviye güç almaları 

taarruzun Osmanlı ordusu aleyhine dönmesine sebep 

I. Dünya Savaşı: Sarıkamış Muharebesi

Yrd. Doç. Dr. Gazi ÖZDEMİR
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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ilgili fonksiyon icra ederek hem toplum sağlığı hem de 

ekonomik anlamda faydalar sağlamaktadırlar. Örneğin 

tavukların kesim olgunluğuna hızlı bir şekilde ulaşması 

amacıyla antibiyotiklerin bilinçsiz bir şekilde kullanılması 

mevzuatlarla engellenmeye çalışılsa da tüm Dünyada 

uygulanan bilinen bir gerçektir. Kullanılan bu antibiyotikler 

daha sonra bu ürünleri tüketen insanlarda antibiyotik 

direncinin gelişmesine neden olmaktadır. Yapılan 

çalışmalar probiyotik türlerin antibiyotiklere gerek 

kalmaksızın tavuklara düzenli bir şekilde verildiği takdirde 

tavuk patojenlerinin gelişimlerinin engellendiğini 

göstermektedir. Aynı şekilde hormon takviyesine ihtiyaç 

duyulmaksızın tavukların canlı ağırlıklarının gelişmesi 

probiyotik türlerin kullanımı ile gerçekleştirilebilmektedir. 

Dolayısıyla hem insan sağlığının direkt olarak korunması 

hem de tükettiğimiz hayvansal ürünler başta olmak üzere 

gıda maddelerinin en yarar l ı  formlarının elde 

edilebilmesindeki etkileri probiyotiklerin önemini her 

geçen gün artırmaktadır. 

Probiyotikler ile ilgili yapılan biyoteknolojik 

çalışmalar öyle bir noktaya gelmiştir ki artık kullanılan 

kremlere dahi belli türler ilave edilmeye başlanmış böylece 

sivilce, güneş yanığı vs gibi deri problemlerinin daha hızlı 

bir şekilde tedavi edilebildiği ortaya konmuştur. Yine aynı 

şekilde çeşitli alerjik durumlarda örneğin baharın 

gelmesiyle birçok kişide görülebilen saman nezlesinin 

etkilerinin azaltılması noktasında probiyotiklerin yarar 

sağladığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Probiyotikler ile 

ilgili bu kadar fazla çalışma yapılabilmesine olanak 

sağlayan faktörlerin başında DNA bazlı teknolojilerin çok 

hızlı gelişmesi gelmektedir. Örneğin insanın genetik 

haritası 2000'li yılların başında yaklaşık 10-15 yıllık bir 

emek ile çıkarılmıştır. Bugün ise birkaç saat içerisinde 

herhangi bir bireyin genetik haritasını çıkarabilmek 

mümkündür. Bu husus probiyotik mikroorganizmaların 

DNA bazlı teknolojilerle hızlı bir şekilde analiz 

edilebilmesini ve böylece insan sağlığı noktasındaki 

potansiyelinin açığa çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. 

Daha sonra klinik çalışmalarla bu potansiyeller gerçek 

verilere dönüşmekte ve böylece probiyotik türler 

tanımlanmaktadırlar. Günümüzde yapılan çalışmalar açığa 

çıkarılan probiyotik türlerin sağlık üzerindeki etkilerinin 

spesifik olduğunu yani örneğin bağışıklık sistemini belli 

türlerin teşvik edebildiğini göstermektedir. Ancak bilimin 

gelişme hızı baz alınırsa bu yüzyılda istediğimiz bütün 

özelliklerin tek bir türde DNA bazlı biyoteknolojik 

yöntemlerle toplanarak çok yönlü 

probiyotik tür lerin dizaynının 

g e r ç e k l e ş m e s i  k a ç ı n ı l m a z 

gözükmektedir. 

Bakteriler genel olarak hastalık yapıcı ve gıdalar 

üzerindeki bozulmaya neden olma etki leri  i le 

bilinmektedirler ve herhangi bir bireye milyonlarca bakteri 

içeren bir karışımı yutma fikri pek de cazip gelmeyebilir. 

Bununla birlikte özellikle yüzyıl önce Kafkaslardaki 

insanların uzun yaşama sırlarının tükettikleri başta yoğurt 

olmak üzere fermente gıdalar oldukları fikrini ortaya atan 

Nobel ödüllü Elie Metchnikoff'ın çalışmaları ile başlayan ve 

gelişen bilimsel çalışmalar, insan sağlığı üzerinde son 

derece önemli etkileri olan ve genel olarak 'probiyotikler' 

olarak adlandırılan bakterilerin varlığını ortaya koymuştur. 

Etimolojik olarak probiyotik terimi Latin ve Yunan orijinli 

olup 'yaşam için' anlamına gelmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO), 2001 yılında probiyotikleri 'yeterli 

miktarda tüketilmeleri halinde sağlık üzerinde olumlu etki 

oluşturan canlı mikroorganizmalar' olarak tanımlamıştır. 

Günümüzde üzerinde en fazla çalışma yapılan ve sağlık 

üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle probiyotik olarak 

kullanımı teşvik edilen bakteriler; yoğurt, peynir, turşu vs. 

gibi fermente ürünlerin üretiminden sorumlu Laktik Asit 

Bakterileri (LAB) ve aynı şekilde hem gıdaların oluşumunda 

oynadıkları roller hem de yeni doğan bebeğin 

bağırsaklarına ilk yerleşen mikroorganizmalar olmaları 

münasebeti ile dikkat çeken Bifidobakteri'ler sınıfına 

girmektedirler. 

İnsan tüketimine yönelik olarak probiyotikler, genel 

olarak bu iki sınıfa giren spesifik türlerin sağlık üzerindeki 

etkileri klinik olarak tanımlandıktan sonra, kapsül 

formunda üretilmeleri ve/veya yoğurt gibi gıdaların bu 

türler ile zenginleştirilmesi şeklinde hazırlanmaktadır. 

Probiyotiklerin sağlık üzerindeki en temel etkileri arasında 

bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeleri, patojen türlerin 

sindirim sisteminden uzaklaştırmaları,  s indirim 

problemlerini ortadan kaldırmaları, insan vücudu için ince 

bağırsak ve kolon bölgesinde başta vitaminler olmak üzere 

çeşitli besin elementlerini üretmeleri ve bağırsak 

mikrobiyal ekolojisini sürekli dengede tutmaları sayılabilir. 

Bu etkilere ilaveten gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar 

onlarca probiyotik türün varlığını ortaya koymuş ve spesifik 

olarak sağlık üzerinde norolojik etkiler de dahil olmak 

üzere birçok olumlu gelişmenin bu türlerin düzenli bir 

şekilde kullanımı ile sağlandığı gösterilmiştir. Dolayısıyla 

gelinen son noktada artık probiyotik türler ülkemizde dahil 

olmak pek çok ülkede reçete ile hastalara yazılmaya 

başlanmıştır. Probiyotiklerin kullanım gerekliliğini artıran 

bir diğer husus bilinçsiz antibiyotik kullanımı ile hastalık 

yapıcı türlerde gelişen antibiyotik direncidir. Antibiyotik 

direnci basit anlamda hedef türün antibiyotiklerin sürekli 

ve yüksek miktarlarda kullanılması ile artık o antibiyotiğe 

karşı herhangi bir hassasiyetinin kalmaması şeklinde 

açıklanabilir. 

Probiyotik türler hem antibiyotiklere gerek 

kalmaksızın kendileri çeşitli antimikrobiyaller üreterek 

is tenmeyen tür ler in gastrointest inal  s is temden 

uzaklaştırılmaları noktasında işlev görebilirler hem de 

antibiyotik kullanımına gerek olması durumunda 

antibiyotik terapisi sonucunda sindirim sisteminin normal 

koşullarına hızlı bir şekilde dönmesini sağlayabilirler. 

Böylece antibiyotik direncinin gelişmesini bir miktarda olsa 

engellemektedirler. Probiyotikler sadece insan sağlığına 

yönelik değil aynı zamanda hayvan sağlığının korunması ile 

olmuş ve Osmanlı ordusu püskürtülmüştü. Türk 

Ordusunun değil takviye almak askere yiyecek ve 

yatacak yer sağlamak gibi bir imkânı dahi yoktu. Bir 

metre kar vardı. Savaş hattında köy bulunmamakta 

idi. Türk ordugâhında tek bir yemek vardı: Zeytin ve 

ekmek. 25 Aralık'tan itibaren asker ordugâhını 

çadırsız ve karlar üstünde kurmuştu. Yani sıfırın 

altında 35-40 derecede açıkta uyuyorlardı. Artık 

donarak el ve ayak parmakları kopanlar ve ölenler 

vardı. Mahrumiyet son kertesine varmıştı. Asker 

huzursuz ve sinirliydi. Erat seferin gereksiz ve yanlış 

yapıldığına kanaat getirmeye başlamıştı. Bu arada 

firarlarda iyiden iyiye artmaya başlamıştı.

29 ve 30 Aralık günü IX. ve X. Kolordular 

Sarıkamış'a taarruz etti. Rus ordusuna demiryolu ile 

gönderilen destekle asker sayısı 15.000'ne ulaşmıştı. 

Osmanlı ordusu hava ve yol şartları yüzünden hiçbir 

şekilde destek alamıyordu. Osmanlı taarruzları Ruslar 

tarafından püskürtüldü. Türk askerlerinin bazıları 

Sarıkamış'a girmeye muvaffak oldularsa kasaba 

dahilinde dağıldıklarından başarılı olamamışlardı. 4 

Ocakta 1915'te Rusların karşı taarruzu başlamasına 

rağmen yeterince etkili değildi. Rus ordusu da gerek 

savaş ve gerekse iklim şartları yüzünden oldukça 

yorgundu. Aynı tarihte X. Kolordu soldan kuşatılmış 

bir şekilde Narman'a doğru çekildi. IX. Kolordu da 

Sarıkamış-Bardız arasında Ruslar tarafından 

neredeyse yok edilmişti. Ruslar Bardız'ı yeniden işgal 

etmişlerdi. Bu yenilgiden sonra III. Türk ordusu, 

taarruzdan önce işgal etmiş olduğu Azap Mevziine 

(Tutak-Narman Hattına) çekildi. Ruslar da takiplerini 

bu hatta durdurarak yeniden teşkilatlanmaya ve 

birliklerini takviyeye başlamışlardı. Rus Taarruzu 

1915 Nisan'ında başlamış ve 1916 ve 1917 yıllarında 

da süren savaşlarla Doğu Anadolu'nun büyük bir 

kısmını işgal etmişlerdi. Enver Paşa artık yapacak bir 

şeyin olmadığını görünce ordu kumandanlığını Hafız 

Hakkı'ya bırakarak İstanbul'a dönmek üzere 

cepheden ayrıldı.

S a r ı k a m ı ş  m u h a r e b e l e r i y l e  i l g i l i 

kaynaklardan Harp Tarihi Encümeni'nin vermiş 

olduğu bilgiye göre Sarıkamış Muharebesi'nde 

“Türkler üç kolordu ile 70,000 nefer kuvvetinde olarak 

taarruza geçtiler.” demektedir. Mareşal Fevzi Çakmak 

kayıplar konusunda şunları kaydetmektedir: “Ruslar, 

yaralı ve hastalardan ibaret 7,000 esir almışlar, 23,000 

şehidimizi gömmüşlerdir. Bizim tarafta kalan şehit ve 

donmuşları da ilâve edersek toplam kaybımızın 

40,000 olduğunu söyleyebiliriz. Rusların da 32,000 

kaybı olduğu anlaşı lmaktadır”. Mehmetçik, 

Sarıkamış'ta bir destan yazmıştır. Nitekim Ruslar, 

“Telefonları donduran ve Rus harekâtını durduran 

soğuk, Türk hücumlarını durduramıyordu.” demiştir. 

Sarıkamış'ta karlar üzerinde yazılan destanda; aklın, 

birliğin ve basiretin olmadığı anlarda milletin zarar 

gördüğü tarihin sayfalarına acı bir kayıt olarak 

düşmüştür. Sarıkamış'ta şehit olan ecdadımızı 

anarken I. Dünya Savaşı 'nda Çanakkale'de, 

Yemen'de, Filistin'de, Hicaz'da, Suriye'de Balkanlar'da 

ve nice isimsiz cephelerde canlarını feda etmiş 

şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Probiyotikler ve Sağlık

Dr. Enes DERTLİ
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
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muhteşem altlı üstlü 6 otel ve 130 kahvehane ve 28 fırın, 50 

hayvanhane, 300 mağaza, 700 dükkân, 2 hamam, 1 un 

fabrikası, 4 değirmen, 8 çeşme, belediye daireleri, 

hükümet konağı; Maden nahiyesinden 20 karye, Pulur 

(Gökçedere) nahiyesinden 40, Hart (Aydıntepe) 

nahiyesinden 15 ve merkez nahiyesinden 30 köyün cami, 

mescit, medrese, mektep ve evlerini tamamen yaktıkları ve 

tahrip ettikleri anlatılmaktadır.

Yukarıda anlatılanlar 1921 tarihine kadar yapılan 

mezalimin özetlenmiş şekliydi. BOA. HR. SYS. 2877/1 

numaralı bir başka belgede Rus Kızılhaç hemşirelerinden ve 

Moskova Tıp Fakültesi öğrencilerinden Tatyana Karameli 

isimli birinin 1918 tarihli hatıratı yer almaktadır. Yukarıda 

anlatılan mezalimin en canlı tanığı diyebileceğimiz bu 

hemşire hat ı ra t ına tar ih karş ı s ında hakikat ten 

ayrılmayacağına dair sözüyle başlıyor:

“Sözlerimde doğruluktan ayrılmayacağım. Bütün 

milletlere karşı hakikati söyleyeceğim:

8 Ağustos sene 1917'de Bayburd'a muvâsalat etdim. 

Bayburd'da da bir menzil Piyâde Taburu, bir Terek Kazak 

Süvârî Alayı, bir Rus topçu bataryası, bir Rus istihkâm ve 

(amele ve fennî adamlardan mürekkeb) bu taburun bir de 

ufak hastahânesi (reviri) ve bir de ahâlînin tedâvîsine mahsûs 

Ambulatorya denilen bir belediye hastahânesi ve bu 

ambulatoryaya merbût olarak yetîm çocuklar için bir 

eytâmhâne var idi. Ben bu eytâmhânenin müdîresi idim. O 

vakit burada yirmi kadar çocuk vardı. Ma'amâfîh elli iki yatak 

hazırlanmışdı. Ayrıca Ermenilere mahsus olarak daha büyük 

bir eytâmhâne Ermeniler tarafından ihzâr ve idâre 

olunuyordu. Benim eytâmhânemde takrîben beş-altı Ermeni 

çocuğu da var idi. Bunlara ders gösterilmiyordu. Yalnız 

sıhhatlerine, banyolarına, yemeklerine, oyunlarına ve 

gezintilerine bakıyordum. Çocuklarım beni çok seviyorlardı 

ben de onları severdim. İstihkâm Derujin Taburu bütün 

malzemeleri veriyordu. Rus İhtilâli 27 Şubat 1917'de 

başlamışdı. Ben Bayburd'a geldiğim vakit orduda ve 

menzildeki inzibât, eskisi gibi mükemmel idi. Eylül 

evâsıtında Bayburd'da mevki' kumandanlığı eden bir Kazak 

Yasaullı (Yüzbaşı demekdir. Esâsen adliye me'mûru olup 

ihtiyât zâbitânındandır.) eytâmhânenin erzâkını, Derujin 

Taburu kumandanının talebine karşı vermedi. Çocuklarım 

beş-altı gün pek az ekmek parçaları ile iktifâya mecbûr 

oldular. Bu herif gâyet fenâ bir adamdır. Ermeni muhibbidir. 

Ahâlîden hiç birisi sevmez. Şâyed Bayburd'dan geçerseniz 

muhtârlardan sorunuz onlar iyi bilirler. Bir de belediye re'îsi 

vardır, akıllı, zekî bir adamdır. Ayrıca mîralay rütbesinde bir 

Rus menzil kumandanı vardı. Bu ihtiyâr Rus, gâyet iyi bir 

insândır.

Kazak olan mevki' kumandanı, gâyet iyi olan Derujin 

Taburu âmirinin muhtelif taleblerine karşı "Türkler benim 

düşmanımdır. Ben Ermeni eytâmhânesine erzâk vereceğim 

çünki keyfim böyle istiyor" diyordu. Bunun üzerine Derujin 

Taburu âmiri Tiflis'deki vâlî-i umûmîye yazdı ve bu herîfle 

birlikde çalışmak istemediğini bildirdi. İcrâ kılınan 

tahkîkâtda o Kazak yüzbaşısının dostu olan dört-beş 

zâbitden başka bütün zâbitân, Derujin Taburu âmirinin 

yazdıklarının tamâmen doğru olduğunu tasdîk ve te'yîd 

etdiler. Mevki' kumandanı, istediğini yapıyor ve müstakillen 

hareket ediyordu. Bu sebeble menzil kumandanı olan 

mîralay ona söz geçiremiyordu. Çünki mevki' kumandanı 

cebheden emir alıyordu. Menzil kumandanı rütbeten büyük 

idi ise de diğeri onun evâmirine itâ'ate mecbur değildi. 15 

Eylül'den i'tibâren çocuklarım için muktezî gıdâ vesâ'ireyi 

sûret-i muntazamada almağa muvaffak olarak 15 Teşrîn-i 

Evvel'de ben mevâdd-ı ticâriyye ve eczâ-yı sâ'ire getirmek 

üzere âmirim tarafından Tiflis'e gönderildim ve çocuklarımı 

gâyet terbiyeli, kibâr, mekâtib-i âliye talebesinden, Alman 

ırkından bir Rus neferine tevdî' etdim. Tiflis'deki bu 

Ne çabuk unuttunuz doğuda akan kanı

Zira tarih unutmaz… Tarihi unutanı

Erdal KOCA

I. Dünya Savaşı şüphesiz Osmanlı Devletini birçok 

cephede yenik duruma düşürdü. İlk olarak Balkanlarda 

patlak veren milliyetçilik isyanları, ardından bağımsızlık 

mücadelelerine dönüşüp Osmanlının dağılması daha da 

hızlanmıştı. Mondros hezimeti sonrasında Anadolu'nun 

muhtelif yerlerinde düşman işgali başlamış halk kendini 

savunamaz bir hâle gelmişti. Adeta “cebren ve hile ile aziz 

vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 

girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi 

bilfiil işgal edilmiş”ti. İşte bu hazin tablodaki elemi 

ikileştirecek bir şey daha vardı ki o da Bayburt ve çevresinin 

bu işgalden en fazla etkilen bölge olmasıydı. 1917'de Çarlık 

rejiminin bir ihtilal sonucu yıkılmasıyla yerine kurulan 

geçici hükümet Rus işgalinde olan Doğu Anadolu 

bölgesinden mütareke kararıyla kademeli çekilme kararı 

almıştı. Bu geri harekette Ruslar tarafından kandırılan 

Ermeniler Bayburt'ta çeşitli şekillerde mezalime başlamış, 

yüzlerce masum insanı feci şekilde katletmişti. Tarih bu 

fecaatın canlı şahidi olarak arşivlerde bize birçok belge 

sunuyor. Başbakanlık Osmanlı arşivlerinden elde ettiğimiz 

belgelerin ışığında 20. yüzyılın başlarında Bayburt'un hazin 

durumunu anlatmaya çalışacağız. 

BOA. HR. S YS. 2878/92 numaralı belgede 

30/11/1921 tarihinde Bayburt Belediye Başkanlığınca Şark 

Cephesi Komutanlığına yazılan raporda Rusya'nın 

Bayburt'u işgalinden terkine kadar geçen sürede 

“Ermenilerce Bayburt'un doksan dokuz köyüne uygulanan 

soykırımda yedi bin dört yüz on iki hânenin tahrip edilip 

oturulamaz hâle geldiği, bin üç yüz seksen yedi 

Müslümanın öldürüldüğü ve Bayburt Yetimler Yurdu'nda 

iskân ve iâşe edilen 200 çocuktan 160'ının Trabzon ve diğer 

yerlere sevkedildiği” anlatılmaktadır. Aynı belgede bu 

katliamı yapanların da adları listelenmiştir:

“Varzahanlı Arşak David, Kısantalı Kirkor, Siptoroslu 

Misak, Nivli Hacı İbik oğlu Karakin, Hindili Kör Hamas, 

Lusnuklu Antranik, birâderi Gorgi, Kopuzlu Serkis, Hindili 

Yiğit, Azorkalı Sehak, Rumeli karyeli Masrup, Malansalı 

Boğos, Çakmaslı Zekyos, Hayikli Tulumbacıoğlu Bedros ve 

Kopuzlu Hamparsum, Çekerdişin(?) mahallesinden Abacı 

İstepan ve sâ'ir birçok hâtıra gelmeyen daha var ise de 

bunlar Ermenilerin ser-gerdesi ve çetebaşları olduğu ve 

merkûmun Ermenilerle müttefik yoluyla ve ma'an fecâyi' 

icrâ eden Rum milletinden Meyhâneci Panço, Kunduracı 

Kosti birâderi Kör Ayvaz, Furuncu Kosti ve mahdûmu ve 

Yanka oğulları Yatmatidi Yanko, Talahporlu oğlu Yani ve 

diğeri Panço, Pavli'nin oğulları Panço ve Mardiros ve daha 

birçok Rum ve Ermeniler…”

Raporda yukarıda isimleri sayılan kişilerin sokaklarda 

kadın erkek ve çocuklara varıncaya kadar herkesi 

katlettikleri ve derilerini yüzdükleri, kadınların ırzına 

geçerek karınlarını yararak ceninleri çıkardıkları, yiyeceği 

hırsızlanan halka ekmek yahut para verileceği bahanesiyle 

Ömer Ağazâde Hamdi Efendi'nin mağazalarına zorla 

doldurup 280 kişiyi yaktıkları anlatılmaktadır. Bunlara ilave 

olarak evlere zorla girilerek mal ve eşya vb. şeyleri gasp ve 

yağma etmek, halkın üzerinde bulunan saat ve cebindeki 

parayı da zorla almak, hayvanlara varıncaya kadar 

beraberinde götürmek de Rum ve Ermeniler tarafından 

yapılan diğer tasallutlar olarak anılmaktadır. 

Raporun devamında Zâhid, Veysi, Delişaban, 

Karasakal, Tuzcuzâde ve Şingâh ve Ferecullâh Kâdızâde, 

Uzungâzî, Halkakal'a vesâ'ir merkez mahallelerde mevcut 

bulunan 4 kargir cami, 7mescit, 3 tekke, 50 medrese, 5 

mahalle mektebi, 1 deri işleme dükkânı, 2000 ev, sağlam ve 

me'mûriyete sebeb bu sırada Ardase'nin şimâl-i garbîsinde 

bulunan kabak tepelerdeki mevâzı'da bulunan (Ruslar kartal 

yuvası diyorlarmış) Rebinski Alayı'na Türkler ta'arruz 

ettiklerinden, bu alaydan pek çok yaralı zâbit ve nefer 

gelmekde idi. Bu muhârebede Türkler muvaffak olmuşlardı. 

Esâsen bu Rebinski Alayı'nın kumandanı, yaralı zâbitân ve 

askerleri için ilâc, sargı vesâ'ire hâzırlanmasını telgrafla 

Derujin Taburu âmirine bildirmişdi. Ben, Erzurum-Sarıkamış-

Kars-Aleksandrapol tarîkıyla Tiflis'e gitmeğe karâr verdim. 

Bana verilen büyük bir yol otomobiline binerek hasta bakıcı 

askerimle ayın on sekizinci akşamı Tiflis'e vâsıl oldum. Tiflis'e 

müteveccihen hareketimde Erzurum'a muvâsalat etmişdim. 

O gün Erzurum'da menzil kumandanı karârgâhında Rus 

askerlerine tütün göndermek için bir sepet kakul (?) 

vermişlerdi. Ben de burada bulundum.

Ertesi gün Derujin İstihkâm Taburu kumandanı olan 

mühendisimin mektûbunu vâlî-i umûmîye verdim. Vâlî 

benim istediğim her şeyi vermeleri için îcâb edenlere emir 

verdi. Ertesi günü askerlerim bütün ilâcları alarak Bayburd'a 

hareket etdi. Hemşîrem Tiflis'e geldiği cihetle vâlî-i umûmî 

bana ayın nihâyetine kadar me'zûniyet verdi ve keyfiyeti 

telgrafla mühendisime bildirdi. Teşrîn-i Evvel'in otuz birinci 

günü şimendüferle hareket etdim. Sarıkamış'dan otomobil 

aldım ve Teşrîn-i Sânî'nin ikinci günü akşam Bayburd'a 

muvâsalat etdim. Ertesi günü mühendise gitdim. Tiflis'de 

neler yaptığımı bir raporla bildirdim. Bana teşekkür etdi. Bu 

sıralarda Türklerle ta'tîl-i muhâsamât eylediği cihetle 

Kelkit'deki menzil kumandanı birçok zâbit ve askerleri terhîs 

etdi ve kendisi de gitdi. 3 Teşrîn-i Sânî'de Kazak Süvârî Alayı 

ile batarya, Kafkasya'ya hareket etdiler. Menzil kıta'âtı da Ebi 

Yesir (?) Alayı ile Erzurum veya Trabzon tarîkıyla 

memleketlerine gitmek üzere terhîs olundular. Kazak Süvârî 

Alayı, Erzurum ve batarya Trabzon tarîkıyle hareket etdiler. 

Avdetde Sarıkamış'da müte'addid alaylar, süvârî ve topçular, 

derujinler, seyyâr hastahânelerin gelip geçmekde olduklarını 

gördüm ve niçin geriye gitdiklerini sordum. Onlar, harbin 

Türklerle ta'tîl edildiğini söylediler. İntizâm mevcûd idi. 

Âdetâ muhârebeye gider gibi muntazam ve silâhlarıyla 

birlikde gidiyorlardı. Ben Erzurum'dan Bayburd'a avdet 

ederken birçok askerlere ve ilçedeki bir obüs bataryasına 

tesâdüf etdim ve numarasını sordum. Birinci batarya 

olduğunu söylediler. Bu bataryada benim kardaşım mülâzım 

Valdamar Karameli yâver idi. Kendisi[ni] sordum; "Şu atın 

üstündeki" dediler. Hemen gitdim; birbirimize sarıldık. Bu 

gün benim için pek mes'ûd oldu. Kardaşım, "Birlikde 

gidelim" dedi.

Çünk i  bü tün  a s ke r l e r i n  ve  hemş î r e l e r i n 

memleketlerine gitmekde olduklarını söyledi. Hâlbuki ben, 

vazîfem olduğu için Bayburd'a gitmeğe mecbûr olduğumu 

anlatdım ve ayrıldık. Avdetimde Pernakapan [Bernekaban] 

civârında çok kar vardı. Otomobil kara saplandı; 

çıkarılamadı geceyi pek soğukta otomobil içerisinde 

geçirmeğe mecbur oldum. Kürküm ve kaputum da yokdu. 

Bizim askerler bana kaput verdiler. Ben bu gece pek 

korkdum. Çünki yalnızdım. Dört Rus askeri içinde idim. Bi't-

tab' bir şey olmadı. Esâsen uyuyamadım; gözümü kapayıp 

havf ile açıyordum. 4 Teşrîn-i Evvel'de (sene 1917) sarılığa 

yakalandım. Beş günde iyi oldum. Otomobilde çok sarsılmış 

ve iyi gıda alamamış idim. Bayburd'daki fenâ adam olan 

Yasaullı Kazak yüzbaşısı, takrîben yirmi kadar Rus askeriyle 

kalmışdı. Bu herîf pek zengin idi. Kafkasya'da birçok çiftlikler, 

evler vesâ'ire tedârik etmişdi. Çünki kendisi gâyet mürtekib 

ve hırsız bir adam idi. Bu serveti muhârebede kazanmışdı. 

Bu yüzbaşının ismi Popof'dur. Popof, Grozni, Poti ve Sohum 

şehirlerinde çiftlikleri ve evleri satın almışdı. Müte'ehhil idi. 

Rum olan zevcesi, Poti'de idi. Kendisi bir Donjuan idi. 

Bayburd'da bir sistra (hemşîre) ile vakit geçiriyordu. 

Kendisinden daha büyük bir kimse olmadığı cihetle her 

Manidar Bir Arşiv Belgesi
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Popof zâten Türkleri soyuyordu. Halı, lira vesâ'ireyi zorla 

dayak ile her türlü işkence ile her yerden ve herkesden 

topluyordu. Bu hâlleri Anna görünce pek müte'essir oldu. 

Gece geldi; ağladı, "Artık bu aşkı burada kesmek ve bu 

herîfden ayrılmak lâzımdır." dedi. 24 Kânûn-ı Sânî'de: 

İstihkâm Derujin Taburu'nun üç bölüğü kademesi ve 

vicdânsız sevgilisini terkeden "Anna Gülizar" Bayburd'dan 

hareket etdiler. Benim muhârebede bir zevc gibi sevdiğim ve 

hâlen kocam olan Georgi yâhûd Yura da bu Anna'ya refâkat 

etdi. Yalnız benim eytâmhânemle bir bölük derujin istihkâm 

kaldı. Çünki Yura'yı, istihkâm taburu kumandanı, kademenin 

sevkine me'mûr etmişdi. Bu sebeble biz ayrıldık. İstihkâm 

taburu kumandanı yâverini bırakdı. Bu taburun bütün 

askerleri Alman, Leh, Yahûdi idi. Çünki bunlar cebheden 

çekilmişlerdi. Türklere ilticâ etdikleri için Yura adliye 

me'mûru olduğu için yüzbaşı salâhiyetini hâ'iz idi. 24 Kânûn-

ı Sânî 1917'den sonra eytâmhânem sûret-i resmiyyede ilgâ 

edildi. Bu târîhde herkes hareket etmiş idi. Bir bölük derujin 

ile bir kaç asker kalmışdı.

Bizim için muktezî hayvânât ve arabalar on üç gün 

sonra Trabzon'dan avdet edecekdi. Bu (eşolon=kademe) ile 

giden arabacılardan birisi mu'ahharan bana dedi ki: "Türk 

veyâ Kürd olması muhtemel 19 neferlik bir müfreze, bize 

Zigana dağlarında ateş etdiler. Bunun üzerine kademedeki 

efrâdımız da mukâbele etmişler. Yollarına devâm 

edemediklerinden Ardase'ye dönmüşler. Bir hayvân 

gebermiş. Mu'ahharan Rus zâbiti Zigana'da bulunan bir Türk 

zâbitine mürâca'at etmiş. Bu zâbit kademeyi ertesi günü 

Cevizlik'e kadar götürmüş ve bu sefer çete bir şey 

yapmamışdır. Bu kademe Daltaban'da iken 18'inci ve 

23'üncü Türkistan alayları da birlikde imişler ve bu alaylar 

efrâdı Zigana'da ta 'arruz eden çeteye mukâbele 

eylemişlerdir. Bu târîhde birçok Rumlar yaya olarak hicret 

etmekde imişler. Hatta bir kısmı Yura'nın arabasına binmek 

için mürâca'at etmişlerse de yer olmadığından dolayı 

almamışdır." Kânûn-ı Sânî'de, Arşak isminde bir Ermeni, 

apoletsiz zâbit elbisesini lâbis olarak üç-dört Ermeni dostu 

ile Bayburd'a geldi. Bu bayramın birinci günü yılbaşı, 

kumandan Popof'u ziyârete ve tebrîke gitdim. Büyük bir 

masada yemeğe oturduk. Orada Arşak'ı, Popof'un sağında ve 

arkadaşlarını sofrada gördüm. Arşak'ın arkadaşlarından birisi 

Harkof Dârü'l-fünûnu talebelerinden genç ve güzel bir Rus 

idi. Bunun kim olduğunu Anna'dan sordum. O da söyledi. 

Bu adamla konuşmayı fâ'ideli buldum. Çünki ben de talebe 

idim. Odada bahâne ile biraz gezindikden sonra hemen bu 

gencin yanında oturdum ve "Talebe misiniz?" diye 

konuşmaya başladım. Bu adam bir sivil idi. Rus zâbiti değildi. 

Kendisinin Rus olduğu hâlde niçin buraya geldiğini sordum; 

kızardı ve bana "Niçin soruyorsunuz? Bu benim işim, çünki 

Ermenilerle Ruslar dost bulunuyoruz" dedi ve bana îzâhât 

vermekden istinkâf eyledi. Gerçi bu adam böyle söylüyorsa 

da hiç bir Rus Ermenileri kat'iyyen sevmez. Berâber 

bulunulduğu zaman bi't-tab' böyle söylemek lâzım. 

(Sevgilim Yura'nın Trabzon'a hareketinden dört-beş gün 

sonra Yasaullı Popof, Ermenilerle bozuşarak Erzurum'a 

hareket etdi. Bu dargınlığın sebebi Rus metrûkâtından 

birçok şeyler almasından mütevellid idi. Hâlbuki Ermeniler 

vermiyordu. Ma'amâfîh kendisi giderken altı-yedi araba 

dolusu eşyâ ve erzâk ile gitdi. Erzurum civârında Ermeniler 

bunu mükemmel sûretde soyarlar. Hattâ parasını ve eşyâ-yı 

askeriyyesini bile alırlar. Erzurum'da Ermenilerin en 

büyüğüne mürâca'at ederek parasını kurtarmışdır. Popof'un 

hareketinden sonra Bayburd'[d]a hiç bir Rus zâbiti kalmadı. 

Yalnız benimle bir kaç asker, kaldık. Sebebi de Derujin 

Taburu anbârlarında olan melbûsât ve techîzâtı Ermenilere 

vermek istemiyorlar[d]ı. Bu sebeble bana bunları emânet 

ederek gitdiler. Esâsen ben doktor olarak kalmışdım. Bundan 

başka Bayburd'da büyük Zemestova ya'nî belediye 

hastahânesi vardı. Bi't-tab' harb olduğu için bu hastahâne 

askerlere bakıyordu. Harb olmadığı zaman Rusya'da bu 

teşkîlât ahâlîye bakar, bunun için Rusya'da büyük teşkîlât 

vardır. Memleket hastahânesi de diyebilirsiniz. Bu hastahâne 

takrîben Kânûn-ı Sânî bidâyetinde Bayburd'dan Trabzon'a 

hareket etdi. Eski târîhle Şubat'ın –hatırımdan çıkmamış ise– 

altıncı akşamı Türkler Bayburd'u işgâl etdiler. 19 Şubat, yeni 

târîh. Ben de bu gece Türklerin şehre girdiğinden sonra yedi 

istediğini yapıyordu. Bir gün fakîr kadın ve çocuklar, hastalar, 

penceresi önüne geldiler ve un (dakîk) istediler. Çünki artık 

Bayburd'da ekmek pişmiyordu. Fakat un var idi. Zavallı 

kadınlar ricâ etdiler. O, pekiyi dedi, fakat vermedi. Bugün 

yarın diye zavallı fukarâ ve hastaları dört gün bu sûretle 

süründürdü. Sevgilisi hemşîre Anna'ya gitdim. (Bunun da 

Türk ismi benim Türk ismim gibi Gülizar idi. Türklere 

hürmeten Rus hemşîreleri olan bizler birer Türk ismi 

taşıyorduk.) Kocana söyle de bu zavallılara un versin dedim. 

O zavallı iyi kalbli idi ise de dimâğı fakîr idi. Ağladı ve "Ben 

vermek istiyorum ama ma'a't-te'essüf bu adam vermiyor." 

dedi. "Kendim bir şey yapamadım çünki bir levâzım re'îsi 

değilim." diyerek izhâr-ı acz ve te'essür etdi. Bir gün bu Anna 

yanıma geldi ve ağladı. Dedi ki: "Ben bu adamı seviyorum 

ama yapdığı şeyleri sevmiyorum." Ben dedim ki: "Kendisine 

söyle, böyle yapmasın!

Çünki Türkler geldiği vakit bu kumandanın yapdıkları 

Ruslar için mûcib-i hacâlet olur." Ben Anna'ya dedim ki, 

Popof'a söyle "Eğer beni seviyorsan böyle yapmazsın; irtikâb 

etmezsin. Şâyed yaparsan ben hemen seni terkedip 

gideceğim." Gitmiş Popof'a böyle söylemiş o da "Bu benim 

işimdir ricâ ederim karışma!" demiş. Lâkin kendisinden 

ayrılmaması için Popof ağlamış. Çünki bu kızı çok 

seviyormuş. Fi'lhakîka Popof'un zevcesi iyi bir Rum güzeli 

imiş ama terbiye-i ictima'iyyesi noksân imiş. 15 Teşrîn-i 

Sânî'den i'tibâren Kafkasya ve Rusya ile posta ve telgraf 

mu'âmelâtı kesildi. Artık ne mektûb ne gazete ne de telgraf 

al ıyorduk. Çünki bu askerler de işlerini bırakıp 

memleketlerine gitmişlerdi. Bu târîhden sonra kumandan 

Popof Bayburd ve civârındaki sivil Ermeni ahâlîsinden 18-45 

yaşında olanları çağırarak kendilerine Bayburd'daki 

depolardan silâh ve cebhâne tevzî' etdi ve "Bu topraklar 

sizindir. Bunları müdâfa'a ediniz; Türklere vermeyiniz" dedi. 

Türkler, Ermenilerin bu sûret-i mükemmelede teslîh 

edildiklerini görür görmez korkdular ve bizim Rus askerleri, 

mukaddes silâhlarını Türklerin gizli mürâca'atları üzerine 

para mukâbilinde satdılar. Popof, Ermenilere mitralyözü ve 

hayvânlarını verdi.

Bayburd'da, bir mikdâr Rus ordusunda ta'lîm ve 

terbiye görmüş Ermeni askerleri de vardı. Bunlar sivil ahâlîyi 

ta'lîme başladılar. Endâht ta'lîmleri yapıyorlardı. Takrîben 

dört Ermeni zâbiti de var idi. Kânûn-ı Sânî sene 1918 

evâ'ilinde cebheden Ermeni zâbitân ve askerleri Bayburd'a 

geldiler. Fakat sivil Ermeniler askerlerden daha çok idi. Bu 

târîhlerde sivil iken tensîk olunan Ermeni askerleri yüz nefer 

idi. Çünki Anna o kadar elbise dağıtmışdı. Bana her şeyi 

söylüyordu, o hâtıra tutmuyordu, ben hâtıra defteri 

yazıyordum. Bu sebeble bana yazdırıyordu. Tensîk olunmak 

istemeyen sivil ve müsellah Ermeniler bu hesâba dâhil 

değildir. Mikdârları çokdur, fakat adedlerini öğrenemedim. 

Ermeni askerleri arasında bir mikdâr Rus neferleri de var idi. 

Bunlar ta'lîm ve terbiye yapıyorlardı. Bundan başka 

Ruslardan mîralay rütbesinde bir telgraf zâbiti ile 

Gürcülerden bir piyâde zâbiti de var idi. Ermenilerin teslîhi 

keyfiyetini bu Yasaullı Yüzbaşı Popof yapdı. Ermeniler 

kendisini çok seviyorlardı, hattâ o gezmeğe gitdiği vakit 

sekiz-on Ermeni atlısı ona refâkat ve muhâfaza ediyorlardı. 

Bu herîf çok rakı içiyordu, her gün her sâ'at sarhoş idi. Bir gün 

Anna ile birlikde gezinmeye gitdik. Yolda nizâm karakolu 

önünden geçdik (corp de garde) . Burada ihtiyâr bir Rus 

askeri bizi kapının önüne çağırdı. Söylemek, nöbetçilere 

yasakdır. Bizi işâretle çâğırdı. (Bu zamanda Popof'un yanında 

ancak beş asker kalmışdı. Zîrâ Türklerle aramızda harb 

yokdur diyerek memleketlerine gitdiler.) "Size gizlice bir şey 

söyleyeceğim" dedi. Anna ile benden başka kadın da 

kalmamışdı. Nöbetçi şöyle söyledi: "Burada birçok sivil 

Türkler mahbûsdur. Popof her gece bir kaç Ermeni ile buraya 

gelir, Türklerden para ister, verenleri salıverir; vermeyenleri 

çizmesiyle, mahmûzuyla, kırbacıyla fenâ hâlde tepeler, 

veremeyen zavâllı Türklerin vücûdları şişmiş ve çürümüşdür. 

Bunlara pansuman yapmak lâzımdır." Pek iyi kalbli olan bu 

ihtiyâr Rus neferinin bu ifâdelerinden sonra ben ve Anna 

gitdik sargı ve pamuk aldık. Pek yasak olduğu hâlde gidip bu 

bed-bahtların yaralarını sardık. Ma'a't-te'essüf bu iyi neferin 

ismini unutdum. Çünki kendisini ilk def'a görmüşdüm. Nefer 

bu hâli kimseye söylememekliğimizi ricâ etdi. Bu mel'ûn 

araba ile beş-altı Rus askeri ve bir mühendis zâbiti ile 

Bayburd'u Türklerin ma'lûmâtı tahtında terketdim.) 20 

Kânûn-ı Sânî'de Popof, benimle gezmeğe gitmek istediğini 

söyledi. Ben de ma'a'l-memnûniyye kabûl etdim. Popof, bu 

gezintinin bir kaç gün devâm edeceğini söyledi. Ben de 

vazîfemi (geçenlerde Graduk(?) hastahânesi civârında rast 

geldiğimiz) hemşîre Maryana'ya verdim. Kar münâsebetiyle 

kızakla Kotis köyüne gitdik. Sekiz-on kadar Ermeni süvârîsi 

vardı. Kotis köyünde muhtâr imâmın evini bize hâzırladı. 

Yemeğimizi de muhtâr te'mîn etdi. Güzel güzel yemekleri 

getirdiler. Mu'ahharan ben kendi odama çekildim. Popof'da 

kendi odasında idi. Nısfu'l-leyl sularında bir takım feryâd, 

vâh, efgân sesleri ile uyandım. Hemen odamın kapısını 

açdım. Orada bir Türk genci vardı. "Ne var!" diye sordum. O, 

benim Popof'un dostu olduğumu zannederek "bir şey yok" 

dedi. Popof'un odasında olup olmadığını sordum. Onun 

uyumakda olduğunu söyledi. Bî-çâre benden korkdu. Orada 

bir Ermeni askeri gördüm. Sordum, "Niçin böyle 

yapıyorsunuz" dedim. O güldü ve benimle alay etdi. Hâlbuki 

ben iyice biliyordum ki bunları Ermenilerle müşterek olarak 

Popof yapdırıyordu. Ermeni askerlerine ben Popof'a 

söyleyeceğim dedim. Onlar "Ah, istersen söyle!" dediler. 

Hemen Popof'un oda kapısını çaldım. Gecelik elbisesiyle idi. 

Afv diledim ve mes'eleyi anlatdım. O, gûyâ haberi yokmuş 

gibi Ermeni askerlerine göz kırparak darıldı ve "Yapmayınız!" 

dedi. Hâlbuki ben odama çekildikden sonra Popof[un], 

Ermenilere ne kadar lira aldıklarını sorduğunu işitdim. 

Ermeniler, Türk evlerini abluka ederek para, eşya, erzâk, 

meyve her ne var ise alıyorlardı ve fenâ hâlde zavâllı 

kadınları, ihtiyâr ve gençleri döğüyorlardı. Fakat benim 

yanımda kimseyi öldürmediler. Güzel kız ve kadınların 

nâmûslarına da ta'arruz etdiler. Ertesi sabah diğer bir köye 

hareket etdik. Ermeniler eşya ve erzâk götüremediler. Yalnız 

lira ve paraları aldılar. Fakat Popof, Ermeni askerleri için 

köylerden inek, öküz, koyun, keçi, kuzu, bârgîr, katır, eşek 

alıyordu. Sûret-i zâhirede para ile mübâya'a olunuyordu. 

Hâlbuki aslâ parası verilmiyordu. Her köyde Popof, imâm ve 

muhtârı çağırarak böyle tenbîhât veriyordu. Üç köyden 

böylece geçdikden sonra dördüncü köyde geceyi geçirdik. 

Popof tekâlîf-i harbiyye tarh ediyordu. Bu köylerin cümlesi 

Çoruh ve Ersinek tarafındadırlar. Kotis köyü, Ûlâ caddesi 

üzerinde Bayburd'un sekiz versta uzakdadır. İçinde büyücek 

bir Ermeni kilisesi vardır ki bu şimdi harâbdır.

Muhârebede topçu ateşi ile harâb olmuşdur. Bu 

dördüncü köyde de geceleyin yine ben, bir de Serkis isminde 

bir Ermeni neferi bir odada yatmışdık. Çay içerken 19 

yaşlarında gâyet beyâz ve güzel fakat üstü başı yırtık kirli bir 

kadın geldi. Zavâllı ağlıyordu. Ben "Ne var!" dedim. Popof, 

"Bunun kocası asker iken esîr olmuş.

Palu'da bulunuyordu. Oradan firâr etmiş, burada 

imiş. Kocasını teslîm ederse gitsin. Aksi takdîrde kendisini 

kollarını bağlayarak Bayburd'a götüreceğim ve kendisini 

askerlerime orospu olarak vereceğim." demiş. Kadın 

zevcinden haberi olmadığını söyledi. Kendi nâmûsundan 

pek korkuyordu. Bana yalvardı. Nihâyet hareket etdik. 

Popof, kadını kızağa aldı. Yolda Ermeniler, "Bu kadın benim!" 

öteki "Yok benim!" diyorlardı. Yüzü kapalı, yalnız gözleri 

açıkdı. Bir Ermeni, güzel olup olmadığını bana sordu. 

Kadının yüzüne gizlice bakdım. Cidden pek güzel idi. Askere 

dedim ki "Gözleri güzel, ama yüzü pek çirkin, çiçek bozuğu, 

murdâr ve hastalıklı bir kadın" dedim. Ötekiler tükürdüler. 

Ayın (Şubat) 23'ünde, Bayburd'a gittiğimiz vakit bu kadına 

dikkat etmesi için Anna'ya tenbîh etdim. Sonra Bayburd 

mahallelerinden birisinin muhtârı akrabâsı çıkdı. Kocasını 

tutdular ve bu ihtiyâr bu kadını evine aldı. Emînim ki bu 

kadının nâmûsuna dokunamadılar. Çünki ben ve Anna 

muhâfaza etdik. Kocası olan o Türk esîrini tekrâr Erzurum 

tarîkıyla Tiflis'e sevketdiler. Bu zavâllı askeri ma'den 

hanlarında yolda öldürmüşlerdir. Çünki en âdî bir bahâne 

bularak Ermeniler Türkleri yollarda öldürüyorlardı. Bed-baht 

kadın, Ermeniler zorla ırzına geçse kocasının kendisini 

keseceğini söyleyip ağlıyordu. Henüz Ruslar Bayburd'da iken 

Popof'un sevgilisi Anna'nın isim günü idi. Popof büyük bir 

balo verdi. Bu baloya ben de da'vetli 

i d i m .  G i t d i m .  F e v k a ' l - â d e 
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daha doğrusu müftînin da'vetnâmesine icâbet eden sâf 

ve zavâllı Türk köylülerinden Bayburd'a girenler hemen 

tevkîf olunarak büyük evlere, hânlara, mağaza ve 

mahzenlere dolduruldular. Bayburd'daki ahâlînin ileri 

gelenleri daha evvel tevkîf olunmuşdu. Hâricdeki 

köylüler Bayburd'a girenlerin bir daha çıkmadıklarını 

görünce bir daha gelmediler. Dağlara çekildiler. Onlar 

da hayâtlarını, ırzlarını müdâfa'a etmek üzere silâh 

tedârikine başladılar. Fakat bulabildiler bu da bir 

müdâfa'aya kifâyet edemezdi.

Fî 2 Şubat'da (Yeni târîhiyle 15/16 Şubat gece) 

akşam çocuklarımın yemeklerini yedirdikden sonra 

evlerine gidenleri gönderdim. Mütebâkîsini yatırdım. 

Sâ['at] 8[den] sonra da bir gezinti yapdım. Fevka'l-âde 

hiç bir şey yokdu. Ermeni askerleri muntazam sûretde 

sokaklarda geziyorlardı. Yarım sâ'at promonaddan 

sonra avdet etdim, yatdım. Yanımdaki odada benim 

için verilen hasta bakıcı ihtiyâr nefer vardı. Çünki Yura 

gitdiği için korkuyordum. Takrîben sâ['at] 1[den] evvel 

idi. Büyük bir çığlık içinde uyandım. Dışarıda ve benim 

eytâmhânede birçok çocuk, kadın ve erkek feryâdları 

işidiyordum. Fenâ hâlde korkdum. Askerim gelerek 

kapıya urdu. Sordum: "Ne var!" dedim. O da fenâ 

hâlde korkmuş ve ağlıyordu. İhtimâl ki Türkler 

Bayburd'a geldiler diye ağlıyordu. Ben hemen 

paltomu, fotinlerimi giydim, birlikde çıkdık. Fenâ halde 

korkdum. Birlikde ağlıyorduk. Bir de bakdım ki benim 

yetîm çocuklarımdan bir kısmı hançerlenmiş, 

öldürülmüş. Bir kısmı yaralı olarak kanlar içinde feryâd 

ediyor. Mütebâkîsi kapıdan sokağa fırlatılmış orada 

kesilmiş. Yatakları karma karışık, kapılar pencereler 

kırılmış. Sokaklardaki bu feryâd, takriben yirmi dakîka 

devam etdi. Sonra her tarafdan tüfenk sesleri başladı. 

Bu silâh sesleri üç-dört sâ'at devam etdi. Belki benim 

için iyi değilse de (ya'nî vazîfem i'tibârıyla) yaralı 

çocuklarıma bakamadım. Çünki sinirim tutmuşdu. 

Kendimi şaşırmışdım. Ale'ssabah Bayburd'u gezdim. 

Her tarafda sokaklarda birçok Türk çocuk, kadın ve 

erkek na 'ş lar ı  gördüm. Cenâzeler i  mol la lar 

kaldırıyorlardı. Tek-tük Ermenilerin lâşeleri de var idi. 

Bu gün Ermeni eytâmhânesini hemen Erzurum'a doğru 

yola çıkardılar. Ermeniler Bayburd'dan çekilirken 150 

kadar Türk çocuğunu cebren toplayarak berâber 

götürmüşlerdir. Bu bed-baht ma'sûmlardan bir 

kısmının vahşiyâne bir sûretde katledildikleri bi'l-âhire 

yollarda ötede beride bulunan na'şlarından 

anlaşılmışdır. Ermeniler Bayburd'da tevkîf etdikleri 

Türkleri kâmilen katl ve bazı evleri ihrâk etmişlerdi. 

Yanık kadîdler enkâz arasında gözüküyordu. Bu gece 

Ermeniler, hemen umûmiyetle evlere de girmişler, 

bulduklar ı  erkek,  kadın,  çocuğu vahş iyane 

öldürmüşler, kuyu bulunan evlerde kuyulara 

atmışlardı. Genç kız ve kadınların nâmûsuna ta'arruz 

etdiklerini Türk ve Ermeni dostlarımdan haber aldım. 

Bayburd'un bugünkü manzarasını görmek cidden 

müşkil ve hazîn-âlûd idi. Yalnız kârgir bir evde 

habsedilmiş yetmiş kadar Türk genci kapının arkasına 

döşeme taşlarını çıkararak yığmışlar ve bu sûretle 

müdâfa'a-i nefse kıyâm etmişlerdi. İhrâkı kâbil 

olamayan bu evdeki Türk gençlerini imhâ için 

Ermeniler pencerelerden birçok bomba atmışlarsa da 

bu bombaların patlamasına meydân vermeden 

içindeki Türkler bombaları dışarıya fırlatmışlar ve Türk 

askerinin Bayburd'u işgâli gecesine kadar muhâfaza-i 

hayata muvaffak olmuşlardır.

Orada birçok fotoğraflar aldım. Ma'a't-te'essüf 

bu fotoğraflar Moskova'da bulunan kocamın yanında 

kaldı. Ma'amâfîh müsâ'id bir fırsatda bu fotoğrafları 

hâtırâtımla birlikde neşredeceğim. Bayburd'dan 

Batum'a kadar seyâhatim sizi menfa'atdâr etmeyeceği 

cihetle bahsetmeyeceğim. Yalnız şurasını söyleyeyim ki 

Bayburd'da sevgilim olan Yura ile Batum'da resmî 

izdivâcımız vukû' buldu ve izdivâcımızın üçüncü günü 

Moskova'ya hareket etdi. Ben de Batum'da kaldım. 

Mazlûm Türklere hidmet ve aynı zamanda kendi 

ma'îşetimi de te'mîn eylemek üzere burada bir hasta 

bakıcı bulunuyor.”

her şeyler vardı. Ben onlara 

k e n d i m i  M o s k o v a ' d a 

zannetdiğ imi söyledim. Çünki 

muhârebe yerlerinde bunları bulmak kâbil değildir. 

Gece yarısına kadar yedik, içdik, eğlendik, avdet etdik. 

Baloya Nikitin isminde bir menzil doktoru da'vet 

edilmişdi, gelmedi. Bu, şahsen çirkin fakat kalben pek 

güzel değerli bir genç idi. Gâyet güzel şarkı söylüyordu. 

Nikitin, Anna'yı fevka'l-âde seviyordu. İhtimâl, Popof 

olmasaydı bu doktor Anna ile izdivâc edecekdi. Fakat 

Anna, Popof'u seviyordu. Ertesi günü Anna bana geldi. 

Pek mükedder idi. Sebebini sordum. Dedi ki: "Doktor 

acabâ niçin gelmedi?" Ben, "Belki hastadır. İhtimâl, işi 

var." dedim. O "Hayır!" diyerek göğsünden bir mektûb 

çıkardı. Doktor Nikitin yazmışdı ki "Sene-i devriye-i 

vilâdetinizi tebrîk ederim. Ma'a'l-memnûniyye gelmek 

istiyordum. Fakat, oradaki yemeklerin vesâ'irenin 

kırbaçla, dayakla, vahşiyane işkencelerle zavâllı fakîr 

Türklerden cebren, zulmen alındığını bildiğim için 

gelmedim. Çünki böyle şeyler beni boğar, boğazımdan 

geçmez. Bu sebeble beni afvediniz." Ma'a't-te'essüf biz 

bu yemeklerden yemişdik. Pek müte'essir olduk. 

Esâsen ben biliyordum. İhtilâlden sonra Popof'a, zâbit 

yerine Havrin isminde bir nefer yâver olmuşdu. Bu 

mel'ûn, Türklere pek çok fenâlıklar yapdı ve o balo için 

zannederim bu neferin büyük gayreti sebketmişdi. 

Anna o mektûbu yakdı ve pek müte'essir döndü. Fi'l-

hakîka balodan bir-iki gün evvel birçok adamlar 

getirmişlerdi ki yüzleri gözleri mosmor olmuş, şişirilmiş 

bî-çârelerdi. Bi't-tab' paraları, neleri var ise alıyorlardı. 

Zavallı fakîrler, elbette gönül rızâsıyla bunları 

veremezlerdi. Zîrâ çoluk çocuklarının yegâne medâr-ı 

ma'îşeti idi. Popof, Ermenilere silâh tevzî' etdikden 

sonra mescid önündeki büyük meydânlıkda Arşak'ı 

soluna alarak at üzerinde askerler ile birlikde fotoğraf 

çıkardılar. Popof Anna'nın da fotoğrafda bulunmasını 

ârzû etdi. Fakat Anna kabûl etmedi. Popof'un 

hareketinden sonra Arşak, İspir ve Bayburd kazâları 

meliki ve askerî re'îsi sıfatını takınarak icrâ-yı mezâlime 

başladı. Türklerin paşalara hürmet ve itâ'atini bildiği 

cihetle kendisine bir de paşa ünvânını tevcîh etmişdi. 

Gitgide kuvvet ve mezâlimini artırıyordu. Bereket 

versin Trabzon tarîkı Türk yerlileri tarafından 

kat'edilmişdi. Trabzon'da ictimâ' eden Rus kuvvetleri 

içindeki Kafkasyalı ve yerli gönüllü Ermeniler 

gelemediler. Evvelce geldilerse de cüz'î idi. Yollar, 

Ermeni çeteleri tarafından kat' olunmuşdu. Yollardan 

geçmek mecbûriyetinde kalan bed-baht Türkler 

kadınlara, çocuklara varıncaya kadar kesiliyordu. İhtilâl 

münâsebetiyle Rusya'dan firâr eden binlerce Türk 

üserâsı Tiflis'den i'tibâren yollarda Ermeniler tarafından 

itlâf ediliyordu. Köyler vakit vakit basılıyor, soyuluyor 

ve bi'l-hâssa gençler imhâ olunuyordu.

Türklere karşı yapdıkları hıyânetden dolayı 

harbin ilk devirlerinde Rusya'ya hicret eden ve âlî-

cenâb Türkler tarafından tehcîr esnâsında himâye ve 

ihfâ olunan Ermeni erkek, kadın ve kızları hemen 

umûmuyla yerli yerlerine gelmiş idiler. Bu nânkörler, 

diğer vahşîleri i'tidâl ve sükûnete teşvîk edecekleri 

yerde bi'l-akis önayak olarak diğerleriyle birlikde her 

türlü mezâlime iştirâk ediyorlardı. Arşak, Erzincan'daki 

Antranik'den emir alıyordu. Bu canavarın Erzincan'da 

yapdığı fecâyi'i Arşak da Bayburd'da tekrâra başladı. 

Erzâk tevzî' olunacağı her tarafa i'lân olunarak, köylüler 

Bayburd'a da'vet olundular. Ermenilere i'timâd ve 

emniyet olunamayacağını pek çok def’alar acı sûretde 

tecrübe etmiş olan Türklerin bir kısım erkekleri her ne 

vesîle ile olur ise olsun Bayburd'a cem' olunacak 

insânların âkıbetinin fecî' olacağını bildikleri cihetle 

karla mestûr olan sarp dağlara, kayalıklara ilticâ etdiler 

ve Türk ordusuna haberler göndererek imdâd taleb 

etdiler. Arşak'ın da'vetnâmelerine sâf ve ma'sûm 

köylülerin icâbet ve itâ'atini te'mîn etmek üzere 

Bayburd müftîsine tazyîk ile tezkireler de yazdırılmışdı. 

Gördüğüm bir tezkirede müftî, şâyed gelmezseniz 

hakkınızda pek vahîm olacakdır diyordu. Arşak'ın, 

www.bayburt.edu.tr30
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İnsan, yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratılmıştır. 

Üstün vasıflara sahip olan insanın sosyal bir varlık olmasından 

dolayı, yalnız yaşayamayacağı bir gerçektir. Maddi ve manevi 

melekeleriyle ve insana Yaratıcı tarafından verilen her türlü 

n imet ler le  donat ı lan insanın d iğer  insan lara  karş ı 

sorumluluklarını yerine getirmesi, mü'min ve müslüman 

olmasının bir gereğidir.

Allah, mü'minlerin ancak mü'minlerle kardeş olacağını 

bildirirken, aynı akide ve dünya görüşüne sahip olmanın önemini 

de ortaya koymuştur. Hiç şüphesiz insan, farklı farklı kabiliyet ve 

özelliklerde yaratılmıştır. Sahip olunan bu vasıfların aynı inanç ve 

gayeler için, toplumun ve insanlığın ıslahında kullanılması, bu 

bilinç ve şuurla yaşanılması farkında olan bireyler olunması, 

mü'min olmanın sonucudur. Mü'minlerin bir vücudun 

organlarına benzetilmesi, birbirine bağlı olduğunu, birinin zarar 

görmesinin diğerine ne ölçüde acı verdiğini gösterir. Kardeşlik 

hukukunda kardeş olma vasfını kazanan insanların birbirine zarar 

vermemesi temel ilkedir. Çünkü “zarar vermek, zarara zararla 

karşılık vermek yoktur” ilkesi bunu gerektirmektedir. Müslümanın 

kardeşine maddi ve manevi her türlü zararı, telafisi mümkün 

olmayan acılar meydana getirebilir. Kardeşlik hukuku, bu 

zararların meydana gelmemesini şayet gelmişse telafisini zorunlu 

kılar.

Dünyanın neresinde olursa olsun aynı Allah'a, aynı 

peygambere inanan insanların kardeş olması, ayrılığı değil 

dayanışmayı, umursamazlığı değil fedakârlığı gerektirir. Bu 

konuda Ensar ve Muhacir kardeşliği, günümüz İslam dünyasına 

en güzel örnek olmasına rağmen yeteri kadar anlaşılamamış, 

birçok zengin İslam ülkesi savaş mağduru kardeşlerine duyarsız 

kalmıştır. İyilikte yarışmak, Kur'an ve Sünnetin istediği Müslüman 

kimliğini inşa etmek, empati kurmak “sizden biriniz kendi nefsi 

için istediğini kardeşi için istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş 

sayılmaz” anlayışına sahip olmak dinin emridir. Birbirleriyle 

gerçek manada kardeş olan mü'minlerin, Allah'ın insana verdiği 

kabiliyetleri yerinde kullanan, soran sorgulayan, nasların 

gayelerine göre hayatını şekillendiren, değişen ve gelişen olayları 

analiz edebilen, kurulan tuzakların farkında olan, olayların 

akışına kapılmayan, sadece ve sadece Allah'ın rızasına 

odaklanan, O'nun firasetiyle bakan, vizyon sahibi, toplumuna ve 

insanlığa evrensel değerler doğrultusunda faydalı olan bireyler 

olması, ahlaki ve hukukidir. Kardeşlik hukuku, hoşgörüyü, 

affediciliği, kardeşinin ayıbını örtmeyi ve sıkıntılarını gidermeyi, 

hased, kin ve buğz gibi yerilen özelliklerden arınmayı ahlaken; 

kardeşe zulmetmemeyi, alış verişte aldatmamayı,  malına ve 

canına zarar vermemeyi hukuken gerekli kılar. İnsanı kardeş 

yapan inandığı değerler olduğuna göre, mü'min kişinin, 

kardeşinin hukukuna sahip çıkması, zaruri maslahatlar olan; 

dinin, nefsin, neslin, malın, aklın korunmasında, kendisinin 

olduğu kadar kardeşi için de sorumluluğu bulunmaktadır. Hz. 

Peygamberin “Müslümanın her şeyi, kanı, namusu ve malı 

müslümana haramdır.” ifadesi bu gerçeği açıklamaktadır.

Kardeşlik hukuku, en önemli insani değerlerden biridir. 

Sadece kendimiz için değer verdiğimiz bir hayat tarzı İslamî 

olamaz. Çünkü insan kardeşleriyle beraber bir bütün oluşturur, 

değer taşır. Kardeşi mutluysa kendi mutlu, kardeşi mutsuzsa 

mutsuz olur. Bu sebeple dünya ve ahirette huzurlu olmanın 

yollarından biri, müslüman kardeşimizin haklarını korumak, 

onun manevi olarak hissettiklerini hissedebilmek ve 

yaşayabilmektir. Gerçek mü'minlerin kardeşliği, gönüllerinin 

birbiriyle kaynaştığı, sıcak yürekli, birbirlerini gördüğü zaman 

gözlerinin içi parlayan, samimi, birbirlerine merhametli olandır. 

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 

düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.” ilâhi emrini her 

zaman hatırlamak ve bu şuurda olmak her müslümanın asli 

görevlerindendir.

Kardeşliğin Hukûkî Temelleri

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞEN
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi



düşürmekte, kentte ticari faaliyet gösteren insanların 

müşterilerinin azalmasına yani bir talep düşüklüğüne 

sebep olmaktadır. Nüfustaki bu azalma 1990'lı yıllardan bu 

güne kadar aralıksız bir şekilde devam etmiştir. Bu 

tarihlerde Türkiye nüfusunun % 2,2'si bu bölgede 

yaşarken, 2010'lu yıllardan sonra bu rakam oran olarak % 

1,4 seviyesine gerilemiştir. Enflasyon oranları 2013 yılı için 

% 8,04 ile, sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların 

oranı % 0,81 ile, maaş ve ücretlilerin oranı % 0,61 ile ve bin 

kişi başına evlenme sayısı 7,2 ile Türkiye ortalamasına göre 

düşük seviyelerdedir. Bayburt'ta yerleşmiş firmalar 

tarafından yapılan ithalat ve ihracat değerleri sırasıyla 4,1 

milyon dolar ve 0.3 milyon dolar ile düşük seviyelerdedir. 

2012 yılı verilerine göre yüz bin kişi başına düşen hastane 

yatak sayısı 198 ile Türkiye ortalaması (265 yatak) 

değerinin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15 ile 19 

olan Türkiye ortalamasının, bin kişi başına otomobil sayısı 

61 ile 121 olan Türkiye ortalamasının altındadır. On bin 

araç başına trafik kazası yine Türkiye ortalamasının (90) 

üzerinde olup 153 tür.        

Bu olumsuzluklar listesi daha da uzatılabilir. Ancak 

her kentin dezavantajlı taraflı olduğu gibi avantajlı tarafları 

da vardır. Yerel kalkınmada var olan mevcut anlayışa göre 

her kentin potansiyel olarak sahip olduğu imkânları 

çoğaltarak kalkınma hızını artırmak mümkündür.  

Bayburt'un sahip olduğu değerlerle Türkiye kamuoyunda 

daha fazla tanınır olması ve şehri ziyaret edenlerin sayısının 

çoğalması bunu sağlamanın bir yollarından birisidir.  

Geleceklerinden umutlu olanların oranı Bayburt'ta % 85,5 

ile Türkiye ortalamasının (%77) üzerindedir. Bu mutluluk 

düzeyine ekonomik unsurları daha da iyileştirerek katkıda 

bulunmak mümkün görünmektedir. 

Bayburt'un en önemli problemi nedir denirse 

verilecek cevap herhalde göç ve alt yapı sorunlarıdır 

denebilir. İlin genç nüfus yapısı, istendiği kadar istihdam 

oluşturulamadığı için maalesef büyük şehirlere göç etmek 

zorunda kalmakta, gençlerin aileleri de istemeden de olsa 

onları takip ederek bu olay toptan bir göç olgusuna 

dönüşmektedir. Bunu önlemenin yolu hepimizin bildiği 

gibi yeni iş imkânları oluşturmaktan geçmektedir. Bayburt 

Bayburt ekonomisi ile ilgili yapısından ve şehir 

büyüklüğünden dolayı hacimli ifadeler kullanmak zor 

görünüyor. Coğrafi şartlar ve ülkenin kalkınmışlık seviyesi 

dolayısıyla şimdilik ulaşımın ancak kara yolu ile 

yapılabildiği ilimizde şartların iyileşmesi ve daha fazla 

gayret gösterilmesi halinde diğer ulaşım imkânlarının 

olacağı konusunda beklentilerimiz devam etmektedir. 

Şehrimizle ilgili geleceğe dönük ister alt yapı isterse 

kültürel faaliyetler gibi üst yapı unsurlarının daha da 

iyileştirileceğini, bir kentin insanlara sunabileceği kent 

yaşamı ile ilgili var olanlara yenilerinin ekleneceğini, 

özellikle üniversitenin bir kente katabileceklerini mevcut 

örnekleri üzerinden düşününce çok daha iyi olacağını 

biliyoruz. Yeni ifadeyle rekreasyon alanlarının kentimizde 

çoğalmasını, sosyal imkanlar olarak vatandaşların, 

öğrencilerin, çocukların, turistlerin, esnaf ve sanatkarların 

ve engellilerin mutlu yaşayabilecekleri bir kent dokusunu 

bekliyoruz. Büyük kentlerde gittikçe daha fazla problem 

haline gelen ulaşım ve asayiş gibi sorunların şehrimiz için 

söz konusu olmadığı, adeta Bayburt'la özdeşleşmiş güvenli 

şehir imajının muhafaza edilerek şehrimizi yaşam alanları 

ile ilgili daha yaşanılır bir hale getirmek hepimizin 

görevidir. Bayburt'un en büyük değerlerinden olan Çoruh 

Nehri ve özellikle silueti ile adeta bir şiire benzeyen 

kalenin şehirle bütünleştirilip yaşamın bir parçası haline 

getirilmesi gerekmektedir.     

Bu ifadelerden sonra söz konusu ekonomi olunca 

daha ziyade kantitatif ifadeler kullanmak gerektiğini ve 

ancak bu şekilde daha rasyonel değerlendirme yapma 

imkanına kavuşacağımızı bilerek, şehrimizi ülkenin diğer 

t a ra f l a r ı  i l e  ekonomik  gös te rge le r  aç ı s ından 

değerlendirelim. Bayburt'un ekonomik özelliği tarım ve 

hayvancılığa dayalıdır. Ancak devletin resmi istatistik 

kurumları ve bilimsel araştırmalara bakacak olursak verim 

açısından üretim değerlerinin de parlak olmadığı 

görülmektedir. Nüfusun azlığı ve gelir düşüklüğü sebebi ile 

yetersiz talep, yapısal problemler ve ulaşım gibi nedenlerle 

yüksek maliyetli bir üretim yapısına sahip olan Bayburt arz 

ve talep tarafından gelen zayıf bir ekonomik yapı 

sergilemektedir. Yani Bayburt ekonomik açıdan arz ve 

talebin istenen düzeyde olmadığı bir ilimizdir. Tarım 

ekonomisi ve bitkisel üretim değerleri açısından Türkiye 

ortalamasının altında olmayan ilde topraksız aile sayısı da 

% 26 oran ile ortalamaya göre iyi durumdadır. Ancak 

toprakların verim düşüklüğü sebebi ile çiftçilerin gelir 

seviyesi düşük düzeylerde kalmaktadır. İlin sanayisi 

beklenen düzeylerden düşük, turizm ve tarım gibi 

alanlarda gelişme göstermesi gereken, hizmetler alanında 

ise kötü olmayan bir durumdadır.   

İllerin gelişmişlik durumuna bakıldığında insani 

gelişmişlik endeksi gibi bir çok göstergenin yer aldığı 

endekslere göre ise Bayburt 81 il arasında ancak kendisine 

64. sırada yer bulabilmiştir. Ve daha da kötüsü gelişmenin 

seyrinin negatif olmasıdır. Eğitim, sağlık ve gelir gibi ana 

başlıkların olduğu ve bir çok alt başlığında bulunduğu bu 

endekse göre maalesef Bayburt ülkenin diğer illerine göre 

sıralamada iyi bir durumda değildir. İşsizlik oranı % 6,2 ile 

Türkiye ortalamasının (% 9,7)  altındadır. Bayburt'a kır-

kent nüfusu açısından bakıldığında da kentli nüfusun kır 

nüfusundan fazla olduğu görülmektedir. Ortalama 

kentleşme oranı % 63 olan ilde köylerin boşaldığı göze 

çarpmaktadır.  Göç edenlerin çok az bir kısmı şehir 

merkezine göç etmekte, göç daha ziyade büyük kentlere 

ve yurt dışına olmaktadır. Göç edenlerin büyük bir kısmı 

diğer illere olduğu için bu, kentin ekonomik değerlerini 

Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesini birbirine 

bağlayan geçiş güzergâhında olan bir yerdir. Araklı ve Kop 

tünellerinin bitirilmesi ile Bayburt'un ulaşım sorunu bir 

nebze halledilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki alternatif 

yolların olmaması bir kenti her zaman dezavantajlı duruma 

sokacaktır. Bayburt'un topraklarının bir şekilde şimdiye 

kadar kimyasallardan uzak tutulması organik tarımın bu 

bölgede yapılmasına olanak sağlayarak geleceğin en 

önemli yatırım alanlarından birisini oluşturmaktadır. 

Bunun ön çalışmalarının meyve verdiğini hasat zamanları 

Bayburt pazarına gidilince anlaşılmaktadır. Pazarda hali 

hazırda satılan organik domates, lahana, soğan vs, gibi 

ürünler çok fazla tercih edilmektedir. Bunu dünyada çok 

yaygın olarak yapılan enerji bitkilerinin ekimi gibi tarım-

sanayi işbirliğini artıracak olan alanlara kaydırmak mevcut 

tarımın yapısını değiştirecek potansiyele sahiptir. Bir diğer 

alan Organik arıcılık faaliyetlerinin daha da çoğaltılıp 

bunun bir marka haline getirilmesidir. Bu konuda 

yapılabilecek bir çok şey olduğu görülmektedir. Ağır 

sanayinin oluşturulması gibi yapılması zor olan alanlardan 

ise daha modüler ve fazla bir maliyet istemeyen olmayan 

iletişim sektöründe çağrı merkezleri gibi kuruluşlar 

Bayburt'ta katkı yapabilecektir. 

Bayburt'un topraklarının parçalanmış hali bir başka 

sorun alanıdır. Tarım alanındaki ürün ve verimlilik 

düşüklüğünün bir sebebi de budur. Bir an önce bu 

problem halledilmelidir. Bu sorun ülkenin en önemli 

sorunlarından birisidir ve kalıcı çözümler beklemektedir. 

Toprak reformu gibi köklü çözümler getirilmeli,  yani 

toprağı gerçekten işleyen insanlarla buluşturmak 

gerekmektedir. Devletin uzun zamandır yapa geldiği 

çiftçileri desteklemenin daha sonuç doğuran alanlara 

yapılması ve gerçekten üretim artışı doğurucu bir şekilde 

yeniden tasarlanması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki 

tarım bir ülke için her zaman stratejik bir konudur.   

Bayburt gibi küçük şehirlerin büyük kentlerle 

yarışma/yarıştırılma zihniyetinin terkedilip, sadece 

büyüklük üzerinden gitmenin çok anlamlı olmadığını, 

önemli olanın kaliteli bir yaşam fırsatları sunan şehirlerle 

yarışmak olduğunu anlamamız gerekir. Bayburt kentinin 

kimliği ne ise o muhafaza edilerek kent inşa edilmelidir. Biz 

elimizde olan değerleri daha kaliteli hale getirerek küçük 

ama şirin bir kent olma yolunda ilerlemeliyiz. Kentin 

niceliksel olarak büyüme seyri kendi haline bırakılmak 

üzere, bu kente gelenlere bir daha gelme hissini verebilen 

yatırımlara yönelmeliyiz. 

Toplam kalite yaklaşımıyla şehrimize gelen 

misafirlerin/turistlerin gerçekten hakkettikleri şekilde 

ağırlanması gerekir. Otel, lokantacılık, ulaşım hizmetlerinin 

daha iyi yapılması gerekmektedirler.  Gelecek, her kentin 

birbirine benzediği, özelliklerinin kaybolduğu kentlerin 

değil, nevi şahsına münhasır özellikleri olan kentlerin 

olacaktır. Urfa denince nasıl ki bir Balıklı Göl, İstanbul 

denince Sultan Ahmet, Diyarbakır denince surlar vs. akla 

geliyorsa Bayburt denince de aklımızda kalacak bir iki 

marka öne çıkarmamız gerekiyor. Aslına bakılırsa ulusal ve 

uluslararası alanda marka olabilecek değerlerimiz var 

ancak bunların şehrin yöneticilerinin şefkatine ihtiyaç 

duyduklarını söylemek gerekir. Bayburt'u belki bir sanayi 

şehri yapamayız ama bir dağ ve kültür turizmi şehri, bir 

eğitim şehri, huzurlu yaşam kenti yapabiliriz. Önemli 

olanın kentin sunduklarının ekonomik ve toplumsal açıdan 

şehirde yaşayanları mutlu ve tatmin etmesidir. 

Göstergeler Işığında Bayburt Ekonomisi ve Bazı Gözlemler

Yrd.Doç.Dr. Turgut BAYRAMOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
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ÜNİ-LİG'DE 
BASKET TAKIMIMIZ 

GRUP LİDERİNİ DEVİRDİ

ÜNİ-LİG Erkekler Basketbol I. Grubunda Bayburt 

Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi 

karşılaştı. Bayburt Merkez Kapalı Spor Salonundaki 

Basketbol ÜNİ-LİG 4. Hafta maçında Bayburt 

Üniversitesi, konuk ettiği Nevşehir Hacı Bektaş 

Üniversitesini 7 sayı farkla geçti. Lideri devirerek puanını 

6'ya çıkaran Bayburt Üniversitesi geçen haftaki 

galibiyetiyle birlikte sahadan üst üste ikinci kez galip 

ayrıldı.

Zorlu maç saat 15.00'te başladı. Maçı Bayburt 

Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih Yalçın, Bayburt 

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İhsan 

Çubukçu, Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanı Nazmi Karabulut, öğrenciler ve basketbol 

severler izledi.

Bayburt'taki basketbol severler maç boyunca Bayburt 

Üniversitesini destekleyerek Bayburt Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü içindeki Merkez Kapalı Spor 

Salonunun da heyecanlı dakikaların yaşanmasını sağladı. 

İlk periyot, başa baş geçen mücadele sonucunda ev 

sahibi ekibin lehine 12-11'lik skorla tamamlandı. 

Rakibini takibi bırakmayan ve bastıran Bayburt 

Üniversitesi ikinci periyodu ise 19-7'lik üstün skorla 

tamamladı. Bayburt Üniversitesi bulduğu basketlerle ilk 

yarıyı, 31-18 önde kapattı.

İkinci yarı konuk takım arayı kapatsa da Bayburt 

Üniversitesi'nin atak oyunu devam etti. Üçüncü periyot 

12-21 Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesinin üstünlüğü 

ile sona erdi.

4 sayı farkla dördüncü periyota başlayan Bayburt 

Üniversitesi periyotun üçüncü dakikasında konuk 

takımın eşitliği sağlamasına engel olamadı. Bu 

dakikalardan sonra maçta heyecan doruk noktasına 

çıktı. Son periyotun bitmesine 5 dakika kala aradaki farkı 

5 sayı açan Bayburt Üniversitesi bulduğu basketlerle 

sahadan 62-55 galip ayrıldı. 

10 grupta 53 takımın mücadele ettiği Üni-Lig 

Erkekler Basketbol gruplarında tek karşılaşma oynandı. 

Bayburt Üniversitesi oynanan karşılaşmada grupta daha 

önceki üç maçı kazanarak üçte üç yapan ve grup lideri 

olan Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine ilk kaybını 

yaşattı.

10 grupta 53 takımın mücadele ettiği Üni-Lig Erkekler Basketbol gruplarında tek karşılaşma oynandı. 
Bayburt Üniversitesi oynanan karşılaşmada grupta daha önceki üç maçı kazanarak üçte üç yapan ve grup lideri olan 

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine ilk kaybını yaşattı.
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