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Prof. Dr. Niyazi CAN
Rektör

Değerli Okurlarımız, 
Kıymetli mesai arkadaşlarım, 
İstikbal hazinemiz gençler, 

Yeni bir yıla girdik, üniversitemiz 2019 yılı ile beraber ufkunu ge-
nişletmeye, tecrübesini artırmaya, şehrimiz Kahramanmaraş’ın ve 
ülkemiz Türkiye’nin bilim ve kültür zenginliğine yeni katkılar sun-
maya devam ediyor. 1992’de kurulan üniversitemiz güçlü ve emin 
adımlarla 2022’ye otuzuncu yılına doğru ilerliyor. 

Göreve geldiğimiz günden beri kollektif çalışmanın önemini vur-
guladık. Üniversitemizin şehrimizle daha çok bütünleşmesi ve 
Kahramanmaraş’ın gerek yönetici unsurlarıyla gerek sivil toplum 
kuruluşlarıyla gerekse de esnafı ve halkıyla daha çok bir araya gel-
mek, ortak hedefler belirlemek ve menfaatler üretmek kastında bu-
lunduk. Bugün bu niyetimizin karşılık bulmaya başladığını görü-
yor ve bu yöndeki çaba ve azmimizi daha da ileri noktalara taşıma 
arzusu duyuyoruz. 

Kahramanmaraş büyük bir kültür ve edebiyat şehridir. Şehrimizin 
önünde “UNESCO Edebiyat Şehri” unvanını almak gibi bir hedef 
vardır. Üniversitemizin varlığı ve çalışmaları, şehrimizin bu hedefi 
açısından kıymeti haiz bir mevkidedir. Bilinen bir gerçektir ki bir 
ülkenin atılımı ve gelişimi, topyekûn olur. Eğitimde kötü olup gü-
venlik alanında başarılı olmak veya bilimsel çalışmalarda çok iyi 
olup da edebiyat sahasında kötü olmak mümkün olmaz. Kıymetli 
mütefekkirlerimizden Sezai Karakoç “Ağır sanayi, hafif bir kültür 
ile kurulmaz.” der. Üniversitemizin bilimsel çalışmaları ile bu top-
yekûn mücadeleye katılıyor ve şehrimizin kültür ve edebiyata dair 
vasıflarının geliştirilmesine doğrudan ve dolaylı katkılar sunmaya 
devam ediyoruz.

Barışın, kalitenin, ilim ve irfanın adresi KSÜ’yü sürekli öğrenme, 
ileri teknoloji ve araştırma, uygulama merkezi haline getirmeye ça-
lışıyoruz. Öğrencilerimizi birer emanet olarak görüyoruz.

Nihayet yeni yılın ülkemiz, şehrimiz ve üniversitemiz için esenlik, 
barış, huzur ve başarı getirmesini diliyor, sizleri saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 
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Yağ Isıtmalı Otomatik Kadayıf 
Üretim Makinesi’nin Patenti Alındı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver-
sitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi Makine Mühendisliği öğre-
tim elemanları Prof. Dr. Ahmet Kaya, 
Öğr. Gör. Muhammed Safa Kamer ve 
Nalbantbaşı Tel Kadayıfları firmasın-
dan Murat Nalbantbaşı tarafından ge-
liştirilen ‘Yağ Isıtmalı Otomatik Kadayıf 
Üretim Makinesi’ Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından tescillenerek patent 
almaya hak kazandı.

‘Yağ Isıtmalı Otomatik Kadayıf Üretim 
Makinesi’, kadayıfın tek bir makinede, 
aynı kıvamda, hijyenik ve seri bir şekilde 
üretilmesinin yanında pişirme sacı üze-
rine dökülen kadayıfın istenen kıvamda 
pişmesi için gerekli olan pişirme sacı yü-
zey sıcaklığını sağlamak için geliştirilen 
yeni yöntemle önemli oranda enerji ta-
sarrufu sağlıyor.

Üretim sırasında bir kişinin kontrolün-
de kadayıf üretiminin el değmeden, aynı 
kıvamda, seri ve hijyenik bir şekilde oto-
matik olarak tek bir makinede yapılma-
sı sağlanarak hem zaman hem personel 
maliyetleri açısından önemli bir tasar-
ruf sağlanıyor. Makine birim maliyetini 
en aza indirerek üretim başına gelirde 
önemli bir artış sağlıyor.

Hem geleneksel hem de makineleşme 
ile kadayıf üretiminde kullanılan ısıt-
ma yöntemi, geliştirilen makinede daha 
sağlıklı ve daha ekonomik olan bitkisel 
yağın kapalı devrede ve kontrollü ısıtıla-
rak silindirik pişirme bloğun içinde do-
laşımı güvenli bir şekilde sağlanıyor. Bu 
yöntemde bir enerji depolayıcısı olarak 
bitkisel yağın kullanılmasıyla pişirme 
sacı yüzey sıcaklığını LPG tüp gaz, fuel 
oil ve mazot yakarak sağlayan makine-
lere göre % 60 oranında tasarruf sağlan-
makla beraber ürün, üretici ve çevre için 
oldukça temiz üretim imkanı sunuyor.
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TÜBİTAK ve DOĞAKA tarafından 
Desteklenen Projeler 

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi  Su Ürünleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Alp’in 
118O319 numaralı ve “Keban Baraj Gölü’ndeki Luciobarbus Esocinus’un Hareketlerinin, 
Dağılım Alanlarının ve Habitat Kullanımlarının Telemetrik Yöntemlerle Değerlendirilme-
si” başlıklı projesi 359 bin 520 Türk Lirası bütçeyle TÜBİTAK tarafından desteklenmeye 
değer görüldü.

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kı-
zılşimşek’in 118O200 numaralı ve “Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Agronomik Ve Kimya-
sal Özellikleri Ile Silaj Kalitesi, Sindirilebilirliği Ve Metan Üretim Potansiyeli Arasındaki 
İlişkilerin Belirlenmesi Ve Islah Parametrelerinin Oluşturulması” başlıklı projesi TÜBİTAK 
tarafından desteklenmeye değer görüldü.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği  Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Onur Balcı’nın yürütücülüğünü yaptığı, Makine Mühendisliği  Bölü-
mü Dr. Öğretim Üyesi Orhan Erdal Akay’ın araştırıcı olarak görev aldığı “Şar-
don Haslığı Test Yönetiminin Geliştirilmesi” adlı proje, TÜBİTAK TEYDEB 1505 
Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı” kapsamında desteklenmeye değer 
görülmüştür. San-Tez Projesi kapsamında KİPAŞ MENSUCAT Ar-Ge Merkezi 

ile birlikte geliştirilen  “Tekstil Makine Sistemi”, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (Türk Patent) 
İNCELEMELİ PATENT olarak tescillenmiştir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Mustafa Şekkeli ve Dr. Öğretim Üyesi Ökkeş Fatih Keçeciioğ-
lu’nun birlikte geliştirmiş olduğu “Reaktif Güç ve Harmonik Bozunum Kompan-
zasyonu için Karakteristik Değiştirebilen Melez Pasif Filtre Yapısı” Türk Patent 
ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) tarafından incelemesiz patent olarak tescil-
lenmiştir. Söz konusu buluş, yarıiletken tabanlı cihazların kullanımının yaygın-

laşması ile alçak gerilim güç sistemlerinde artan enerji kalitesi problemlerini azaltmaya yönelik 
geliştirilmiş elektronik karakteristik değişimli bir yapıdan oluşmaktadır. Bu yapı, güç sistemlerinde 
reaktif güç kompanzasyonunu ve harmonik filtrelemeyi en etkin şekilde ve aynı anda yapabilen tek 
melez pasif filtre yapısıdır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Maraşlı, 
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından yürütülen 2018 yılı Teknik Destek 
Programı Temmuz-Ağustos Dönemi kapsamında TR63/18/TD/0019 referans numaralı 
“Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi” projesiyle destek almaya hak kazanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2018 yılı 1. döneminde 
desteklenmeye değer görülen projeler açıklandı.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder,  başarılarının artarak devamını dileriz.
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KSÜ’lü Bilim İnsanları 
Topraktan Böcek İlacı Geliştirdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) bilim insanları, tek hücreli su 
canlılarının fosilleşmiş kalıntılarından oluşan diatom toprağından organik böcek ila-
cı geliştirmeyi başardı.

KSÜ Ziraat Fakültesi Bit-
ki Koruma Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işık-
ber, 3 yıl önce Tekirdağ Namık 
Kemal Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Bitki Koruma Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür 
Sağlam yürütücülüğünde, 
yüksek ziraat mühendisleri 
Hüseyin Bozkurt ve Recep 
Şen’in destekleriyle “Çeşitli 
Türk Diatomik Topraklarının 
Depolanmış Tahıl Zararlıları-
nın Mücadelesinde Kullanım 
Olanakları Projesi” hazırladı.

1001-TÜBİTAK Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Pro-
jelerini Destekleme Progra-
mı’na başvuran Işıkber, pro-
jenin TÜBİTAK tarafından 

desteklenmesiyle çalışmalara 
başladı. Tek hücreli su can-
lılarının fosilleşmiş kalın-
tılarından meydana gelen 
topraklardan oluşan diatom 
toprağının yoğunlukta bu-
lunduğu İç Anadolu Bölge-
si’ndeki rezervlerden alınan 
numunelerle üniversite labo-

ratuvarında denemeler yapan 
ekip, sulu ve toz bazlı ilaç ge-
liştirdi. Böceklerde yüksek de-
recede öldürücü etkiye sahip 
olduğu belirtilen ilaç, ruhsat 
çalışmalarının ardından piya-
saya sürülecek.

“Yerli böcek öldürücü bir 
ürün yok”
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Prof. Dr. Ali Arda Işık-
ber, Türkiye’de yaklaşık 125 
milyon ton diatom toprağı 
bulunduğunu söyledi. Bu 
rezervlerin İç Anadolu’da bu-
lunduğunu dile getiren Işık-
ber, “Bu bölgelerden numu-
neler alıp böcekler üzerinde 
deneme yaptık. Araştırmalar 
sonucunda çok etkili olan bö-
ceklere karşı diatomları belir-
ledik. Yerli ve milli bir böcek 
ilacı ortaya koymak için tekrar 
çalışmalarımıza başladık. Pro-
jemiz TÜBİTAK tarafından 
desteklendi.” dedi.

Işıkber, geliştirdikleri bu 
ilacın ev haşerelerine, depo-
lardaki buğday ve mısır gibi 
ürünlerin üzerinde bulunan 
zararlı böceklere karşı kulla-
nılabileceğini aktardı.

“Organik tarımda da 
rahatlıkla kullanılabilir”
Özellikle yumurta tavukçu-

luğunda kırmızı tavuk akarına 
karşı kullanımına yönelik mil-
li ve yerli ürün geliştirdikleri-
ni söyleyen Işıkber, bu ilacın 
sulu ve toz halde olduğunu 

söyledi. Prof. Dr. 
Ali Arda Işıkber, şun-
ları kaydetti: “İlacımız tama-
men doğaldır. Böcekleri kim-
yasal yolla öldürmemektedir. 
Genellikle böceklerin derisine 
yapışıp buradaki yağı emiyor. 
Sonra böceğin deri geçirgenli-
ğini kaybetmesini sağlıyor. Su 
kaybı yaşayan böceğin ölümü 
gerçekleşiyor. Tamamen fi-
ziksel yolla böceği öldürüyor. 
Doğal bir ilaç olup organik 
tarımda da çok rahat kullanı-

labilir. Ruhsatlan-
dırma çalışmalarımız 

devam ediyor. Ülkemizde 
diatom toprağıyla ilgili yerli 
böcek öldürücü bir ürün yok. 
Biz de bu geniş rezerve sahip 
toprağı, yaptığımız çalışmalar 
sonucunda yerli olarak ülke-
mize kazandırmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz.”

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can, araştırma eki-
bine teşekkür ederek çalışma-
larında başarılar diledi. 
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‘Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen 
Okuryazar Lider Öğretmen’
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Fakültesi tarafından öğretmen eğitiminde kali-
teyi arttırmak amacıyla ‘Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okuryazar Lider Öğretmen Modeli’ geliştirildi.

KSÜ Eğitim Fakültesinde öğ-
retmen adaylarına hem teorik, 
hem de uygulamalı olarak “öğ-
retmen nasıl olunur ve örnek 
öğretmen modeli olmanın püf 
noktaları” konularında eğitim-
ler verilmeye başlandı.

‘Kuramı Uygulamaya Taşıya-
bilen Okuryazar Lider Öğret-
men’ adlı model Türkiye’de ilk 
defa üniversitemizde uygulan-
maya başlandı. Eğitim fakülte-
sinde eğitim gören öğretmen 
adayları ve velileri için hazırla-
nan model, müfredata artı de-
ğer katacak.

Model sayesinde öğretmen 
adaylarına kavramsal ve düşün-
sel etkinlikler, sanatsal etkinlik-
ler, öğretimde, öğretmenlikte ve 
uygulamada yeni düzenleme-
ler, eğiticilerin eğitim etkinlikle-
ri ve sanal takip gibi başlıklarla 
öğretmen adaylarına eğitim ve-

rilecek.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niya-

zi Can, İhlas Haber Ajansına 
üniversitemizde 2018-2019 Eği-
tim-Öğretim Yılı itibariyle uy-
gulanmaya başlanan ‘Kuramı 
Uygulamaya Taşıyabilen Okur-
yazar Lider Öğretmen Mode-
li’nin ayrıntılarına ilişkin bilgi-
ler verdi.

Türk eğitim sisteminin teorik-
te dünya standartları üzerinde 
olduğunu ancak uygulamada 
sıkıntıların yaşandığını söy-
leyen Rektör Can, öğretmen 
yetiştirmede KSÜ’nün gerekli 
tecrübe ve deneyime sahip ol-
duğunu söyledi. Model hakkın-
da bilgiler veren Rektör Can, 
“Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Eğitim Fakülte-
sinin geliştirdiği bir model ve 
bu modelin adına biz, ‘Kuramı 
Uygulamaya Taşıyabilen Okur-

yazar Lider Öğretmen’ diyoruz. 
Bütün dünya eğitim sistemle-
riyle Türk eğitim sistemlerini 
karşılaştırdığımız zaman teorik 
olarak bizim eğitim sistemleri-
mizin dünya standartları üze-
rinde olduğunu görüyoruz. An-
cak uygulamaya koymada ciddi 
sorunlarımız var. Geçmişte Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemlerinde 
bulunan medrese sisteminden 
cumhuriyetin ilk yıllarına ve 
bugünlere uzanan çok ciddi bir 
öğretmen yetiştirme tecrübemiz 
var. Bunlardan da faydalanarak 
biz böyle bir model ortaya koy-
duk.” dedi.

Uygulamaya konulan model 
ile idealist öğretmen yetiştirip 
meslek sevgisi ve meslek aş-
kının korunacağını söyleyen 
Rektör Can, “Öğretmenin her 
yönüyle model olması lazım, 
adabı muaşereti hem bilen, hem 

Öğretmen Eğitiminde KSÜ Modeli
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de bunları davranışlarında gös-
teren. Giyiminden konuşması-
na, oturmasından kalkmasına, 
yemek yemesinden insanlarla 
konuşmasına kadar uzanan 
boyutları var. Tabi aynı zaman-
da mevcut öğretmenlerimizin 
mevcut okullarımızda değişim 
ve dönüşümüne katkı getirecek 
bir model. Buradaki uygula-
maları biz Türk eğitim sistemi-
nin ilkokulları, ortaokulları ve 
liselerine yansıtmış oluyoruz. 
Bu model aynı zamanda hiz-
met öncesi eğitimi kapsadığı 
için hizmet öncesi eğitimin de 
değişim ve dönüşümüne katkı 
sunacaktır. Uygulamaya koy-
duğumuz bu modelle ideal 
öğretmen, idealist öğretmen, 
meslek sevgisi ve meslek aşkını 
öğretmenlik yaptığı sürece ko-
ruyacak. Tükenmişliği en aza 
indiren, sürekli öğrenen, sürekli 
kendini yenileyen, meslek sev-
dasını canlı tutan öğretmeni de 
bu modelle yetiştirmeye gayret 
edeceğiz.” diye konuştu.

KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nail Yıldırım ise du-
ruşu olan ve lider öğretmenler 
yetiştirmek istediklerini belirte-
rek modelin, öğretmen adayları 
için duyulan ihtiyaçtan dolayı 
hazırlandığını söyledi. Dekan 
Yıldırım, “Yükseköğretim Ku-
rulunun öğretmen yetiştirme 
programını bozmadan alterna-
tif ve ihtiyaç üzerine hazırlan-
mış bir model. Bizim buradaki 
temel amaçlarımızdan bir tane-
si, gerçek anlamda öğretmenlik 
nosyonu dediğimiz eğitim nos-
yonu yüklenmiş öğretmenler 
yetiştirmek istiyoruz. Yani bir 
öğretmenin karşısına veya veli-
nin karşısına geçtiğimiz zaman 
farklı durumlara karşı farklı çö-
zümler üretebilen öğretmenler 
yetiştirmek istiyoruz. Duruşu 
olan öğretmenler yetiştirmek 

istiyoruz. Yani, lider öğretmen 
diyoruz buna. Kavramsal ye-
terliliğe hakim olması açısın-
dan 40 kitap yani her dönem 5 
kitap okuyacak çocuklar. Ve bu 
kitapları, ‘çocuklar okur musu-
nuz’ diye tavsiye olarak değil 
de, programla ve derslerle ilişki-
lendirdik. Finalde ise açık uçlu 
sorular sorarak onların okuma-
larını zorlamış oluyoruz.” dedi.

Uygulamaya koydukları mo-
del sayesinde üniversiteye baş-
layan öğrencilerin velileriyle 
toplantılar yapacaklarını söy-
leyen Yıldırım, “Öğretmenli-
ğe biz sanat olarak bakıyoruz, 
sahne sanatları mesleğidir aynı 
zamanda öğretmenlik mesle-
ği. Bu sanatı icra edecek dona-
nımları yüklemek istiyoruz öğ-
rencilerimize. Her yeni eğitim 
öğretim dönemi başında yeni 
gelen çocuklarımızın aileleriyle 
buluşarak modelimizi ve niye-
timizi anlatacağız. Onları ikna 
edip onları da sürece dâhil et-
miş olacağız. Bu model başka 
illere yayılabilir ama Kahra-
manmaraş’ın farklı bir değişken 
olduğunu fark ettim. Buradaki 
kurumlarla iş birlikler var.” şek-

linde konuştu.
Üniversitede uygulamaya ko-

nulan modelin kendileri için 
çok faydalı olduğunu söyleyen 
sınıf öğretmenliği 3’üncü sınıf 
öğrencisi Fatma Eda Şahin, “Te-
ori ile uygulama birbirinden 
çok farklı şeyler, biz 1 buçuk ay-
dır bu model sayesinde okullara 
gidiyoruz. Gerçekten anlatılan-
larla, hazırladığımız materyal-
lerle birlikte çocuklarla yapılan 
uygulama çok daha farklı. Bu 
açıdan bu modelin çok faydalı 
olduğunu düşünüyorum.” diye 
konuştu.

Hem teorik hem de uygulama-
lı olarak öğretmenliği öğrendik-
lerini söyleyen öğrenci Fatma 
Kaplan ise, “Biz bu yıl mentor 
öğretmenlik stajına başladık ve 
çok etkili olduğunu düşünüyo-
rum. Gittiğimiz okullarda faa-
liyetlerimiz uygulamaya dayalı 
olduğu için daha kalıcı öğreni-
yoruz. Burada eğitim daha çok 
yazılı olarak veriliyor ancak 
okula gittiğimizde öğretmen 
elimize tahta kalemi verdiğinde 
ve öğrencilerle buluştuğumuz-
da daha etkili oldu.” dedi.
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Yükseköğretim Kalite Kurulu, Üniversitemizde 
Dış Değerlendirme Sürecini Tamamladı

Kurulduğu 1992 yılından bu-
güne Kahramanmaraş’ta bilim, 
teknoloji ve eğitim alanında şeh-
rimize öncülük eden, eğitim-öğ-
retim, araştırma ve geliştirme, 
toplumsal katkı ve değer yarat-
mayı stratejik hedef olarak be-
lirleyen üniversitemiz, YÖKAK 
Kurumsal Dış Değerlendirme 
Takımı tarafından dış değerlen-

dirmeye tabi tutulmuştur.  Ku-
rumsal Dış Değerlendirme Ta-
kımı üyeleri,üniversitemize ilk 
ziyaretlerini 11-12 Kasım 2018 
tarihleri arasında, ikinci ziyaret-
lerini ise 2-5 Aralık 2018 tarihle-
ri arasında gerçekleştirmiştir.

Dış değerlendirme süreci 
kapsamında üniversitemizin 
eğitim-öğretim, araştırma-geliş-

tirme, toplumsal katkı ve değer 
yaratma, kalite güvence sistemi, 
yönetim sistemi ve kurumsal 
karar alma süreci, gelişmeye 
açık yönleri ve benzeri alanlar-
daki yetkinlikleri değerlendiril-
miştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Berna Mu-
sal başkanlığında; Gazi Üniver-

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 
gerçekleştirdiği kurumsal dış değerlendirme sürecini tamamladı.
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sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cansu Alpaslan, Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Süha Orçun Mert, Ha-
cettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gültekin Çak-
makçı, Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Adem Başıbüyük, Çorum 
Hitit Üniversitesi Genel Sekre-
teri Erdal Kanık ve Çağ Üniver-
sitesinden Öğrenci Değerlen-
dirici Mustafa Filiz’den oluşan 
YÖKAK Dış Değerlendirme Ta-
kımı, ilk aşamada 11-12 Kasım 
2018 tarihlerinde ön ziyaret ve 
ardından da 02-05 Aralık 2018 
tarihleri arasında üniversitemiz 
birimlerinin değerlendirildiği 
alan ziyaretleri gerçekleştirildi.

YÖKAK Kurumsal Dış Değer-
lendirme Takımı, değerlendir-
me süreci kapsamında Üniver-

sitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can, KSÜ Kalite Kurulu üyeleri, 
yönetim kadrosu, akademik ve 
idari personel, öğrenciler ve dış 
paydaşlar ile görüşmeler yaptı. 
Yapılan görüşmelerde üniversi-
temizin genel durumuna ilişkin 
sorular sorulurken konuya iliş-
kin olarak yönetim, personel, 
öğrenci ve dış paydaşların gö-
rüş ve önerileri alındı.

“Bu süreci planlayan ve sağla-
yan başta Yükseköğretim Kuru-
lu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta 
Saraç ve Yükseköğretim Kalite 
Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas’a şükranlarımı-
zı sunuyoruz.” diyen Üniversi-
temiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can, üniversitelerin dış değer-
lendirme için 2020 yılına kadar 
süresi olmasına rağmen, üni-
versitemiz 2018 yılı içerisinde 

dış değerlendirme sürecine tabi 
olmayı talep ettiğini ifade etti.

“Bu sürece erken girmek iste-
memizdeki esas unsur, çok de-
ğerli akademik ve idari perso-
nelimizin, öğrencilerimizin ve 
ilimizdeki tüm paydaşlarımızın 
bizlere vermiş olduğu destek ve 
motivasyon olmuştur.” diyen 
Rektör Can, “Dış değerlendirme 
sürecinde üniversitemize gelen, 
değerli görüş ve önerilerini su-
nan dış değerlendirme ekibine, 
bizlere destek veren tüm aka-
demik ve idari personelimize, 
emanetimiz olan öğrencileri-
mize ve üniversitemize gelerek 
değerlendirme takımı ile görüş 
alış verişinde bulunan paydaş 
temsilcilerimize gönülden te-
şekkür ediyoruz.” dedi.
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KMTSO 5. Olağan Meclis Toplantısını 
Üniversitemizde Gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi, 5. Olağan Toplantısını Kahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve 
Araştırma Merkezinde (ÜSKİM) gerçekleştirdi. ÜSKİM Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 
Kahramanmaraş ekonomisi ve üniversite-sanayi işbirliği hakkında görüşmeler yapıldı.

KMTSO Meclis Başkanı Meh-
met Hanefi Öksüz başkanlığın-
da yapılan KMTSO Ekim ayı 
Olağan Meclis Toplantısında 
üniversite-sanayi işbirliği ala-
nında gelinen aşama ve ileri 
dönemde yapılabilecek çalışma-
lar konuşuldu.ToplantıyaKSÜ 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 
KMTSO Meclis Başkanı M. Ha-
nefi Öksüz, KMTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Zabun, 
ÜSKİM Müdürü Doç. Dr. Mus-
tafa Şekkeli, Teknokent Genel 
Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, 
KMTSO Meclis ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşma-
sını yapan Meclis Başkanı M. 
Hanefi Öksüz, ev sahipliği için 
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a ve 
KSÜ yöneticilerine teşekkürle-
rini ifade etti. Üniversite-sanayi 

işbirliğinin önemini vurgulayan 
ve üniversitelerin sanayicilerin 
en önemli yetişmiş eleman teda-
rikçisi olarak değerlendirilmesi 
gerektiğinibelirten Öksüz, kar-
şılıklı olarak ilişkilerin güçlen-
dirilmesi ve üniversite imkân-
larının üretime hizmet edecek 
şekilde etkin olarak kullanılma-
sı için adımlar atılması gerekti-
ğini söyledi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can ise etkili ve ve-
rimli işbirliğinin önemine vur-
gu yaparak bu kapsamda üni-
versitede yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. Üni-
versitelerin yeni teknolojilere 
öncülük etme gibi önemli bir 
misyonunun olduğunun altını 
çizen Rektör Can, “Bizim, üni-
versite olarak, akademisyenler 
olarak şehrimizin ve şehrimizde 

faaliyet gösteren sektörlerin so-
runlarını bilmemiz lazım. Bu so-
runları tespit edip doğru şekil-
de analiz ederek sektöre katma 
değer sağlayacak çalışmalara 
imza atmak zorundayız.” diye 
konuştu.

Rektör Can, “Şehrin ve şehir-
de faaliyet gösteren firmaların 
ihtiyaçları doğrultusunda nite-
likli ve donanımlı mezunlar ve-
rebilen bir üniversite olmak zo-
rundayız.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası Ekim ayı çalışma-
ları hakkında bilgi veren KMT-
SO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Zabun ise iş dünyası 
olarak buradaki ÜSKİM ve Tek-
nokent gibi merkezleri önemse-
diklerini ifade ederek ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilir hale 
getirilmesinin yüksek katma de-
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ğerin üretilmesine ve bunun da 
ar-ge’ye, inovasyona bağlı oldu-
ğunu söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak şehrin en-
düstriyel dönüşümüne öncülük 
ettiklerini, katma değerli alan-
larda konumlanmasını sağla-
mak adına çalışma yürüttükleri-
ni söyleyen Zabun, “Yatırımda, 
üretimde, finansmanda ve ihra-
catta, ihtiyacı olduğu her alanda 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sa-

nayi Odası olarak üyelerimizin 
yanında yer alıyor, hizmet yel-
pazemizi sürekli olarak genişle-
tiyoruz.” dedi.  

ÜSKİM Müdürü Doç. Dr. 
Mustafa Şekkeli ise ÜSKİM hak-
kında bilgiler vererek yaptıkla-
rı çalışmalara değindi. Şekkeli, 
“Sanayicilerimizin üniversite-
mizi ziyaret etmeleri bizleri çok 
mutlu ediyor. Bu üniversite-sa-
nayi işbirliği meselesi, sadece 
Kahramanmaraş’ın meselesi 

değil, ülkemizin meselesidir.” 
dedi.

Kahramanmaraş Teknokent 
hakkında bilgi veren Genel Mü-
dür Prof. Dr. Mahit Güneş de 
Teknokent’in güncel durumuna 
ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye’de aktif olarak 57 tek-
nokent bulunduğunu, 29’unun 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Ko-
caeli’de faaliyet gösterdiğini be-
lirten Güneş, “Kahramanmaraş 
Teknokent 16 ortaklı bir kuru-
luş. 35 firma aktif olarak çalı-
şıyor, 15 firmanın da işlemleri 
devam ediyor. Şimdiye kadar 
61 proje tamamlanmış olup top-
lam 82 ar-ge personeli çalışıyor. 
7 uluslararası patent, 2 ulusal 
patent başvurusu, 2 yazılım tes-
cili, 6 faydalı model başvurusu 
gerçekleşti. 12 Tübitak projesi, 
4santezprojesi, 7 Kosgeb proje-
si ve 5 tekno girişim projesi ta-
mamlandı. Şimdiye kadar 568 
bin dolar ihracat elde edildi. 
Ar-ge faaliyet geliri olarak 15 
milyon liralık bir gelir oluştu. 
Yeni binamızı bitirdik, 6 bin m2 
kapalı alanda 61 ofisimiz var.” 
diye konuştu.

Toplantının ardından KMTSO 
Meclis üyeleri, ÜSKİM ve Tek-
nokent’te incelemelerde bulu-
narak çalışmalar hakkında tek-
nik bilgiler aldı.
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Teknolojinin Olumsuz Etkilerinde
Sanal/Siber Zorbalık

Çağımızda teknolojinin ge-
lişmesi ve ilerlemesi her ge-
çen gün devam etmektedir. Bu 
gelişim ve ilerlemenin insan 
hayatına pozitif katkıları ol-
duğu görülmektedir. Teknoloji 
kullanılarak birçok alanda iş 
yükü hafifletilmiş ve zaman-
dan kazanç sağlanmıştır. Bu-
nun yanı sıra bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanılarak ileti-
şim, bilginin yayılması, ulaşım 
vb. durumlar kolaylaşmıştır. 
Teknoloji bugün hayatımızın 
ayrılmaz bir parçası olmuştur. 
Fakat teknolojinin yararlı ve 
kolaylaştırıcı etkilerinin yanı 
sıra insan yaşamının kalitesini 
düşürecek bir takım sorunlar 
da ortaya çıkmıştır. Bu sorun-
ların biri de sanal/siber zorba-
lıktır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanarak belli zaman aralık-
larıyla veya sürekli kasten/
bilerek tehdit etme, yalan ha-
ber yayma, gruptan dışlama, 
aşağılama, kişinin izni olma-
dan fotoğraf/video paylaşma, 
hakaret etme, alay etme, kü-
çük duruma düşürme, virüs 
gönderme, şifre ele geçirme, 
psikolojik üstünlük kurarak 
şantaj yapma gibi durumların 
hepsine sanal zorbalık denir. 
Bununla birlikte sanal zorbalık 
uzman kişiler tarafından farklı 
olarak da isimlendirilmekte-
dir. Siber zorbalık, elektronik 
zorbalık, çevrimiçi zorbalık, 
internet zorbalığı, dijital zor-
balık ve çevrimiçi zarar verme 
gibi farklı adlarla da anılmak-
tadır.

Sanal zorbalık çeşitleri 
8 başlıkta incelenebilir. Bunlar; 

•Ortaya çıkarma: Kişinin elekt-
ronik ortamda (Facebook, Twit-
ter, Bloglar vb.) özel hayatındaki 
sırlarının, utanç verici bilgileri-
nin veya rahatsız olacağı fotoğ-
raflarının paylaşılmasıdır.
•Tehdit/taciz: Tekrar ederek 
yoğun derecede taciz ve tehdit 
içeren, karşı tarafı korkutma, 
sindirme veya küçük düşürücü 
konuşarak aşağılamadır.
•İftira: Çevrimiçi ortamda, kar-
şısındaki kişiye zarar verecek de-
dikodu yapma ve aslı olmayan 
haberleri yayınlamadır.
•Dışlama: Bir kişinin ya da gru-
bun başka bir kişiyi çevirim içi 
gruptan çıkartma ya da hiç al-
mamadır.
•Tartışma: Öfke ve küfür dolu 
elektronik mesajlar kullanarak 
çevrimiçi kavga etmedir.
•Rahatsız etme: Sürekli olarak 
bir kişiye küfür, müstehcen fo-
toğraf ya da video, karşı tarafın 
hoşuna gitmeyecek aşağılayıcı 
veya çirkin mesajlar gönderme-
dir.
•Sahte profil oluşturma: Başka 
biri gibi davranarak zarar ver-
mek istediği bir kişinin arka-
daşlarına ya da kendisine sorun 
oluşturacak, tehlikeye sokacak 
ya da zarar verecek içerik payla-
şılmasıdır.
•Aldatma: Karşısındaki bireye 
doğru olmayan bilgiler vermek-
tir (yaş, cinsiyet, çalışma yeri, 
oturduğu şehri farklı söyleme 
gibi).

Öğr. Gör. Furkan AYDIN 
KSÜ Göksun MYO İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü
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Çevrimiçi ortamlarda kişile-
rin kimliklerini gizleyebilmesi 
ve kendisinin ortaya çıkmaya-
cağını düşünmesi, sanal zorba-
lık olaylarının yaşanmasında 
önemli etkenlerdendir. Sanal 
zorba bu düşünce ile hedefine 
koyduğu kişiye internet üze-
rinden tehdit mesajları atarak, 
mağdurun sosyal medya hesa-
bını ele geçirerek, sahte hesap-
lar açıp onun gibi davranarak, 
kişi ile ilgili bilgileri (adres, te-
lefon numarası vb.) paylaşarak 
veya asılsız haberler yayınla-
yarak zarar vermeye çalışmak-
ta ya da baskı altına alarak is-
tediğini yaptırmaktadır. Bu tür 
davranışlar, farklı yerlerde ya-
şandığı gibi eğitim öğretimin 
çeşitli kademelerinde de görül-
mektedir. 

Okul içerisinde başlayan zor-
balık, okul dışında sanal zor-
balıkla devam edebilmektedir. 
Kişi hakkında sanal ortamda 
dedikodu çıkartılarak okul içe-
risinde dışlanması, arkadaş iliş-
kilerinin bozulması, okul içeri-
sinde başka kişiler tarafından 
alay edilmesi ya da arkadaşla-
rı tarafından güvensiz olarak 
nitelendirilmesi, mağdurun 
yaşayabileceği durumlardır. 
Hayatımızda yaşadıklarımızın 
sanal zorbalığı tetiklediği, sa-
nal zorbalığa maruz kalmanın 
ise hayatımızı etkilediği görü-
lebilmektedir. Fakat olumsuz 

yaşantıları durdurmak veya 
yaygınlaşmasını önlemek için 
bireyin bilinçlenmesi ve tedbir-
ler alabilmesi oldukça önemli-
dir.

Birey sanal zorbalık ile baş 
etme stratejileri hakkında bil-
gi sahibi değil ise yaşamında 
olumsuzluklar başlamakta-
dır. Bu olumsuzluklar bireyde 
kimse ile görüşmeme, durgun 
olma, mutsuzluk, yataktan 
çıkmama, korkma, teknolojik 
araçlardan uzak durma, okula 
gitmeme, ağlama vb. durumlar 

şeklinde gözlemlenebilmekte-
dir. Bununla birlikte yapılan 
sanal zorbalık şiddetliyse ve 
bireyin üstesinden gelemeye-
ceğini düşünmesine sebep olu-
yorsa intihar etmesine de se-
bep olabilmektedir. Ülkemizde 
ve dünyanın diğer ülkelerinde 
bu tür sanal zorbalıklar yaşan-
maktadır. Bu olayların durma-
sında/önlenmesinde ise teknik 
güvenliği arttırma, sanal zor-
balık farkındalığı ve sanal zor-
balık ile baş etme stratejilerini 
bilmek, tehlikenin önlenmesi 
açısından önemlidir.

Sanal zorbalık ile ilgili alınabilecek eğitimler şunlardır:

•Sanal zorbalık farkındalığı
•Sanal zorbalıkla baş etme stratejileri (evebeyn/öğretmen/akran danışmanlığı, görmezden 
gelme, engelleme, yüzleşme, polise bildirme, önlem alma, site yöneticisine bildirme)
•Teknik güvenliği arttırma (şifre belirleme, güvenli link ve dosya, virüslerden korunma vb.)



KSÜ BÜLTEN   2018-316

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
mensubu hainlerin darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda “27 Mayıs’tan 15 
Temmuz’a Türkiye’de Askeri 
Müdahaleler ve Demokrasi” 
konulu konferans gerçekleş-
tirildi. KSÜ Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can, üniversite proto-
kolü, personel ve öğrencilerin 
katılımıyla düzenlenen kon-
feransın açılış konuşmasını 
Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can yaptı.

“15 Temmuz bize göstermiş-
tir ki bu millet artık iradesine 
darbe vurmak isteyenlere pa-
buç bırakmayacaktır. Bundan 
sonra bu tür kalkışmalarla 
milletin iradesine, vicdanına 

ve kararına karşı çıkmak iste-
yen dâhili ve harici bedhahlar, 
emellerine ulaşamayacaktır.” 
diyen Rektör Can, “Bundan 
sonra bu tür hain niyetleri 
olanlar yok olmayı göze alma-
dan girişimde bulunamaya-
caklardır.” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’da milletin tek 
yürek olarak hain FETÖ men-
suplarının kanlı kalkışmasına 
karşı göğsünü siper ettiğini 
hatırlatan Rektör Can, “Böy-
lesine onurlu, gururlu ve şe-
refli duruşu ortaya koyan bu 
milletin ferdi olmaktan şeref 
duyuyorum.” ifadelerini kul-
landı.

15 Temmuz Destanını Unutmadık
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Konuşmasının son bölümün-
de şehitlerimizi rahmet ve min-
netle anan Rektör Can, gazileri-
mize sağlıklı bir hayat dileyerek 
şükranlarını sundu.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan KSÜ Fen-Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü Türkiye Cum-
huriyeti Tarihi Anabilim Dalı 
Öğretim Elemanı Dr. Öğretim 
Üyesi Cengiz Şavkılı, “27 Ma-
yıs’tan 15 Temmuz’a Türkiye’de 
Askeri Müdahaleler ve Demok-
rasi” başlıklı konferans sunu-
munu gerçekleştirdi.

Ülke tarihimiz boyunca de-
mokrasiyi hedef alan müdaha-
leleri özetleyen Dr. Öğr. Üyesi 
Şavkılı, 15 Temmuz’un yıllar 
boyunca hatırlanması ve anıl-
ması gereken önemli bir gün ol-
duğunun altını çizdi.

“Siyasi liderlerin dik durma-
ması ve siyasi partilerin duruş 
sergilememesi, askeri vesayetin 
önünü açmıştır.” diyen Şavkılı, 
bütün darbeler öncesi gerçek-
leştirilen eylemlerle darbelerin 
meşrulaştırılmaya çalışıldığını 
söyledi.

17-25 Aralık operasyonlarının 
bir darbe teşebbüsü olduğunu 
belirten ve FETÖ mensuplarının 
paralele devlet yapılanmaları-
na ilişkin bilgiler veren Şavkılı, 
FETÖ yapılanmasının başın-
daki hain Fetullah Gülen’in en 
önemli yönünün 28 Şubat’ta ol-
duğu gibi her zaman darbeden 

yana tavır takınması olduğunu 
ifade etti.

Gezi olayları ve MİT tırları-
nın durdurulması hadiselerinin 
tamamen dış yönlendirmeler-
le gerçekleştirildiğini belirten 
Şavkılı, bütün çabaları sonuçsuz 
kalan ve bütün güçleri elinden 
birer birer alınan hain FETÖ ya-
pılanmasın 15 Temmuz 2016’da 
kalkışmayı gerçekleştirdiğini 
anlattı.

Vatan hainlerinin ihanette sı-
nır tanımayarak savaş zaman-
larında bile bombalanmayan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi-
ni bombaladıklarını hatırlatan 
Şavkılı, 15 Temmuz’da yeniden 
tecelli eden Çanakkale ruhuyla 
milletin hainlere geçit vermedi-
ğini söyledi.

Bu konferansta konuşmacı 
olarak yer almaktan duyduğu 
gururu ifade eden Şavkılı, “Bu-
rada bu konuşmayı yapmak 
benim için milli bir görevdir. 
Bana bu şansı veren üniversite-
miz yönetimine ve Sayın Rektö-
rümüze şükranlarımı sunuyo-
rum.” dedi.

“15 Temmuz’dan dersler 
çıkarmamız lazım.” diyen 
Rektör Can, “Gençlerimi-
zi mesleki donanımlarının 
yanı sıra milli şuura sahip 
nesiller olarak yetiştirmeli-
yiz. Dinimizi ve tarihimizi 
doğru ve birincil kaynaklar-
dan öğrenmeli ve öğretme-
liyiz.” dedi.
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BÖLGENİN İLK HİBRİT AMELİYATHANESİ

KSÜ TIP FAKÜLTESİNDE

KSÜ Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Anabilim Dalında 

bölgemizin 
ilk hibrit 

ameliyathanesi 
kurulmuştur.

T
eknolojideki gelişme-
lere bağlı olarak Kalp 
ve Damar Cerrahisi 
alanında giderek daha 
komplike işlemler ya-

pılmaya başlanmıştır. Kalp ve 
damar cerrahları, sadece açık 
ameliyatlar yapmamakta, gide-
rek artan sayıda kapalı ameli-
yat ve kateter bazlı işlemler de 
yapmaktadırlar. Bu işlemlerin 
bir kısmının anjiyografi ünite-
lerinde yapılabilmesine rağmen 
bazı hastalarda aynı anda hem 
ameliyat, hem de anjiyografi 
işlemleri yapılması gerekmek-
tedir. Bu iki işlemin aynı hasta-
ya yapılmasına hibrit yaklaşım 

diyoruz. Bu işlemlerin yapıldığı 
ameliyathaneler de hibrit ame-
liyathane olarak isimlendiril-
mektedir.  Hibrit ameliyathane, 
bir anjiyografi ünitesi ve kalp 
cerrahisi ameliyathanesinin 
aynı ortamda bulunmasıdır. Bu 
ameliyathaneler son 10 yıldır 
dünyada yaygınlaşmaya başla-
mıştır ve şu anda büyük kalp ve 
damar cerrahisi merkezleri için 
vazgeçilmezdir.

KSÜ Tıp Fakültesi Kalp ve 
Damar Cerrahisi Anabilim 
Dalında bölgemizin ilk hibrit 
ameliyathanesi kurulmuştur. 
Bu ameliyathane Ankara’nın 
doğusunda kurulmuş olan ilk 
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ameliyathanedir ve şu anda 
Ankara’nın doğusunda sadece 
Adana,  Samsun ve Erzurum 
illerinde hibrit ameliyathaneler 
mevcuttur. Ameliyathanemizde 
kullanılan Siemens marka Cios 
Alpha modeli C kollu skopi ci-
hazı hibrit ameliyathanelerde 
kullanılan cihazların son mode-
li olup Türkiye’de ilk defa has-
tanemizde hizmete girmiştir. 
Bu sayede anjiyografi ve kateter 
hizmetleri de kliniğimizde yay-
gın olarak yapılmaktadır. Yine 
bu ameliyathane sayesinde aort 
anevrizmaları, transkateter aort 
kapak uygulamaları, cerrahi 
olarak kalp pili yerleştirilmesi 
ve diğer kalp kapak uygulama-
ları çok kolay bir şekilde yapıla-
bilmektedir.
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Öğrencilerimiz, TÜBİTAK 
14. Alternatif Enerjili Araç 

Yarışlarından Kupayla Döndü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin Makine 
Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan KSÜ Otomotiv 
Geliştirme Takımı tarafından tasarlanan ve üniversitemiz laboratuvarlarında imal edilen “Uğur 
Böceği” isimli elektromobil aracı, 86 üniversite takımının katıldığı ve 39 takımın teknik kontrolleri 
geçerek yarışmaya hak kazandığı Alternatif Enerjili Araç Yarışları’ndan kupayla döndü.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
tarafından 2005 yılından itiba-
ren üniversite öğrencilerine yö-
nelik olarak düzenlenen Alter-
natif Enerjili Araç Yarışlarının 
(Efficiency Challenge Electric 
Vehicle) bu yıl 14.sü düzenlen-
di. Kocaeli Körfez Yarış Pistinde 
alternatif enerji ile çalışan araç-
ların katıldığı yarışma Elektro-
mobil, Hidromobil ve Otonom 
olmak üzere üç kategoride ya-
pıldı.

KSÜ Otomotiv Geliştirme Ta-
kımı “Uğur Böceği” isimli elekt-
rikli aracı ile ilk kez 2017 yılın-
da Elektromobil kategorisinde 
yarışmaya katıldı ve kısa sürede 
lider takımlar arasına adını yaz-
dırmayı başardı. 2017 yılında 70 
takım arasından 15. olan takı-
mımız, bu yıl 6-12 Ağustos ta-
rihleri arasında Kocaeli Körfez 
Yarış Pistinde gerçekleştirilen 
etkinlikte Cuma günü düzen-
lenen 1. Etap yarışlarında grup 
2.liği, Pazar günü düzenlenen 
final etaplarında ise Türkiye 
6.lığı derecesini aldı. Takımlara 
enerji tüketimlerine dayanıla-
rak verilen performans ödülle-
rinin yanında araç tasarımı ve 
üretimine ilişkin yarış dışı ödül-
ler de verildi. Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesinin 
Uğur Böceği adlı aracı, yerleşik 
şarj biriminin performansı ve 
paketlemesinin yanında yürür 
mekanik aksamlarının sağlıklı 
işlemesi sebebiyle Elektromobil 
kategorisinin Teknik Tasarım 
Ödülünü almaya hak kazana-
rak bu yarışlardan 15.000 lira 
para ödülü ve kupayla döndü.

KSÜ Elektrikli Aracı, yaklaşık 
200 kg ağırlığa sahip olup saat-
te 70 km hızla gidebilmektedir. 
Geçen yıl aracımız 100 km’de 
3550 Wh enerji harcarken ya-
pılan elektronik ve mekanik 

AR-GE çalışmaları neticesinde 
performansı arttırılarak 100 km 
deki harcadığı enerji miktarı 
2850 Wh’e düşürülmüştür. Ara-
cımız, toplam 30 turdan (yak-
laşık 60 km) oluşan yarış etap-
larını eksiksiz tamamlayabilen 
ender araçlardandır.

KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Zekeriya Pak, Uğur Böceği’nin 
ulaştığı başarıda emeği geçen 
KSÜ Otomotiv Geliştirme Ta-
kımında bulunan öğrencileri ve 
Uğur Böceği’nin tasarlanmasın-
da akademik danışmanlık ya-
pan öğretim elemanlarını tebrik 
ederek başarılarının devamını 
diledi. Uğur Böceği tasarım eki-
binin elde ettikleri Türkiye 6.lığı 
derecesi ve Teknik Tasarım ala-
nında Türkiye şampiyonluk 
ödülü ile ülke çapında ses geti-
ren bir çalışmaya imza attıkları-
nı ifade eden Rektör Vekili Pak, 
bundan sonraki hedefin Türki-
ye 6.lığı derecesini geliştirerek 
ilk 3’te yer almak olduğunu 
söyledi.

Mühendislik ve Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Mahit 
Güneş, aracımızı sadece üniver-
sitemiz Bilimsel Araştırma Pro-

jeleri kapsamından aldığımız 
destekle yaptıklarını, dışarıdan 
herhangi bir sponsor destek 
almadıklarını, bu başarıyı eli-
mizdeki kısıtlı imkanlarla elde 
ettiklerini ve aracın tasarım 
aşamalarının öğretim üyeleri-
mizin danışmanlığında kendi 
laboratuvarlarımızda öğrenci-
lerimiz tarafından yapıldığını 
belirtti. Prof. Dr. Mahit Güneş, 
bu çalışmada emeği geçen KSÜ 
Otomotiv Geliştirme Takımına, 
destekleyen bütün öğrencile-
re teşekkür ederek projenin bu 
noktalara gelmesinde büyük 
çaba sarf eden ve takımın aka-
demik danışmanlığını yapan 
Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kılıç’a ve 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ermu-
rat’a ayrıca teşekkür ettiğini ve 
başarılarının devamını dilediği-
ni belirtti.

Prof. Dr. Mahit Güneş, “Ekibi-
mizin yeni hedefi, yarışın Elekt-
romobil kategorisinde ilk üçte 
bir başarı elde etmek ve sürü-
cüsüz bir araç tasarlayarak Oto-
nom Araç kategorisinde de iyi 
bir derece almaktır.” dedi.
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‘Tolgadırlılar (Dulkadirliler) 
Türkmen Toyu’ Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Tolgadırlılar (Dul-
kadirliler) Türkmen Toyu etkin-
liklerine ev sahipliği yaptı.

Maraş Kültür, Sanat ve Tarih 
Araştırma Geliştirme Derneği 
(Maksat-DER) tarafından Kah-
ramanmaraş Büyükşehir Bele-
diyesi, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi, Dulkadiroğ-
lu Belediyesi ve Türkoğlu Bele-
diyesi’nin katkılarıyla düzenle-
nen Tolgadırlılar (Dulkadirliler) 
Türkmen Toyu KSÜ ev sahipli-
ğinde Avşar Yerleşkesinde ger-
çekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal mar-
şının okunmasıyla başlayan 
program, Kur’an-ı Kerim tilave-
ti ve akabinde yapılan duaların 
ardından açılış konuşmalarıyla 
devam etti. Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkan-

vekili Bekir Kılıç, Kahramana-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 
Dulkadiroğlu Belediye Başka-
nı Necati Okay ve Maksat-DER 
Başkanı Ali Gemci açılış konuş-
maları yaptılar.

Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili Bekir Kı-
lıç yaptığı konuşmada “Ne mut-

lu bizlere ki aslımıza ve nesli-
mize sahip çıkıyoruz. Bugün de 
bunun bir örneğini Maksat-DER 
gerçekleştiriyor.” diyerek Mak-
sat-DER Başkanı Ali Gemci, 
dernek yöneticileri ve üyeleri ile 
programa katkıda bulunanlara 
teşekkür etti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niya-
zi Can konuşmasında “Tarihini 
bilmeyenler, köklerinden haber-
siz olanlar, gelecek planları ya-
pamazlar. Yapsalar bile kökleri 
ve tarihi hafızası olmayan mil-
letlerin gelecekleri olmaz. Bu 
bakımdan bu toyun ilkinin üni-
versitemizde düzenlenmesin-
den bahtiyarlık duyuyorum.” 
dedi. Toyun düzenlenmesine 
katkıda bulunanlara ayrı ayrı 
teşekkür eden Rektör Can “Tol-
gadırlılar Türkmen Toyunun 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyo-
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rum.” diye konuştu.
Dulkadiroğlu Belediye Başka-

nı Necati Okay, Dulkadiroğlu 
Belediyemizin sınırları içinde 
bulunan tarihi eserlerin tama-
mına yakınının Dulkadiroğlu 
Beyliği’nden kalma eserler ol-
duğunun altını çizerek “Dul-
kadiroğlu Beyliğinin izlerini 
günyüzüne çıkarmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Maksat-DER Başkanı Ali 
Gemci ise yaptığı konuşmada 
programda emeği geçenlere, 
özellikle de ev sahipliğini kabul 
eden Rektör Prof. Dr. Niyazi 
Can’ın şahsında Kahramanma-
raş Sütçü İmam Üniversitesi ai-
lesine teşekkürlerini iletti. 

Programda mehteran göste-
risi, ozanlar ve aşıklar atışması, 
geleneksel okçuluk gösterileri 
ve Kahramanmaraş Atlı Binici-
lik Spor Kulübü üyeleri tarafın-
dan da atlı cirit oyunu gösterisi 
gerçekleştirildi.
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Küreselleşmeyle Gelen 
Kitle İletişimi ve Popüler Kültür

İsmail GÖKTÜRK
KSÜ İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

Giriş
Türk toplumu ve genelde 

Doğu toplumları şifahi (sözlü) 
bir kültüre sahiptir. Geleneksel 
hayatın yaşandığı dönemlerde 
geniş aile ilişkisi içinde yaşlı-
lardan çocuklara aktarılan, nin-
nilerden masallara, destanlara, 
menkıbelere uzanan sözlü ede-
biyat ürünleriyle taşınan kültür 
modern zamanlarda sekteye 
uğramış, taşınabilirliği ve nesil-
den nesile aktarımı güçleşmiştir. 
Hızlı şehirleşme, sosyalleşme 
imkânlarını daraltarak, şehrin 
“Medine” olma vasfını kaybet-
mesine yol açmış; taşra kültürü-
nü ve her türlü etkiye açık idrak 
noksanlığını şehirlere taşımıştır. 
Ülke nüfusunun neredeyse ya-
rısını genç ve çocuk yaştakile-
rin oluşturduğu ve geleneksel 
kültürü aktaramadığımız bir 
demografinin ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. Çocuğun sosyal-
leşmesi, yani toplum kültürünü 
benimsemesi ailede başladığı 
halde, şehirde çok defa çekirdek 
aile içinde gözlerini hayata açan 
çocuk, bir önceki kuşakla ilişki 
içine girememektedir. Televiz-
yonla gelen eğlence anlayışı tatil 
günlerini, gece saatlerini istila 
ederek, insanımıza düşünecek 
vakit bırakmamış ve ayrıca dav-
ranış modellerini belirler hale 
gelmiştir (Yazan, 1993: 72). Ku-
şak çatışması veya nesiller arası 
iletişimsizlik denilen olgu aynı 
dili konuşmamak değil; aynı 
değerleri paylaşmamak, aynı 

kavrama aynı anlamı verme-
mek şeklinde tezahür etmekte-
dir. Geleneksel hayatta toplum 
kültürünü yeni kuşaklara ak-
taran, neyin değerli olduğunu 
öğreten, şifahi kültürel yapıda 
önemli işlevi olan aile büyükleri 
(dede-nine) artık çekirdek aile 
içinde yer almamakta; anne-ba-
ba çocuğa toplumsal değerleri 
aktaramamaktadır. Ailenin bü-
yüğü, modern zamanlarda te-
levizyon olmuştur. Öte yandan 
moral değerleri çocuğa aktar-
ması beklenen eğitim kurumları 
seküler, pozitivist bir eğitimle 
değersizleştirme işlemini bizzat 
yapmaktadır.

Kitle İletişim Araçlarının  
   Getirdiği Popüler Kültür

Dünyadaki iletişim sistem-
lerinin ve bu araçların ürettiği 
mesajların gerçek kaynağı ve bi-
çimlendiricisi Batılı / Amerikalı 
dev uluslararası kitle iletişim ve 
telekomünikasyon şirketleridir. 
Bu iletişim sanayini ellerinde 
bulunduran zengin ve seçkin 
kitle, kendilerini tepede tutan 
ürünlerin, zevklerin, değerle-
rin, davranışların ve kültürlerin 
yaygınlaşarak ebedileşmesi için 
bu araçları kullanmaktadırlar. 
Schiller, bu durumu “kültür 
emperyalizmi” veya “kültürel 
nüfuz” olarak tanımlamakta-
dır (McPhail, 1991: 184). Kül-
türü kim üretir, kültürü elbette 
bir toplumun seçkinleri üretir. 
Bugün toplumumuzda bir yan-
da kenar mahallelerde yaşa-
yan yoksullar, öte yanda en iyi 
semtlerde Boğazda hayat süren 
zenginler, itibarlılar olmak üze-
re hâkim veya temel toplumla 
kaynaşamayan, ondan belirli 
ölçüde inhiraf eden iki kültür 
çevresiyle karşı karşıya bulu-
nuyoruz. Toplum piramidinin 
zirvesinde tutunmaya çalışan 
zenginlik kültürü, hayat tarzı 
ve yaşayış biçimiyle çoğunluk 
kültüründen koparken; kitle ve 
haberleşme araçları üzerindeki 
güçlü hâkimiyetleri nedeniyle 
bulundukları zirveden itibaren 
geniş halk tabakalarına hayatın 
amacı haline getirdikleri koz-
metik kültürü yaymaya çalışır-

“Televizyonla 
gelen eğlence 

anlayışı tatil 
günlerini, gece 
saatlerini istila 

ederek, insanımıza 
düşünecek vakit 
bırakmamış ve 
ayrıca davranış 

modellerini 
belirler hale 
gelmiştir.”
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lar. (Türkdoğan, 1996: 27). Buna 
mukabil, yaşamak için sürekli 
mücadele, aşağı seviyede üc-
retler, işsiz aylaklar, marjinal 
meslekler, sık sık iş değiştir-
meler gibi iktisadi yansımaları; 
kalabalık mahallelerde yaşama, 
sürü hayatı, alkolizm oranının 
yüksekliği, sık sık fiziki şiddete 
başvurma, çocuklar için bedeni 
cezalar gibi psikolojik yansıma-
ları olan yoksulluk yan kültü-
rü gecekondulaşmayla beraber 
hızla gelişmeye devam etmek-
tedir. Bu durum sadece ülke-
mize has bir olgu değildir. Ge-
lir dağılımındaki adaletsizlik, 
Güney-Kuzey uçurumu bütün 
dünyanın ve bütün toplumların 
genel sorunudur.

Televizyon ve son zamanlar-
da internetin yaygınlaşmasıyla 

farklı bir kültürlenme, yabancısı 
olduğumuz bir idrak, gençliği 
avucuna almaktadır. Yazılı kül-
türün gelişmemiş olması, oku-
ma oranlarının düşük olduğu 
doğu toplumlarında kitle ileti-
şim araçlarının hızla yaygınlaş-
ması, hayatı basit bir seviyeye 
indirgemeye, birkaç yüz keli-
meyle algılanan bir hayatı sahici 
hayat zanneden, beşer konumu-
na indirgenmiş bir kitle üret-
mektedir. Bu kitle, özgül ağırlığı 
olmayan bir kitledir. Hayatı sa-
dece üretmek ve tüketmek fiil-
lerinden ibaret gören, bunun dı-
şında hiçbir ahlaki değer yargısı 
taşımayan “homo economicus” 
insan tipi (Sezal, 1981:66), men-
faatlerini temin için geliştirilen 
vasıtaları, hayatın gayesi haline 
getirmiştir. Türkiye şartlarında 

söylersek, kendi kültürümüzü 
ve bu kültürün öz değerlerini 
anlayamayan, bütün bir hayat 
görüşünün temellerini başka 
kültürlerin özelliklerinde ara-
yan yabancılaşmış bir insan tipi 
oluşmaktadır. Bu durumun top-
lumsal sonucu anomidir. Pozi-
tivizmin artan tesiri ile “mane-
viyatçılığın ferdileşmesi” aşırı 
laikleşme ve inancın şahsi bir 
mesele oluşu modern toplum-
larda gelenekleri yıpratmıştır. 
“Moral anomi” bir bakıma “dinî 
anomi”dir. Yani bütün moral 
ve manevi hayat ile tezat içine 
düşülmüştür. Anomi, madde-
ci, faydacı ve fertçi normların 
ağırlık kazandığı toplumlarda 
görülen hastalıklı haldir. (Erkal, 
1997; 331-332). Başka bir deyiş-
le, sosyal yapı ile kültürel yapı 

“Yazılı kültürün 
gelişmemiş 

olması, okuma 
oranlarının düşük 
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kitle üretmektedir.”
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arasındaki uyumsuzluk anomi-
yi doğurur. Anomi yerleşmiş 
sosyal norm ve değerlerin aşın-
ması, güvenilirliklerini kaybet-
meleridir. Bu durumun sonucu 
sosyal hayatın çözülmesi, ku-
ralsızlığın hakim olmasıdır. Bu-
nun bireye yansıyan boyutu ise 
yabancılaşmadır. Kişinin ken-
disine, değerlerine, toplumuna, 
manevi inançlarına ve değer 
yargılarına yabancılaşmasıdır.

Enformasyon teknikleri, kül-
tür hizmetlerinin niteliğini ta-
nımlayan ve üreten tekelleşmiş 
-tek merkezden yönetilen- bir 
kültür ve eğlence pazarının 
doğmasını sağlamaktadır. Bu 
olgu, insanların özgün kültürel 
çevreleriyle bağlantılarını sağ-
layan ve kültürel gelişmelerin 
özünü teşkil eden mekanizma-
ların hızla yok olmasına yol aç-
maktadır (Hamelink, 1991: 21). 
Bu pazar insanları öylesine ku-
şatmaktadır ki, içe yönelmesine, 
düşünmesine, sorgulamasına 
fırsat vermemektedir. Eğlen-
ce kültürü, futbol, pop müzik, 
cinsellik içeren her türlü ürün 
bireyi kuşatmış bulunmaktadır. 
Popüler kültür halkın kültürü 
değildir. Kültür üretemeyen ve 
kültür üretecek aydını olmayan 
kitlelere sunulan bir hayat pra-
tiğidir.

İç büyüklüğünü, kişilik 
tutarlılığını, hayatın gayesini 
aşkın ideallerde aramayı bırakan 
insan, kendisine örneklik olarak 
popüler kültürün ürettiği sahte 
kahramanları, pop şarkıcıları-
nı, futbolcuları, film artistlerini 
almaktadır. Reklam ve moda, 
başlı başına bir ahlak, politika, 
erkek/kadın tipleri, doğru ve 
yanlış günlük toplumsal dav-
ranış biçimleri sunan bir dünya 
görüşüdür. Reklamlar sadece 
ürünleri değil, aynı zamanda 
toplumsal değerleri ve idealleri 

satmayı amaçlamaktadır. (Kel-
lner, 1991: 76). Moda hareket 
halindeki bir toplumda örf ve 
adetlerin fonksiyonunu yerine 
getirmektedir. Moda, bir kısım 
gruplarda hayatın asli yöneti-
cisi rolünü elde ederek ahlakı 
yok edebilir, nitekim hippilik, 
metalcilik akımlar böyledir 
(Dönmezer, 1999: 251). Moda 
ve kozmetik endüstrileri iki tür 
mevsimlik standartlaşma yara-
tır: Standartlaşmış ürün ve stan-
dartlaşmış tüketici. Standart-
laşmış tüketici yaratmaksızın 
standartlaşmış ürünleri sata-
mazsınız. Standartlaşmış tüke-
ticinin yaratılması sadece moda 
endüstrileriyle olmaz. Eğitim-
den spora, eğlenceden tüketime 
kadar birbirini destekleyen bü-
tünleşik faaliyetlerle, yani gün-
lük yaşam pratiklerinin tümüy-

le yapılır. Moda, aynı reklam ve 
halkla ilişkilerde olduğu gibi, 
titizlikle planlanmış, hazırlan-
mış ve uygulanan geri-zekalı-
laştıran ve maymunlaştıran biliş 
ve bilinç yönetimi faaliyetlerini 
içerir (Erdoğan, 2004: 13). Bu 
öylesine indirgenmiş bir akıldır 
ki, giysiden yiyeceğe ve içeceğe, 
takıdan kozmetiğe kadar peri-
yodik /mevsimsel olarak en-
düstriler tarafından üretilen ay-
nılıkları farklılık, teklik, eşsizlik 
olarak algılar.

Tıpkı bilgisayarlar gibi, biz 
de programlanmaktayız. Yine 
enformasyonun bilgisayarlara 
depolanışı gibi, hayat alışkan-
lıklarımız depolanmaktadır. 
Böylelikle bize, yani insanlara 
doğru sinyaller verildiğinde, 
beklenen davranış etkisi, he-
mencecik kendisini göstermek-
tedir. Kitle iletişim araçları, 
özellikle de televizyon, toplum-
sal, bölgesel ve dini farklılıkları 
aşarak ortak tipler üretmekte-
dir. Öte yandan böylesi bir yapı, 
akortlar ses vermeye başladı-
ğında insanların standartlaşmış 
tepkilerde bulunmasına yol 
açan kültürel kodlar üretmekte 
ve bunları toplumda egemen 
kılmaktadır. (Berger, 1991: 41-
42). 

Televizyon, yabancı kültürle-
rin naklen yayın vasıtası olmaya 
devam ettiği sürece, bu yayınla-
ra muhatap olan ülkeler, kül-
tür yönünden Batılı ülkelerin 
taşrası haline gelmeye devam 
edeceklerdir (Doğan, 1993: 16). 
Çünkü kültür alanı, bir egemen-
lik ve mücadele alanıdır. 

Sonuç
Kültürü “gerçek kültür” ve 

“ideal kültür” olarak ayıran 
sosyologlar, gerçek kültürle ya-
şanılanı, ideal kültürle olması 
arzu edileni kastederler. Örne-
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başlı başına bir 
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doğru ve yanlış 
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ğin, bir toplumda adalet, eşitlik, 
diğergamlık, vefa, hoşgörü gibi 
değerler sıkça konuşulduğu 
halde, yaşanılan hayatta bu de-
ğerlerin esamisi okunmuyorsa 
bu durumda ideal kültürle ger-
çek kültür örtüşmüyor demek-
tir. “Anomi” olarak adlandırılan 
durum, değerlerin yaşanılan 
hayatta karşılığının olmaması, 
herkesin bildiği ve doğru kabul 
ettiği halde değerlere uymaması 
durumudur. Farabi, toplumları 
tasnif ederken “fâsık şehir”den 
bahseder. Fâsık şehir halkı, dü-
şüncesi itibariyle fazıl şehirden 
fark edilmez. Fazıl şehir hal-
kının bildikleri ve inandıkları 
her şeyi bilirler, fakat işleri cahil 
şehir halkının işleridir, der (Fa-
rabi, 1990: 92). İdeal kültürle, 
yaşanılan hayatın örtüşmediği, 
modernizme maruz kalan bü-
tün bir doğu, Farabi’nin fâsık 
şehrini örneklendiriyor sanki.

Yapılması gereken, toplumun 
ebedi ve değişmez kimliğini 
biçimlendiren ve değişmeyen/ 
değiştirilemeyen değerleri 
üzerine ciddiyetle eğilmektir. 
Küreselleşme, bir değersizleş-
tirme projesidir. Değerlerimizi 
yeniden hayata hakim kılarak, 
bugün Türkiye’nin uluslar ara-
sı politikada savunduğu “me-
deniyetler buluşması” tezinde 
olduğu gibi, kişilikli bir toplum 
ve medeniyet olarak Batıyla kar-
şılaşmamız; Batıdan bize gelen 
değerleri kendi irfan süzgeci-
mizden geçirip almamız müm-
kün olabilir. Düşüncemizde ve 
idrakimizde var olan ve bugün 
ifsat olmuş Batı toplumlarına da 
insanlık adına çok şey katabile-
cek “ideal kültür” değerlerimi-
zi, gerçek kültür değerlerimiz 
kılmak için gereken kararlığı ve 
cesareti göstermek mecburiye-
tindeyiz.. 

Hz. Mevlana, “bir usturlap 

(pergel) gibi ol. Bir ayağın İslâm 
medeniyeti dairesinde olsun, 
diğer ayağınla yetmiş iki milleti 
dolaş” der. Eğer pergelin bir aya-
ğı sabit değilse daire çizemezsi-
niz. Bizim sabit ayağımız kültür 
ve medeniyet değerlerimizdir.  
Farabi, küreselleşmeyle beraber 
kültürlerin yol göstericisi olan 
Batı uygarlığını tarif eder gibi, 
bir “cahil şehir” tanımı yapmak-
tadır: “Cahil şehir öyle bir şehir-
dir ki, halkı saadeti ne tanırlar 
ne düşünürler. Kendilerine öğ-
retilse bile ne onu kabul ederler 
ne de ona inanırlar. Onlar ancak 
sıhhat, servet, şehvet, serazat ol-
mak, saygı ve itibar kazanmak 
gibi zevahire, hayatın gayesi na-

zarıyla bakarlar. İşte bu şeylerin 
her biri cahil şehir halkınca birer 
saadet sayılır. Onların en büyük 
saadetleri de bütün bu şeylerin 
bir arada toplanmasıdır” (Fara-
bi, 1990: 91). Fazıl şehirler kur-
muş, yüksek medeniyetler orta-
ya koymuş bir toplumun, cahil 
şehre evrilmesi bir gericilikten, 
irticadan başka bir şey midir? 
Küreselleşme, “cahiliye uygar-
lığı”nın akıntısına kendimizi 
bırakmak değil midir? Küresel-
leşme bir sonuçtur. Bununla baş 
edebilmek için, toplumun kendi 
tarihiyle, değerleriyle barışık ol-
ması, kendisine güven duyması 
gerekmektedir. 
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IFSCOM Konferansı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ), bu yıl 5.si 
düzenlenen IFSCOM Konferan-
sına (5th International IFS and 
Contemporary Mathematics 
Conference) ev sahipliği yaptı.

2014 yılından bu yana her 
yıl matematik ve uygulamaları 
alanında düzenlenen IFSCOM 
Konferansı, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi ve 
Mersin Üniversitesi işbirliği ile 
05-06 Eylül 2018 tarihlerinde 
KSÜ Eğitim Fakültesinde ger-
çekleştirildi. Onursal Başkan-
lığını KSÜ Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can ve MEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın 
yaptığı IFSCOM Konferansı, 
Türkiye’nin yetiştirdiği önemli 
bilim adamlarından Prof. Dr. H. 
Hilmi Hacısalihoğlu’nun adının 
verildiği amfinin açılışı ile baş-
ladı. KSÜ Eğitim Fakültesindeki 

amfiye adı verilen Prof. Dr. H. 
Hilmi Hacısalihoğlu, bir selam-
lama konuşması yaparak am-
fiye adının verilmesinde emeği 
geçenlere ve KSÜ Yönetimine 
teşekkür etti.

Prof. Dr. H. Hilmi Hacısa-

lihoğlu Amfisinde başlayan IFS-
COM Konferansı, katılımcıların 
sunumları ile devam etti. Konfe-
ransta yer alan matematik bilim 
dalında yapılan çalışmaların 
daha sonra dergilerde ve kitap-
larda yer alması için özel sayılar 
basılacağı belirtildi.

IFSCOM Konferansına katılan 
Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğ-
lu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niya-
zi Can’ı makamında ziyaret etti. 
Hacısalihoğlu, Eğitim Fakülte-
sinde amfiye isminin verilme-
sinden dolayı Rektör Prof. Dr. 
Can’a teşekkür ederek asaleten 
atandığı rektörlük görevinde de 
başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. 
Can ise bilim adına çalışmalar 
yapan Prof. Dr. H. Hilmi Ha-
cısalihoğlu’nu üniversitemiz-
de ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek nazik 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
etti.
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‘1071 Malazgirt’ten 15 Temmuz’a Milli 
Diriliş Destanı Resim Sergisi’ Açıldı

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversite-
si (KSÜ) Rektörlüğü 
ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi (GSF) De-

kanlığı tarafından 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
münasebetiyle “1071 Malaz-
girt‘ten 15 Temmuz’a Milli Diri-
liş Destanı” konulu resim sergi-
si açıldı.

GSF Sergi Salonunda KSÜ 
Yönetimi, il protokol üyeleri, 
sanatçılar ve akademisyenlerin 
katılımıyla düzenlenen sergi ön-
cesi Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 
açılış konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmasına şehitlerimiz ve 
gazilerimizi minnet ve şükran-
la anarak başlayan Rektör Can, 
1071 Malazgirt’ten bugüne bir-
çok kahramanlığa ve dirilişe 
imza atan milletimizin 15 Tem-
muz’u unutmayacağı ve unut-
turmayacağını söyledi.

Bir destanı bir kareyle sana-

ta dönüştürmenin kolay bir iş 
olmadığını ifade eden Rektör 
Can, sergiye eserleriyle katkı 
sunan sanatçılara ve emeği ge-
çenlere teşekkür etti.

GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Özkarcı da kısa bir selamlama 
konuşması yaparak serginin 
gerçekleştirilmesine katkıda bu-
lunanlara teşekkürlerini sundu.

Konuşmasının ardından Rek-
tör Can, kurdeleyi protokol 
üyeleri ile birlikte kesti. Bir yıl-
lık bir çalışmanın ürünü olan, 
öğrenci ve akademisyenlerin 

eserlerinden oluşan  “1071 Ma-
lazgirt‘ten 15 Temmuz’a Milli 
Diriliş Destanı” konulu resim 
sergisi, sanatseverlerin beğeni-
sini kazandı.



KSÜ BÜLTEN   2018-330

TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF 
YAKLAŞIMLAR

YOĞUN BAKIM HASTALARININ UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDEMİR, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Araş. Gör. Şerafettin OKUTAN, Bitlis Eren Üniversitesi
Araş. Gör. Hasan GENÇ, İnönü Üniversitesi 

Özet
Yapısı ve ortamı gereği has-

tanelerin yüksek mekanik do-
nanımlı, kritik hastalara sürekli 
bakım veren özel bölümleri olan 
yoğun bakım ünitelerinde ileri 
teknolojik gelişmelerle birlikte 
artık yaşamdan umut kesilebi-
lecek (koma, şok total felç) gibi 
durumlarda bile insan yaşamı 
sürdürülebilmektedir.

Deneyimlenen kritik durum-
larda bile yaşamını devam et-
tirmeye olanak sağlayan yoğun 
bakım ortamının hastada; mo-
nitörizasyon, ventilatör, infüz-
yon setleri, üriner kateter gibi 
nedenlerden dolayı hareket 
kısıtlılığı, temporal ritmin ve 
gece-gündüz ayrımının kaybe-
dilmesi, izolasyon sık tekrarla-
nan ağrılı manipülasyonlar, alı-
şık olunmayan çevre ve kişiler 
ajitasyona neden olmaktadır. 
Yoğun bakım temposu içinde 
görülen bu durumlar hastaların 
uyku düzeninin bozulmasına 
neden olmaktadır. Uyku düze-
ninin bozulması hastanın iyileş-
me sürecinin uzamasına neden 
olacağından, hastaların yeterin-
ce uyku uyumalarını sağlamak 
için famakolojik veya tamamla-
yıcı alternatif  tedavilerin (TAT) 
kullanılması gerekmektedir.

Farmakolojik tedavide genel 

olarak hipnotikler (benzodia-
zepinler ve nonbenzodiazepin-
ler), melatonin reseptör anta-
gonistleri ve antidepresanlar 
kullanılmaktadır. Fakat bu ilaç-
ların kullanımı pek çok sorunu 
da beraberinde getirmektedir. 
Sedatif ve hipnotiklerin uzun 
süreli kullanımı sonucu gözle-
nebilen fizyolojik bağımlılık ve 
çekilme belirtileri, daha önceki 
semptomların ağırlaşmasına 
yol açabilmektedir. Benzodia-
zepinlerin kullanımının hafıza, 
konsantrasyon ve ruh sağlığı 
üzerinde olumsuz etkilere yol 
açabileceği, bazı antidepresan-
ların ise sabahları uyku hali 
oluşturabileceği bilinmektedir. 
Uyku tedavisinde kullanılan 
farmakolojik yöntemlerin is-
tenmeyen etkileri bireylerin do-
ğaya ve doğala yönelmelerine 
neden olduğundan tamamlayıcı 
ve alternatif tedaviler gündeme 
gelmiştir. Tamamlayıcı ve alter-
natif tedaviler genel anlamda 
standart tedaviye destek olarak 
semptom kontrolünü sağlayan, 
hastaların iyilik halini ve ba-
kımını güçlendiren yaklaşım-
lardır. Müzik, aroma, gevşeme 
teknikleri, masaj ve hipnoz gibi 
davranış teknikleri, yoğun ba-
kım hastalarında uyku kalitesini 
artırmaya yönelik tamamlayıcı 

ve alternatif girişimler arasında 
yer almaktadır. Örneğin, müzi-
ğin kalp hızını, kan basıncını, 
vücut ısısını ve solunum hızını 
düşüren, gevşemeyi sağlayan, 
hastanın ağrı algısını değiştiren, 
dikkatini başka yöne çekerek 
derin düzeyde relaksasyon sağ-
layıp, uykusuzluğu hafifletici 
etkileri olduğu bilinmektedir. 
Hastaya bir zararı olmayan fay-
dalı bir yöntem olan aromanın 
ise, antiinflamatuar özelliğinin 
olduğu, uykuyu düzenledi-
ği belirtilmektedir. Hastaların 
uyku kalitesini artırmaya yöne-
lik bu gibi yöntemlerin hemşire-
lik uygulamalarına aktarılması 
bakımın niteliğini geliştireceği-
ni düşündürmektedir.

Bu çalışmanın amacı, yoğun 
bakım hastalarında uyku kalite-
sini artırmaya yöneliktamamla-
yıcı ve alternatif tedavi yöntem-
lerini değerlendirmektir.

GİRİŞ
Uyku, bireylerin ruhsal ve 

fiziksel anlamda rahatlığını 
sağlayan onların stresten uzak 
kalmasına yardımcı olan bir sü-
reçtir (1). 

Hastane ortamının diğer bö-
lümlerinden faklı bir fiziki or-
tam ve işleyiş biçimine sahip 
yoğun bakım ünitelerinde uyku 
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sorunu sık görülen bir durum 
olmakta ve hastaların iyileşme 
sürecini olumsuz yönde etkile-
mektedir (2). Uykusuzluğun yo-
ğun bakım hastalarına fizyolojik 
ve psikolojik olumsuz etkilerin 
yanında, immün sistemi de et-
kilemekte ve hastaların morbi-
ditesine neden olmaktadır (1,2). 
Bu duruma neden olan etmen-
ler şöyle sıralanabilir 
•Gürültü
•Stres, anksiyete
•Hemşirelik uygulamaları
•Kabuslar 
•Kullanılan ilaçlar
•Ağrı (1,2).

Tedavi süresince hissedilen 
ağrının şiddeti, taburcu olduk-
tan sonra hastaları insomnia ile 
karşı karşıya bırakmakta ve bu 
durum da uzun süreli ağrı his-
setmelerine neden olabilmekte-
dir. Yine geceleri yeterli uyku 
uyuyamayan hastaların gün bo-
yunca ağrıya toleransları azala-
bilecektir (3). 

Yoğun bakım ünitesine kabul 
edilen bireylerin yoğun bakım 
ünitesi ortamına yönelik kor-
ku ve anksiyete hissetmeleri 
hastalıklarının ciddiyetini ve 
uyku yoksunluğunu daha da 
arttırmaktadır. Hastalar tekrar 
uyanamamaktan korktukları, 
travma yaşamışsa bu durumu 
sürekli düşündükleri için uyku-
ya dalmaktan korkabilirler (4).

Özellikle yanık ünitesinde-
ki hastaların yara iyileşmesi ve 
skar oluşumu sırasında dene-
yimledikleri bir başka yaygın 
problem olan kaşıntı aynı za-
manda hastada ciddi rahatsızlı-
ğa ve anksiyeteye neden olmak-
tadır. İnatçı kaşıntı hem uyku 
düzenini bozmakta, stres sevi-
yesini artırmakta hem de hare-
ketleri olumsuz etkilemekte ve 
rehabilitasyona uyumu olum-
suz etkilemektedir (5). 

Yoğun bakım ünitesindeki 
teknolojik aletlerin ve persone-
lin bir diğer personel ile iletişimi 
sonucu oluşan yüksek seviyede-
ki gürültü ve kuvvetli ışık kulla-
nılması uyku kalitesini olumsuz 
yönde etkileyerek uyku-uyanık-
lık döngüsünün bozulmasına 
neden olmaktadır (1,2,6). 

Uyku Sorunlarında Kullanı-
lan Farmakolojik ve Tamamla-
yıcı Alternatif Yöntemler (TAT) 

Yaşanan uyku sorunlarını gi-
dermeye yönelik olarak farma-
kolojik ve tamamlayıcı alternatif 
yöntemler (TAT) kullanılmakta-
dır. Farmakolojik tedavide genel 

olarak hipnotikler (benzodiaze-
pinler ve nonbenzodiazepinler), 
melatonin reseptör antagonist-
leri ve antidepresanlar kulla-
nılmaktadır (7). Fakat bu ilaç-
ların kullanımı pek çok sorunu 
da beraberinde getirmektedir. 
Sedatif ve hipnotiklerin uzun 
süreli kullanımı sonucu gözle-
nebilen fizyolojik bağımlılık ve 
çekilme belirtileri, daha önceki 
semptomların ağırlaşmasına 
yol açabilmektedir. Benzodia-
zepinlerin kullanımının hafıza, 
konsantrasyon ve ruh sağlığı 
üzerinde olumsuz etkilere yol 
açabileceği, bazı antidepresan-
ların ise sabahları uyku hali 
oluşturabileceği bilinmektedir 
(8). Uyku tedavisinde kullanı-
lan farmakolojik yöntemlerin is-
tenmeyen etkileri bireylerin do-
ğaya ve doğala yönelmelerine 
neden olmuş, sonuç olarak TAT 
yöntemleri gündeme gelmiştir 
(9,10). Tamamlayıcı uygulama-
lar, genel anlamda standart te-
daviye destek olarak semptom 
kontrolünü sağlayan, hastaların 
iyilik halini ve bakımını güçlen-
diren yaklaşımlardır (9). Mu-
zik, aroma, progresif gevşeme 
egzersizleri, hipnoterapi, yoga, 
masaj yöntemleri özellikle uyku 
sorununa yönelik TAT yöntem-
leri arasında yer almaktadır 
(1,11). 

Müzik Terapi
Müzikle tedavinin tarihi çok 

eskilere dayanmaktadır (26). 
Ruhun çeşitli tepkilerini en iyi 
şekilde ifade eden müzik terapi, 
dinleyicide akıl, vücut ve ruh 
arasında bir denge oluşturmak-
tadır (11). 

Yapılan pek çok çalışma, mü-
ziğin ağrı ve anksiyete üzerinde 
olumlu etkiler yarattığı, has-
ta ve sağlıklı bireylerin yaşam 
kalitesini yükselttiği bilinmek-

“Yoğun bakım 
ünitesine kabul 

edilen bireylerin 
yoğun bakım 

ünitesi ortamına 
yönelik korku 
ve anksiyete 
hissetmeleri 

hastalıklarının 
ciddiyetini ve uyku 

yoksunluğunu 
daha da 

arttırmaktadır. 
Hastalar tekrar 

uyanamamaktan 
korktukları, travma 

yaşamışsa bu 
durumu sürekli 

düşündükleri için 
uykuya dalmaktan 

korkabilirler.”
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tedir. Müzik kalp hızını, kan 
basıncını, vücut ısısını ve solu-
num hızını düşüren, gevşemeyi 
sağlayan, hastanın ağrı algısını 
değiştiren, dikkatini başka yöne 
çekerek derin düzeyde relak-
sasyon oluşturma yeteneğine 
sahiptir. Bunlarla ilişkili olarak 
uykusuzluğu hafifletici etkileri 
olduğu bilinmektedir (11).

Loewy ve arkadaşları prema-
türe infantlar üzerinde yaptıkla-
rı araştırmada, tedavi amacıyla 
uluslar arası geçerliliği olan 
canlı müziğin ve ebeveynlerin 
tercih ettikleri ninnilerin müzik 
terapist tarafından uygulan-
masının kardiyak ve solunum 
fonksiyonlarını olumlu etkiledi-
ğini belirtmişlerdir. Ayrıca pre-
matüre infantların uyku davra-
nışlarının olumlu etkilendiğini 
saptamışlardır (12). 

Tan ve arkadaşları yanıklı has-
talar üzerinde yinelenen ölçüm 
düzeyli araştırmalarında akut 
presedürel ağrı, anksiyete ve 
kas gerginliğini müziğin azalttı-
ğını belirtmişlerdir (13).  

Aroma 
Aroma eski çağlardan beri 

tedavi amacıyla, bitkilerin hoş 
kokulu bölümlerinden oluştu-
rulan esansiyel yağların kulla-
nılmasıyla uygulanan bir TAT 
yöntemidir. Yağlar inhalasyon-
la, deriye masaj yapılarak veya 
internal (oral, vajinal veya rek-
tal) olarak verilebilmektedir 
(14). Aromatik yağların kan do-
laşımı yardımı ile lenf sistemine 
ulaştığı ve hücrelerarası sıvı yo-
luyla iyileşmeyi sağladığı bilin-
mektedir (15). 

Aromanın; hastaya bir zararı-
nın olmadığı, anti inflamatuar 
özelliğinin olduğu, kas gergin-
liği, stresi ve ağrıyı azaltarak 
uykuyu düzenlediği, kullanılan 
yağların içeriğindeki kimyasal 

bileşenlerin limbik sistemi etki-
leyerek emosyonel ve davranış-
sal değişiklikler sağladığı bilin-
mektedir (16).

O’flaherty ve arkadaşları 
yanıklı çocuklarda yaptıkları 
araştırmalarında, aromaterapi 
masajının ortalama nabız ve so-
lunum değerlerini olumlu etki-
lediğini ve çocukların uykuya 
meyilini ve rahatlamalarını sağ-
ladığını belirtmişlerdir (16).

Cho ve arkadaşları perkütan 
koroner girişim uygulanan yo-
ğun bakım hastalarında aroma-
terapinin hastaların anksiyete-
lerini azaltıp, uyku kalitelerini 
artırdığını ve bu amaçla hemşi-
relerin bağımsız bir uygulaması 

olarak kullanılabileceğini belirt-
mişlerdir (17). 

Progresif Gevşeme 
Egzersizleri 
Bedenin bütününün gevşeme-

sinin sağlanması ilkesine daya-
nan progresif gevşeme egzersiz-
leri kasların istemli ve düzenli 
bir şekilde sırayla gerilmesi ve 
gevşemesini içeren egzersizler-
dir (11). Gevşeme egzersizleri ile 
endorfin salgılanmakta dolayı-
sıyla ağrı azalmaktadır. Richar-
dson yaptığı çalışmada yetişkin 
kritik yoğun bakım hastalarına 
düşleme ile birlikte gevşeme eg-
zersizlerini uygulamış ve erkek-
lerin uykuya dalma konusunda 
uygulamaya verdikleri yanıtın 
bayanlardan daha kısa süreli 
olduğunu görmüş fakat her iki 
grubun da uyku kalitesinde ge-
lişim tespit etmiştir (18).  

Hipnoz
Bilinçli durumun yapay ola-

rak değiştirilmesiyle birlikte 
çevresel farkındalığın azalıp 
odaksal farkındalığın artırıldığı 
yönteme hipnoz denmektedir. 
Cheng ve arkadaşları rumnias-
yonla ilişkili insomnia yaşayan 
bireylere hipnoz uygulamışlar 
ve uyku kalitesinde atış tespit 
etmişlerdir (19).

Yoga
Evrenle birleşmek, bağlanmak 

ya da bütünleşmek anlamına 
gelen, 6000 yıl hatta daha önce-
lerine dayanan bir tarihe sahip 
beden zihin yöntemi olan yoga-
nın tedavi edici özelliği, dünya-
da yaygın olarak kullanılmasını 
sağlamıştır (20–24).  Yoganın 
tedavi edici özelliği sayesinde 
fiziksel olarak bedendeki bü-
tün sistemlerin uyumlu şekilde 
çalışması, bireyin kendine ra-
hatsızlık veren çelişkili durum-

“Müzik, kalp hızını, 
kan basıncını, 
vücut ısısını 
ve solunum 

hızını düşüren, 
gevşemeyi 

sağlayan, hastanın 
ağrı algısını 
değiştiren, 

dikkatini başka 
yöne çekerek 

derin düzeyde 
relaksasyon 
oluşturma 
yeteneğine 

sahiptir. Bunlarla 
ilişkili olarak 
uykusuzluğu 

hafifletici 
etkileri olduğu 
bilinmektedir.”
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lardan kurtularak beden zihin 
ve ruh bütünlüğünü sağlaması 
gerçekleşmiş olur (20,22,23). 
Yoga parasempatik sinir siste-
mini harekete geçirerek stres 
ve anksiyeteyi azaltmaktadır 
(25). Koroner arter bypass greft 
hastaları ile yapılan randomize 
kontrollü bir çalışmada hastala-
ra “pranayama” uygulanmış ve 
oksijenizasyonun artıp postope-
ratif pulmoner komplikasyon-
ların azaldığı tespit edilmiştir 
(26). 

Masaj   
Semptom kontrolüne yardım-

cı olan masaj hereket ve dola-
şım sistemini harekete geçirme 
prensibine dayanan manüplatif 
bir tekniktir (11). Bu teknikle 
kan dolaşımı artmakta, bölgede 
birikmiş olan metablitler uzak-
laşmakta, kaslar gevşemekte, 
beta endorfin salınımıyla has-
tanın uykuya dalması kolay-
laşmaktadır (11,27). Osvandi 
ve arkadaşlarının iskemik kalp 
hastalığı olan kritik bakım has-
talarına uyguladıkları ayak 
masajı ile hastaların uyku kali-
tesinde artış olduğunu tespit et-
mişlerdir (27). Karaman Özlü ve 
Bilican ise cerrahi yoğun bakım 
hastalarına aroma ile birlikte 
masaj uygulanmış ve bu yönte-
min uyku kalitesini arttırdığını 
tespit etmişlerdir (28). 

SONUÇ
Tüm bu literatür incelemeleri 

sonucu hemşirelerin bağımsız 
veya kollobratif olarak uygu-
layabilecekleri TAT yöntemleri 
hakkında literatürdeki yenilik-
leri takip etmeleri adına hizmet 
içi eğitimlerin düzenlenmesi, 
meslek hayatına genellikle yo-
ğun bakımlarda başlayacak 
olan hemşirelik öğrencilerinin 
müfredatına da bu yöntemle-

ri anlatan derslerin eklenmesi 
önerilmektedir.  
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KSÜ, Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tarım 
Ekonomisi Kongresine Ev Sahipliği Yaptı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2 yılda bir farklı üniversitelerce düzenlenen Uluslararası 
Katılımlı 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresine ev sahipliği yaptı. 

Kongre, KSÜ Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü ile Ta-
rım ve Orman Bakanlığı Doğu 
Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğü işbirliğinde düzenlendi.

12-14 Eylül 2018 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen Uluslara-
rası Katılımlı 13. Ulusal Tarım 
Ekonomisi Kongresinin açılış 
oturumu, KSÜ Ziraat Fakültesi 
Konferans Salonunda yapıldı.

Kongrenin açılış konuşması-
nı KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. 
Kadir Saltalı yaptı. Prof. Dr. 
Saltalı, Kahramanmaraş’ın ta-
rihi ve kurtuluşu ile ilgili bilgi-
ler aktarırken şehrimizi, coğrafi 
yönden de değerlendirdi. Kah-
ramanmaraş’ın 4 fito coğrafyayı 
içerdiğini belirten Saltalı “Bir 
ekoloji laboratuarı olan Kahra-

manmaraş’ta farklı, ekolojik ve 
mikro havzalar bulunmaktadır. 
Bunun için Kahramanmaraş’ta 
tarım planlanırken mikro eko-
lojiler, mikro havzalar dikkate 
alarak planlama yapılmalıdır. 
Günümüzde Tarım ve Orman 
Bakanlığının Tarımsal Üretimi 
Destekleme Modeli ile destekle-
me yapılıyor. Biz de Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
olarak yeni bir model olan ‘Mik-
ro Havza Bazlı Bütünleşik Üre-
tim Modeli’ni deklare ediyoruz. 
Bununla ilgili çalışmalar yap-
maya hazırız.” diye konuştu.

Tarımda gübreleme konusu-
na da değinin Saltalı, “Tarımda 
yılda 6,5 milyon ton gübre uy-
guluyoruz. Gübre hammadde-
sinin yüzde 95’ini ithal ediyo-
ruz. Gübreleme, bitkiyi analiz 

ihtiyacına göre yapılıyor ancak 
toprağın ihtiyacı göz ardı edili-
yor. Toprağın ihtiyacı göz ardı 
edilerek yapılan kimyasal güb-
releme ile hem verim hem de 
kalite düşüyor. Burada organo-
mineral gübreye destek artırıl-
malıdır. Organomineral gübre 
ile yılda yüzde 20 kimyasal güb-
re hammadde ithalatı ve kimya-
sal gübre kullanımı azaltılabi-
lir. Organomineral gübre hem 
atmosfere giden azot kaybını 
azaltıyor hem de verimi artırı-
yor. Bu nedenle organomineral 
gübre üretenlere destek veril-
melidir.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ta-
rımsal Araştırmalar ve Politika-
lar Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Hasan Gezginç, yaptığı konuş-
mada gıda ve tarım ekonomisi 
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hakkında bilgilendirme yaptı. 
Tarım ve Orman Bakanlığının 
projeleri ve ar-ge destek proje-
lerinin önemine değinen Gez-
ginç, tarıma katkı sağlayacak bu 
kongrenin yapılmasında emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Başkanı 
Hakan Kalender ise “Kongrenin 
tarım sektörüne ve akademik 
camiaya önemli katkılar sağla-
yacağına inanıyorum. Tarım ve 
tarımsal üretimde ekonomi ile 
ilgili ilkeler olması gerektiğini 
bir kez daha görüyoruz. Kahra-
manmaraş İl Koordinatörlüğü 
olarak bu kongre bizleri daha 
yakından ilgilendiriyor ve so-
nuçlarını da alıp değerlendire-
ceğiz.” şeklinde konuştu.

KSÜ Ziraat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Cafer Gençoğlan, 
kongrenin yapılmasında eme-
ği geçenlere teşekkür ederek 
kongre hakkında bilgilendirme 
yaptı. Kongrede 160 sözlü, 64 
adet poster bildiri sunulaca-
ğını belirten Prof. Dr. Gençoğ-
lan, “Bildirilerden elde edilen 
sonuçlar ülkemizin tarım eko-
nomisine, işletmeciliğine ve ta-
rımsal politikaların gelişmesine 
katkı sağlayacaktır. Tarım sektö-
rü, stratejik bir sektördür. Üre-
tilen ürünlerin pazarlanması 
konusunda büyük sorunlar var-
dır. Üreticilerin ürettikleri ürün 
ellerinden çıktığı an ürün fiyatı 
on katına kadar artmaktadır. 
Bu koşullarda üreticiler değil 

aracılar kazanmakta, tüketiciler 
yüksek fiyatlara maruz kalmak-
tadır. Ayrıca tarım arazilerinin 
tarım dışı kullanımı engellen-
meli, şehirleşme ve sanayileşme 
ile yok edilmesine izin verilme-
melidir.” dedi.

Uluslararası Katılımlı 13. Ulu-
sal Tarım Ekonomisi Kongre-
si Düzenleme Kurulu Başkanı 
ve KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Cuma Akbay da kısa bir se-
lamlama konuşması yaparak 
kongreye katkıda bulunan kişi, 
kurum ve kuruluşlara teşekkür 
etti.

Programda ayrıca kongrenin 
düzenlenmesine katkıda bulu-
nan kişi, kurum ve kuruluşlara 
plaket takdim edilirken tarım 
ekonomisi camiasına emek ver-
miş ve emekli olmuş hocalara 

da Kahramanmaraş’ın gelenek-
sel el sanatları ürünlerinden biri 
olan oyma ceviz mücevher san-
dığı hediye edildi.

Açılış konuşmaları, plaket ve 
hediye takdim töreninin akabin-
de açılış paneline geçildi. Akde-
niz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Sa-
yın’ın oturum başkanlığını yap-
tığı panelde Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 
Tarım Ekonomisi Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Vedat Ceyhan,Tarım 
ve Orman Bakanlığı Tarım Re-
formu Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Metin Türker ile Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu Başkanı Hakan Kalen-
der panelist olarak yer aldı.
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Dr. Öğr. Üyesi Necati Demir
KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 

Ü
niversite kavramı, 
Latince universus, 
universitas ve veri-
tas sözcüklerinden 
türetilmiş bir kav-

ramdır. Universus, (sıfat) haki-
kati arayan, universitas (isim), 
topluluk, yani, üniversite, haki-
kati aramak amacıyla bir araya 
gelen hocaların toplandığı yer 
anlamına gelir.1 Veritas ise, doğ-
ruluğun arandığı yer anlamın-
dadır.2 Dolayısıyla universite, 
Ortaçağlarda hocalar ve aka-
demisyenlerin hakikati aramak 
için toplandıkları yer anlamları-
na geliyordu. 

Günümüzde üniversite kavra-
mının, içine biraz da pragmatik 
görüşlerin etkisiyle salt hakikat 
araştırmasının yanında pratik 
yarar hesabını da çağrıştıran 
anlamıyla bilimsel çalışmalar 
yoluyla ürün ve kâr paylarının 
yükseltildiği evren kenti an-
lamında da kullanıldığı görü-
lür. Üniversitenin teknik terim 
anlamı ise; örgün eğitimin en 
yüksek basamağı olan öğretim 
kurumudur. Kavramsal bağ-
lamdaki anlamı ise, her tür alan 
ve düşünce öğretim ve türeti-
minin yapılabildiği, her ırktan, 
her cinsten ve her düşünce sa-
hibi –hatta hiçbir düşünceye sa-
hip olmayan- insanın öğrenim 
hizmetini aldığı ya da verdiği, 

1Etimolojik sözlük.www.etymonline.com
2 Online sözlük.wwwquora.com

kendi içinde özerk olan eğitim 
kurumları anlamına gelir. Gü-
nümüz ülkelerinde üniversite 
en yüksek öğretim kurumudur. 
Üniversite öğretiminin lise ve 
dengi öğretim kurumlarından 
önemli farkı, hem kendi öğretim 
kadrosunu, kurum içinde mas-
ter ve doktora öğretimiyle yetiş-
tirebilmesi hem de orta öğretim 
kurumlarında gerçekleştirilen 
bilgi öğretmek ve tüketmenin 
yanında yukarıdaki temel an-
lamı olan “hakikatin aranması 
bağlamında bilgi türetiminin 
de yapılmasıdır. Eğer üniver-
sitelerde, hakikat araştırmaları 
çerçevesinde, yeni bilgi türetimi 
yapılmazsa ülkenin eğitim anla-
yışı skolastisizme gider. Önem 
ve anlamını yitiren bazı bilgi-
ler son dönem Osmanlı eğitim-
cilerinin yakınma ifadesi olan 
“benim oğlum bina okur, döner 
döner yine okur” şekliyle öğre-
tilirse eğitim sürecimiz yerinde 
sayıp atalete düşer. 

Bilimin önemli niteliklerin-
den biri de “progressive”, yani 
artımcı, birikimci yanıdır. Fen 
bilimlerinde bile sürekli yeni 
değişmelerin yaşandığı günü-
müz dünyasında sosyal bilim-
lerde bazı akademisyenlerin 

öğrencilik yıllarında kendi ho-
calarından tuttukları notları, 
yeni araştırmalarıyla elde ettik-
leri verileri eklemeksizin, tas-
hih etmeksizin, yeni açılım ve 
yaklaşımları ortaya koymaksı-
zın, alternatif görüşleri dikkate 
almaksızın öğrencilerine ders 
notu olarak vermeleri uygun 
değildir. Ülkemizde yıllar önce 
velilerin çocuklarına ikinci, 
üçüncü el kitap bulmak için çar-
şılarda kitap pazarlarının kurul-
duğu dönemlerde orta öğretim 
hocalarının yüksek tahsilleri 
sırasında hocalarından tuttuk-
ları notları hiçbir değiştirme 
ve geliştirmeye tabi tutmadan 
öğrencilerine aktarmak gibi bir 
itiyatları vardı. Fakat bu tutum 
günümüzde bazı üniversite 
hocalarına da sirayet etmekte 
ve eldeki mantıksal ve ilmi 
arka planı olmayan klişeleşmiş 
harcıâlem bilgi düzeyindeki 
verilerin, öğrencilere teksir ya 
da fotokopi olarak verilmeye 
çalışıldığı görülmektedir.  

Günümüzde fen bilimlerinde 
değişmez, sabit denilen yasalar 
ve kesin denilen sonuçlarda bile 
değişme ve esnemeler olurken, 
bilimsel kesinlik bağlamında 
daha kırılgan bir alan olan sos-

Yaşanacak Bazı Etik 
İhlaller Üzerine

Üniversite Kavramı ve 
Titr Kazanmalarda
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yal bilimlerin verileri hakkında, 
“bilimselliği sarsılmaz” yak-
laşımı ülkenin bilim anlayışı-
na hakim olursa kısırdöngü3lü 
skolastik tutum yanı başımızda 
bitiverir, ülkenin aydınlık ufku 
kararır.

Üniversitelerimizde akademik 
titrler, Uzman, Okutman, 
Öğretim Görevlisi, Araştırma 
Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi, 
Doçent ve Profesör olarak sınıf-
landırılmaktadır. Üniversite ca-
miasında bilimsel etik ihlallerin 
önde gelenlerinden biri akade-
mik titrlerin yükseltilmesi ya da 
engellenmesine ilişkin olanıdır. 
Akademik hayatta unvan ka-
zandıran bilimsel çalışmalar ise, 
master ve doktora tezi, doçent-
lik ve profesörlük dosyasıdır. 
Bir akademisyenin profesörlük 
titrini alabilmek için master ve 
doktora sınavlarında tezlerini 
jüri önünde savunması, daha 
sonra da doçentlik ve profesör-
lük dosyalarının seçilmiş jüri 
üyelerinden yeterlilik raporla-
rıyla onaylanması gerekmekte-
dir. Bir akademisyenin uzun bir 
süreci gerektiren akademik ha-
yatta, yukarıda söz konusu edi-
len sınav ve geçitlerden geçmesi 
gerekmektedir. 

Bazı akademik personel, uz-
manlık alanlarında işlerini ya-
parken aklın işlevini, bilincin 
çabasını göz ardı ederek “benim 
yaptığım iş, ilmi çabanın nere-
sinde ne ölçüde, hangi kıymette 
önemsenmekte ya da değerlen-
dirilmektedir, yaptığım ilmi ça-
banın toplum nezdinde bir kar-
şılığı var mı diye bir soru sorup, 
yaptığı işlere holistik (bütüncül) 

3‘Benim oğlum bina okur, döner döner yine 
okur’, bir türlü, maksud’a geçemez. Arapça 
öğretimindeki Emsile, Bina Maksud evre-
lerinde hocalar emsile ve bina ile dönemi 
ikmal ederler ve bir türlü maksud’a geçe-
medikleri için bu söz son dönem Osmanlı 
eğitiminde darbımesel olmuştur. 

bir gözlem ve tetkik yapma ge-
reği duymaz. Düşmeden önce 
düşünseydin, neden düştüm 
diye düşünmeyecektin, diye ve-
ciz bir söz vardır. Bu uyarının 
kapsamını genişleterek “Eğer 
düşmek mukadderse, düşüne-
rek düşelim, çünkü düşünerek 
düşenler, ayakları, düşünme-
den düşenlerse başları üzerine 
düşer”, diye yaptığımız iş ve iş-
lemleri aklın süzgeciyle gözden 
geçirmeyi bilimsel bir zorunlu-
luk olarak görmeliyiz. Akade-
mik çevrede bazı akademisyen-
ler parçalı atomcu-olgucu bilim 
paradigması çerçevesinde kendi 
araştırma alanından çıkamayıp 

inter-disipliner sistemden ma-
alesef yararlanamazlar. Dolayı-
sıyla aynı trende farklı kompar-
tımanlarda seyahat ettikleri için 
birbirini tanımayan yolcular 
gibi bilim adamları da birbirle-
rinin yaptıkları araştırma ve so-
nuçlardan habersiz kalırlar. 

Bilim insanlarının, alanlarına 
ilişkin yaptıkları çalışmalardan 
önce, niçin bilim yapıyoruz so-
rusunun cevabını aramaları 
ve bulmaları gerekiyor. “Bilim 
yapmak için bilim yapmak”, 
“akademik kariyeri yükselt-
mek için bilim yapmak”, “hayat 
standardımızı yükseltmek için 
bilim yapmak”, türünden bek-
lentiler, amaç değerler değil de 
araç değerler kategorisinde nite-
lendirilmelidir. Bilim yapmanın 
amacı, hiçbir dünyevi çıkar duy-
gusu taşımaksızın salt hakikate 
ulaşmak olmalıdır. Descartes’a 
göre, “Felsefe ağacı’nın kökleri 
metafizik, gövdesi fizik, dalla-
rı muhtelif bilimler ve meyvesi 
de en üstün ahlaki erdemleri 
kazanmaktır. İlim adamının en 
önde gelen erdemi, hikmet (bil-
gelik)’i sevip ona sadık kalmak, 
onu zihnen ve kalben içselleş-
tirerek doğruluk ve dürüstlük-
ten, tarafsızlık ve hakkaniyetten 
uzaklaşmamaktır. 

Aristoteles, 18 yıl Platon’un 
Akademia’sında öğrenci olur. 
Hocasının ölümünden sonra 
da kendine özgü düşüncelerini 
vermeye başlar. Bunu, arkadaş-
ları “Platon hocan bu konuda 
şöyle diyordu”, deyince, o da 
“Platon hocamı çok severim 
ama hakikati daha çok seve-
rim”, der. Hakikat, bilgelik, hik-
met sevgisi ve bağlılığı, her tür-
lü sevginin ve saygının önünde 
olmalıdır. Hakkı teslim etmek, 
çıkarımıza ters düşse de, ahlaki 
bir maksimdir. Bir ahlaki mak-
simi çiğnemek, görmezden gel-

“Bazı akademik 
personel, uzmanlık 
alanlarında işlerini 

yaparken aklın işlevini, 
bilincin çabasını 
gözardı ederek 

“benim yaptığım 
iş, ilmi çabanın 

neresinde ne ölçüde, 
hangi kıymette 

önemsenmekte ya da 
değerlendirilmektedir, 
yaptığım ilmi çabanın 

toplum nezdinde 
bir karşılığı var mı 

diye bir soru sorup, 
yaptığı işlere holistik 

(bütüncül) bir gözlem 
ve tetkik yapma 
gereği duymaz.”
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mek, ihlal etmek bilim adamlığı 
vakarını ayaklar altına düşürür. 
Acaba akademik camianın üye-
leri olan bizler bildiğimiz bu 
ilkeye ne ölçüde riayet edebil-
mekteyiz? Bir akademisyenin 
hakkını bile bile gasp ettiğimiz-
de ruhsal bir sıkıntı yaşıyor mu-
yuz? Ya da bir akademisyenin 
hakkını koruduğumuzda gönül 
huzuru duyuyor muyuz? 

Zihinsel olarak jimnastik ya-
parak varsayalım ki, ünlü bir 
anayasa profesörümüz, jüri baş-
kanı olduğu bir profesörlük sa-
vunmasında yeterli olan adaya 
ret versin, bunu gören diğer jüri 
üyeleri de adayın eserini yeterli 
buldukları halde ret versinler. 
Adayı dışarı çıkarsınlar. Jüri 
başkanına üyelerden biri, “Ada-
yın çalışması yeterliydi neden 
ret verdik hocam,” diye sorsun, 
Jüri başkanı da “Bir Anadolu 
köylüsünün anayasa profesörü 
olmasını hazmedemedim”, de-
sin. Bu tutum ülkemizde kariyer 
yükseltmenin nasıl suiistimal 
edildiğini ve ne ölçüde çirkin-
leştirildiğini çarpıcı bir biçimde 
resmeder. Çirkinlik, aslında tek 
boyutlu da olmayıp, çift boyut-
lu olur. Çirkinliğin ikinci yanı, 
diğer jüri üyelerinin eseri yeterli 
buldukları halde jüri başkanı ret 
verince kendilerinin de ret ver-
meleri olacaktır ki, bu da bilim 
adamlığı vakarının sıfırlandığı-
nın resmi olur. Jüri üyelerinin 
hür iradelerini kullanamaya-
caklarını, özgürce karar ve ka-
naatlerini sergileyecek medeni 
cesarete haiz olamayacaklarını 
gösterir. Bu ve buna benzer aka-
demik titr yükseltme ve engel-
lemelerin yaşandığı varsayıla-
bilir. Bu konuda görüşeceğimiz 
bazı akademisyenler hocalarına 
karşı, farklı tutum sergileyeme-
yişlerini şöyle gerekçelendirebi-
lirler. “Hoca bizim üniversiteye 

intisabımızda elimizden tut-
muş, vesile olmuş, akademik ka-
riyer sürecimizde bize yardımcı 
olmuş, nasıl onu kırar, refüze 
edebiliriz?” Bu gerekçeler, ho-
caya saygı, sadakat ve ahde vefa 
kavramları içinde değerlendi-
rildiğinde, öyle utanılası bir iş 
olmadığı, hatta biraz da ahla-
kilik süsü verildiği izlenimine 
kapılabiliriz. Ancak aksi yönde 
ne büyük çamlar devrileceğinin, 
onarımı mümkün olmayan ne 
büyük hak gaspları yapılacağı-
nı da hesap etmek gerekir. Hak 
ve hakkaniyet karşısında, beşeri 
planda hangi paye daha değerli 
ve onurlu olabilir ki? 

Hak kavramının sözlük an-
lamlarına bakıldığında bunların 
birinin de Tanrı olduğu görülür.4 
Akademisyen dine, Tanrı’ya 
inanıyorsa hocasını memnun et-
mek adına yaratıcısını karşısına 
almayı nasıl göze alabilecektir? 
Akademisyen sekuler bir kişi 
ise, ahlaki bir maksimi reddedip 
haksızlığı nasıl sindirecektir? 
Bilim adamı, “üstün değerler”le 
“fayda değerler”i yerli yerince 
değerlendirmeli, ehem ile mü-
himin, elzem ile lüzumlunun 
farkını fark etmeli ve ona göre 
bir tutum izlemelidir. Bir bilim 
adamı ‘bilim’ kavramının ne an-
lama geldiği, ne denli güçlükler 
ve emek karşılığında ortaya çık-
tığı, ilmi payelerin kişiye ne den-
li itibarlar ve avantajlar sağlaya-
cağı, hak edenlerin haklarının 
gasp edileceği, hak etmeyenlere 
bu payelerin ikram kabilinden 
nasıl verilebileceğinin derin bir 
metafizik duyarlılıkla özeleşti-
risi yapmalıdır. Eğer bu yanlış 
anlayış bilimin türetildiği ku-
rumlardan uzaklaştırılmayıp 
üstelik bir teamül haline getiri-

4 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Lügat, Aydın Kitabevi, s. 375.

lirse, felaket önce akademik ca-
miayı vuracaktır. Jüri üyelerinin 
“ben ne yapıyorum, hak etme-
yene paye veriyor, hak edenin 
hakkını gasp ediyorum”, diye 
kendilerini sorgulamadıkça 
“ilmin haysiyeti” kavramı 
anlamsızlaşacak, hak ettiği 
halde hakkı elden alınan nitelikli 
kişiler ülkeden uzaklaşacak ve 
beyin göçünün önü alınamaya-
caktır. İlim ve sanat erbabı itibar 
görmediği yerden kuş gibi uçar 
gider.

Öyle bir gevherim ki haki si-
yah içre kalmışım

Sarrâf-ı dehr de bilmez ise 
nola kıymetim5                                                        

İlmin ve ilim adamının 
kıymetini bilim adamı da bilmez 
ise, bu ilmin, ilmi çalışmanın 
kıymetini kim bilecek, kim 
takdir edecektir? Hak gaspı ya-
pabilecek, hak etmeyene paye 
verebilecek bilim adamları, 
bağlılık andını içtikleri “ilmi 
tarafsızlık” ve “hakikate bağlı-
lık” ilkelerini nasıl çiğneyebi-
leceklerdir? “Fikir üretmeye 
hevesli herkesin “doğru”yu 
kendisinden daha çok sev-
meyi öğrenmesi şarttır.”6 

İlmi namuskârlık nedir diye 
akademisyenlere bir soru 
yöneltilse “hak edene hak 
vermek, hak etmeyene de 
hak edinceye kadar çalışmak 
gerektiği” ihtarını yapmaktır, 
diye cevap verenler zannım 
odur ki % 50’yi geçmeyecek-
tir. Rahmetli Nurettin Topçu7 

5 Öyle bir mücevherim ki karanlığın ko-
yusunda kalmışım, zamanın kuyumcusu 
da bilmez ise değerimi kim takdir ede-
cektir?

6 Aslan Kaynardağ, Felsefecilerle Söyleşiler, 
Elif Yayıncılık, Söyleşinin yapıldığı tarih, 
1985.s. 278.
7 1936 yılında Sorbon Üniversitesi Felse-
fe Bölümünde üstün başarıyla doktorası-
nı tamamlamasına rağmen Türk üniver-
sitelerine kabul edilmemiş ve Liselerde 
Felsefe Öğretmenliği yapmıştır.
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başına gelenlerden hareketle 
yıllar öncesinde ilmi tarafsız-
lık ve vakarın üniversitelerden 
uzaklaştığını belirtmişti. İdeo-
lojik bağnazlık, siyasi yandaşlık 
düşüncesiyle, halefimiz olarak 
nitelikli bir akademisyen 
edinmek ve yetiştirmek yerine 
kendimize bir emir eri bulmaya 
çalışmak, ülkemizdeki bilimsel 
çabayı yakın bir gelecekte sükût 
ettirecektir. Ülkenin ilmi, tek 
kuşak bilim insanlarıyla kaim 
değildir. Gelecekte sağlıklı bilim 
adamları kuşaklarıyla müm-
kündür. 

Gerileme dönemiyle içe kapa-
nan imparatorluk siyaseti, Tan-
zimat ve Meşrutiyetten beri “ge-
rilemenin nedeni olarak dinden 
uzaklaşmak, yabancılara benze-
meye çalışmak”, batıcılarımızın 
siyaseti de, “gerilemenin nede-
ni, dinden kurtulamamak” üze-
rinde belirginleşince, 1933’ten 
önce Darül Fünun’a “Ateist dü-
şünce giremez” bağnazlığı, 1933 
Üniversite reformundan sonra 
da “Darul Fünuna Teist düşün-
ce giremez” saplantısına dönü-
şünce, üniversite reformundan 
sonra muhafazakâr hocaların 
bazılarının tasfiyesiyle sonuç-
landı. Oysaki yazımızın başında 
da belirttiğimiz gibi, “Üniver-
site”, evren kenti anlamına gel-
dikleri için her türlü düşünce, 
anlayış ve görüşün temsil edi-
lip, ilminin yapılabileceği ku-
rumlardır. Elbette her alan gibi 
Teist ve Ateist düşüncenin de 
yerleşke içinde öğretimi yapıla-
bilecektir. Nasıl ki Ziya Paşa’nın 
dediği gibi “Barika-i hakikat 
müsademe-i efkârdan doğar”-
sa8, ülkemizde düşüncenin ge-
lişmesi de, karşıt düşüncelerin 
rahatça fikir teatisinin yapılabil-

8  Hakikat şimşeği fikirlerin çarpışmasın-
dan doğar.

diği hür tartışma imkânlarının 
ve çevresinin oluşturulmasına 
bağlıdır. Eleştirinin gücünü iyi 
kavrayan Voltaire (1694-1778) 
“Söylediğiniz hiçbir düşünceye 
katılmıyorum ama onları açıkla-
ma hakkınızı ölünceye kadar sa-
vunurum,”9 diyordu. Necip Fa-
zıl da “Ey düşmanın sen benim 
ifadem ve hızımsın/Gündüz 
geceye muhtaç bana da sen 
lazımsın”, diyerek düşüncenin 
gelişmesinin rakip düşüncelerin 
yaşatılmasına bağlı olduğu 
gerçeğine vurgu yapıyordu. Bu 
nedenle 1933 yılında da eski 
anlayışa bir tepkisellik düşün-
cesiyle batılı bilim adamlarınca 
dizayn edildiği halde üniver-
sitelerde bilimsel bağımsızlık 
yetkin anlamda oluşmadı. Geç-
mişte, üniversiteler, üzerinde-
ki süregiden ideolojik baskılar 
nedeniyle bağımsız bilimsel ça-
lışmaların yapıldığı mekânlar 
değil de, ideolojik düşüncelerin 
kümeleştiği kurumlar halinde 
kaldı. 

Her şeye rağmen son yıllarda 
bazı üniversitelerimizde ilmi 
çaba ve projelerin öne çıktığı, 
belli alanlarda yapılan bilimsel 
çalışmalar sonucu teknolojik 
atılımların görüldüğü, bunun 
sonucu olarak da özellikle sa-
vunma sanayii ve ilaç sektörün-
de yerli ürünlerin üretilmesin-
de önemli bir ivme kazanıldığı 
görülmektedir. Ülkemiz adına 
ümit verici bir durum da artık 
ülkemizden beyin göçünü ön-
lemeye çalışma, hatta dışarıya 
giden akademisyenlerin yurda 
dönüşlerini sağlama iradesinin 
kamunun genel isteği haline 
gelmesidir.        

9  Will Durant, Felsefe Kılavuzu, Milliyet Ya-
yınları, s. 224.
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Prof. Dr. Sami Özgül, Damar Tıkanıklığı 
Tedavisinde Hekimlere Eğitim Veriyor

Kahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversi-
tesi (KSÜ) eski öğ-
retim üyesi, İstiklal 

Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sami Özgül, Türkiye’nin 
birçok ilinden gelen hekim-
lere damar tıkanıklığı teda-
visinde eğitim veriyor.

Kahramanmaraş Kronik 
Total Oklüzyon Grubu Baş-
kanlığı görevini de yürüten 
kardiyolog Prof. Dr. Özgül, 
KSÜ Tıp Fakültesi Has-
tanesine tedavi için gelen 
hastaları başarılı bir şekilde 
ameliyat ederek damar tıka-
nıklığını açıyor. Prof. Dr. Öz-

gül’ün başarısını duyan İs-
tanbul ve Ankara gibi illerde 
görevli kardiyologlar, Kah-
ramanmaraş’a gelerek KSÜ 
Tıp Fakültesi Hastanesinde 
Prof. Dr. Özgül’den eğitim 
alıyor. Prof. Dr. Özgül, “Be-
yin damarı tıkanıklığı dahil 
bütün damar tıkanıklıklarını 
ekibimizle birlikte 4-6 saat 
içinde başarılı bir şekilde 
açıyoruz. 

Başarımızı diğer üniver-
sitelerdeki arkadaşlarımız 
duyup buraya eğitime geli-
yorlar. Çünkü biz burada bu 
eğitimi veriyoruz. Ekibimiz 
beyinden ayağa kadar, böb-

rek ve bağırsak damarlarına 
kadar bütün damarları açı-
yor.” dedi. 

Damar tıkanıklığı tedavisi-
nin bir anda öğrenilmesinin 
mümkün olmadığını belir-
ten Prof. Dr. Özgül, “Operas-
yon sürecinde birçok önemli 
aşama var. Bütün bunları 
değerlendirmek çok önemli. 
Doğru endikasyon koyarak 
hastanın damarının açılma-
sı gerektiğine karar vermek 
lazım. Bunlar ise bir anda 
olacak bir şey değil, yapılan 
yerlerde görülüp öğrenilme-
si gerekir.” diye konuştu.
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KSÜ, Avrupa’nın En Büyük Eğitim 
Fuarı EAIE 2018 GENEVA’da

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Avrupa Uluslara-
rası Eğitim Birliği (European 
Association for International 
Education-EAIE) tarafından İs-
viçre’nin Cenevre kentinde dü-
zenlenen, Avrupa’nın en büyük 
eğitim fuarı olan EAIE 2018 GE-
NEVA’ya katıldı.

11-14 Eylül 2018 tarihleri ara-
sında düzenlenen fuara Türki-
ye’nin yanı sıra Amerika Bir-
leşik Devletleri, Avustralya, 
Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, 
Kore, Japonya, Tayvan, Tayland, 
Singapur, Malezya, Endonezya, 
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Güney Amerika ülkelerinden 
yükseköğretim kurumlarının 
temsilcileri yer aldı. EAIE 2018 
GENEVA’da üniversitemizi 
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın 
başkanlığında Rektör Yardım-

cısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Dış 
İlişkiler personeli Öğretim Gö-
revlisi Aylin Yardımcı ve Şube 
Müdürü Özlem Nalbantbaşı 
temsil etti.

Study in Turkey kapsamında 
üniversitemizin de dâhil olduğu 
ülkemizden yaklaşık 50 üniver-
sitenin katılımıyla gerçekleştiri-
len eğitim fuarında Erasmus+ 
ve Mevlana Değişim Program-
ları için ikili işbirliği görüşmele-

ri gerçekleştirildi. Ayrıca Eras-
mus+ kapsamında hâlihazırda 
anlaşmalı olduğumuz üniver-
sitelerle karşılıklı görüşmeler 
yapılarak ikili işbirliklerimizin 
güçlendirilmesi sağlandı.

EAIE 2018’in üniversitemiz 
adına oldukça verimli geçtiğini 
ifade eden Rektör Prof. Dr. Ni-
yazi Can, yapılan görüşmeler 
neticesinde KSÜ’nün uluslara-
rası ilişki ağını daha da genişle-
terek yeni ve güçlü işbirlikleri-
nin temelini attıklarını ifade etti.

90 farklı ülkeden 239 fark-
lı kurum ve 5 bin 500 kurum 
temsilcisinin katılımıyla ger-
çekleştirilen fuar kapsamındaki 
etkinliklere ek olarak, Türk kül-
türünün dünya ülkelerine tanı-
tılması amacıyla Türk yemekle-
rinin tanıtıldığı bir resepsiyon 
da düzenlendi.
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Gebelikte Egzersiz
Öğr. Gör. Deniz BATMAN, KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Prof. Dr. Ayden ÇOBAN, ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

Özet
Geçmiş yıllarda formda görü-

nüm için tercih edilen egzersiz, 
günümüzde formda ve sağlıklı 
olmak için tercih edilmektedir. 
Egzersiz fiziksel ve ruhsal iyilik 
hali sağlayarak sağlığın gelişti-
rilmesinde ve gebelik sürecin-
de meydana gelen şikayetlerin 
azaltılmasında etkilidir. Gebe-
likte egzersiz kontraendike olan 
durumlar dışında tüm gebelere 
önerilmektedir. Gebelik ilerle-
dikçe kas ve ligamentlerin de-
ğişimine bağlı vücuttaki fizik-
sel değişiklikler artmakta ve bu 
değişimler gebede fiziksel ve 
ruhsal şikayetler oluşturmakta 
ve bu şikayetler gebelik konfo-
runu etkilemektedir. Gebelikte 
yapılan egzersiz ile bu şika-
yetler azalabilmekte, ortadan 
kalkabilmektedir. Dolaşım ve 
sindirim işlevlerini düzenleme, 
maternal sağlıklı davranış ge-
liştirme, dayanıklılık ve kuvve-
tin artırılması, doğum için ge-
reken kas aktivitesi, sosyal ve 
psikolojik açıdan iyilik hissinin 
artırılması, gestasyonel diabeti 
önleme ve kontrolü, ve bel ağ-
rısını azaltma gibi birçok pozitif 
etkileri vardır. Sağladığı fayda-
lara rağmen, birçok kadın ge-
beliğinde egzersiz yapmaktan 
kaçınmakta ya da egzersiz yap-
mayı bırakmaktadır. Gebelikte 
egzersize ne zaman başlanacağı 

ve ne tür egzersizler yapılabile-
ceğini bilmek doğru danışman-
lığı vermek açısından önemli bir 
konudur. Antenatal bakımda 
gebe egzersizine yer verilerek, 
gebe için uygunluğu değerlen-
dirildikten sonra ön yargılar ve 
yanlış bilgilerin önüne geçilerek 
gebelikte egzersiz yapma duru-
mu artırılabilir. Böylece gebelik 
sürecinin maternal ve fetal açı-
dan daha olumlu geçmesi sağ-
lanabilir. Bu derlemenin amacı; 
gebelikte egzersiz, kontraendi-
ke olduğu durumlar ve etkileri 
hakkında literatür bilgisi kapsa-
mında bilgi vermektir.

Giriş
Fiziksel aktivite, her yaşta sağ-

lığa yararlıdır ve düzenli fizik-
sel aktivite tüm hayat boyunca 
yaşam kalitesinin artırılması-
na fayda sağlayabilmektedir 
(O’Boyle ve ark. 2003). Egzersiz 
ve sporun aktif yaşam tarzı ile 
sağlıklı alışkanlıklar oluştur-
duğu ve kronik hastalıklardan 
koruduğu bildirilmiştir (WHO 
2016). Gebelik sırasında egzer-
siz yapmak, gebelikteki minör 
rahatsızlıkların azaltılmasına 
katkı sağlamakta, ayrıca gestas-
yonel hipertansiyon ve diabetin 
kronikleşme riskini azaltmakta-
dır (Neeraj ve ark. 2010, Köken 
ve Yılmazer 2007, Wadsworth 
2007). Maternal ve fetal sonuçlar 

üzerinde birçok fayda sağladığı 
belirlenmiştir (Heegard ve ark. 
2010, Nascimento ve ark. 2012). 

Egzersiz türlerinden olan ve 
hareketle birlikte nefes ve zi-
hin kontrolüyle beden-zihin 
arasındaki koordinasyonu sağ-
layan bir egzersiz olan pilates 
beden-zihin dengesi, postür, 
esneklik, kas gücü ve kontrolü, 
nefes ve güç merkezinin stabili-
ze edilmesine odaklanan bir eg-
zersizdir (Fiilmore ve ark. 2015). 
Enduransı (dayanıklılık), kardi-
orespiratuar durumu artırırken, 
motivasyonu, odaklanmayı, ya-
şamdan zevk almayı ve enerjik 
hissetmeyi sağlamaktadır (Wel-
ls ve ark. 2012, Ünal ve Dizmek 
2014). Ayrıca öz güvende artış, 
ruh haline yönelik olumlu et-
kiler ve uyku kalitesinde artış 
oluşturduğu bilinmektedir (Fill-
more ve ark 2015, Correa ve ark. 
2013, Lim ve ark. 2011). Farklı 
sağlık problemlerinin azaltılma-
sı ve sağlığın geliştirilmesinde 
etkili olan pilates gebelik sü-
recinde de sağladığı katkılarla 
dikkat çeken bir egzersiz türü-
dür. Pilates düzenli olarak ya-
pıldığında gebelikte, pelvik kas-
ları geliştirmekte, doğum sonu 
dönemi de içine alan fiziksel ve 
psikolojik faydalar sağlamakta, 
maternal ve fetal sağlığı geliştir-
mektedir.

Gebelikte meydana gelen fiz-
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yolojik değişiklikler çoğu za-
man kadınlarda fizyolojik ve 
ruhsal açıdan sorunlar oluştur-
makta, kadının yaşam kalitesini 
azaltmakta ve bu yüzden çoğu 
kadın keyifli bir gebelik süreci 
geçirememektedir. Bu durum 
da maternal ve fetal iyilik halini 
etkileyebilmektedir. Gebelikte-
ki rahatsızlık verici şikayetlerin 
azaltılması ile bu olumsuz du-
rumların önüne geçilebilir. Bu 
derlemede gebelikte egzersiz, 
kontraendike olduğu durumlar 
ve etkileri hakkında literatür 
bilgisi kapsamında bilgi vermek 
amaçlanmıştır. 

Gebelikte Egzersiz
Günümüzde, egzersiz yapan 

kadınların çoğu bunu gebelikte 
de sürdürmekte, azınlıkta olan 
bir grup kadın ise, ilk kez gebe 
kaldıklarında egzersiz yapmaya 
karar vermektedirler (Morkved 
ve ark. 2004). Egzersizin fay-
daları iyi bilinmesine rağmen 
kadınların çoğu gebe kaldıkla-
rında bebeğe zararlı olabileceği 
düşüncesiyle egzersizi bırak-
maktadır. Egzersizin gebelikte 
zararlı olmadığı ve sağlıklı ve 
zinde olmada etkili olduğu ve 
kadınların gebelikte egzersiz 
yapmaya özen göstermeleriyle 
ilgili bir fikir birliği vardır (Nas-
cimento ve ark. 2015). Fakat 
çoğu kadının gebelikte egzersiz 
düzeyini azalttığı hatta ev ve 
işle ilgili aktiviteleri dahi azalt-
tığı görünmektedir (Fell ve ark. 
2009, Domingues ve ark 2007).

Gebelikte egzersiz yapma du-
rumu yüksek eğitim düzeyi, 
primipar gebelik, gebelik önce-
si egzersiz yapma ve prenatal 
ziyarette egzersizin önerilme-
si ile de ilişkilidir. Özellikle ilk 
trimesterde egzersizi bırakma, 
uyuşukluk, bulantı ve yorgun-
luk gibi rahatsızlıklar, düşük 

korkusu gibi nedenlerden kay-
naklanmaktadır (Duncombe ve 
ark. 2009, Mudd ve ark. 2009). 
Gebeliğin üçüncü trimesterin-
de ise uterus ve fetüsün büyü-
me ve gelişimiyle meydana ge-
len fiziksel değişiklikler, vücut 
ağırlığında artma, bel ağrısı, 
yorgunluk ve uykusuzluk gibi 
nedenlere bağlı egzersiz yapma 
oranında azalma görülmektedir  
(Evenson ve ark. 2009, Cramp 
ve Bray 2009). Nascimento ve 
arkadaşları (2015), gebelikte sa-
dece fiziksel aktivitenin değil 
aynı zamanda ev işleri, bebek 
bakımı, ulaşım ve işle ilgili akti-
viteler gibi günlük aktivitelerde 
de azalma olduğunu bildirmiş-
tir. Ayrıca kadınlar gebelikte 
orta şiddetteki egzersizi hafif 
düzeye indirme ya da bırakma 
eğilimindedir (Nascimento ve 
ark. 2015, Lynch ve ark. 2012). 
Gebeler egzersizi rahatsız edici 
bulmaları, fetüse zarar verece-
ğinden korkmaları ve abortus 
öyküsü ve infertilite öyküsü 
gibi nedenlerden gebeliklerinde 
egzersiz yapmamakta veya bı-
rakmaktadırlar (Duncombe ve 
ark. 2009, Mudd ve ark. 2009). 
Sosyo ekonomik faktörler, dü-
şük eğitim ve gelir düzeyi, evde 
başka çocuğunun olması fizik-
sel aktiviteyi azaltmada etkili 
olan diğer faktörler arasındadır 
(Gaston ve Cramp 2011). Nasci-
mento ve arkadaşları (2015) ça-
lışmalarında gebelik koşullarına 
bağlı olarak fiziksel aktivitenin 
azaltıldığını bildirmiştir.

Multidisipliner çalışma ile 
gebe ve sağlık profesyonelle-
rinin egzersizin faydaları ve 
gebelikte güvenli olması konu-
larında eğitimi ile gebe kadın-
ların egzersiz yapma oranlarını 
artırılacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca kadının gebelik yaşı,  ge-
beliğin planlı olması, gebelikten 

önce egzersiz yapma durumu 
gebelikte egzersiz yapmasını 
etkilediği belirlenmiştir (Nasci-
mento ve ark. 2015). Kadınların 
gebelik sırasında yapılan egzer-
sizler hakkında bilgi sahibi ol-
dukları, ancak egzersizler hak-
kında yeterli ve doğru bilgiye 
sahip olmadıkları bilinmektedir 
(Yalçın ve Tekin 2013). Gebelik-
te egzersiz konusunda tavsiye 
alan kadınlar almayanlara göre 
üç kat daha fazla egzersiz yap-
maktadır (Nascimento ve ark. 
2015).

Gebelikte Egzersizin 
Faydaları
Egzersizin kas kuvvetini, da-

yanıklık ve esnekliğini arttırma, 
kiloyu azaltma ve kardiyovas-
kuler hastalık ve tromboz ris-
kini azaltma, kan yağ ve glikoz 
düzeylerini düşürme, psikolojik 
durumu ve uyku kalitesini dü-
zeltme, kemik mineral yoğunlu-
ğunu arttırma, bazı kanser tip-
lerini ve kronik ağrıyı azaltma 
gibi birçok olumlu etkileri var-
dır (Lee ve ark. 2012). Gebelik-
te yapılan egzersizin hem anne 
hem de yenidoğan üzerine bir-
çok olumlu etkileri olduğu bil-
dirilmiştirır (Jain ve ark. 2015). 
Amerikan Obstetrik ve Jineko-
loji Derneği (ACOG-2015) kont-
rendikasyonların yokluğunda, 
gebelikte kadınların egzersizle-
re teşvik edilmesini önermekte-
dir. 

Gebelikte yapılan düzenli eg-
zersiz annenin hem ruhsal hem 
de fiziksel açıdan daha iyi his-
setmesini sağlamaktadır (Ağa-
oğlu 2015). Dolaşım ve sindirim 
işlevlerini düzenleme, maternal 
sağlıklı davranış geliştirme, da-
yanıklılık ve kuvvetin artırıl-
ması, doğum için gereken kas 
aktivitesi, sosyal ve psikolojik 
açıdan iyilik hissinin artırılma-
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sı, gestasyonel diabeti önleme 
ve kontrolü, bel ağrısını azaltma 
ve kaliteli yaşam üzerinde pozi-
tif etkileri vardır (Akbayrak ve 
Kaya 2012, Nascimento ve ark. 
2015, Köken ve Yılmazer 2007, 
Garshasbi ve Zadeh 2005, Lar-
sson ve Lindqvist 2005). Ayrıca 
gebelik sürecindeki sağladığı 
faydaların yanı sıra gelişebi-
lecek doğum ve postpartum 
komplikasyonlarının azaltılma-
sı, intrapartum sürecin kısalma-
sı,  sezaryen oranını ve analjezik 
gereksiniminin azaltılmasında 
da faydalar sağlamaktadır (Ağa-
oğlu 2015, Barakat ve ark. 2012, 
Köken ve Yılmazer 2007). Gebe-
likte egzersizin travay süresini 
kısalttığı ve obstetrik girişimleri 
azalttığı bildirilmiştir (Larsson 
ve Lindqvist 2005). Streuling ve 
arkadaşları (2011), 12 randomi-
ze çalışmanın sistematik ince-
lemesinde; gebelik sırasında fi-
ziksel aktivitenin gebelikte kilo 
kontrolünde destek olan başarılı 
bir yöntem olduğunu belirtmiş-
lerdir. El-Refaye ve arkadaşları 
(2015), obez gebelerde uygu-
lanan egzersizin sadece diyet 
uygulayanlara göre kan insülin 
seviyesini düşürmede daha et-
kili olduğunu bildirmişlerdir. 
Ayrıca gebelikte yapılan egzer-
siz, annenin psikolojik açıdan 
duygu kontrolüne, benlik say-
gısının gelişmesine ve özgüve-
ninde artışa, enerji artışına, bes-
lenme düzenlenmesine, barsak 
fonksiyonlarını düzenlenmesi-
ne ve doğum ağrısının daha az 
algılanmasına katkı sağlamak-
tadır. (Taşkın 2011, Larsson ve 
Lindqvist 2005). Gebelik öncesi 
başlanan egzersiz programları-
nın gestasyonel diabetüs melli-
tüs (GDM) riskini azalabileceği 
ve gebelikte ortaya çıkan GDM 
durumunda insülin ihtiyacını 
azaltabileceği ve geciktirebile-

ceği belirlenmiştir (Pata 2011). 
Egzersizin fetal sağlık üzerine 
etkilerini inceleyen Jain ve arka-
daşları (2015), 24-36. gestasyo-
nel hafta arasında haftada 3 gün 
20’şer dakika yapılan egzersizin 
yenidoğanın solunum fonksi-
yonları, doğumun spontan baş-
laması,  doğumda müdahale, 

amniotik mayide mekonyum 
varlığı, doğumun süresi üzerin-
de egzersiz yapmayan kontrol 
grubuna göre olumlu katkılar 
sağladığını bildirmişlerdir. 

 
Gebelikte Egzersizin 
Kontraendikasyonları
Gebeliğinde komplikasyon 

veya riskli bir durum yaşa-
mayan tüm kadınlar egzersiz 
yapmak için motive edilmesi 
önerilmektedir (Artal ve O’too-
le 2003). Gebelikte egzersiz için 
genel olarak kapsamlı değer-
lendirme yapılmalı, medikal ve 
obstetrik durum incelenmelidir. 
Ayrıca kontraendikasyon teşkil 
eden durumlar belirlenmeli ve 
kişinin gebelikten önceki ak-
tivite durumu incelenmelidir 
(Larsen ve ark. 2013, Duran ve 
ark 2013, Taşkın 2011). Gebelik-
te egzersizin sakıncalı olduğu 
durumlar varsa dikkatli olun-
malı ve egzersiz yakın takipte 
yaptırılmalı, kesin kontrendike 
olduğu durumlar mevcut ise 
egzersiz önerilmemelidir. Bu 
durumlar aşağıda özetlenmiştir 
(ACOG 2015, Artal ve O’Toole 
2003). 

Gebelikte Egzersize Başlama 
Zamanı ve Egzersiz Türü
Gebelik öncesi dönemde eg-

zersiz yapan gebelerin egzer-
sizlerine devam edebileceği, eg-
zersiz yapmayanların ise ikinci 
trimesterde başlamaları öneril-
mektedir (Duran ve ark. 2013; 
T.C. Sağlık Bakanlığı 2012). Eg-
zersiz sıklığı ve süresi açısından 
incelendiğinde, gebelikte yapı-
lan egzersizin şiddeti fetal sağ-
lık açısından son derece önem-
lidir. Gebelikten önce egzersiz 
yapan ve yapmayan tüm sağlık-
lı gebelere haftada en az üç kez 
orta şiddette, zıplama tipi ha-
reketleri içermeyen, abdominal 

Egzersizin sakıncalı
olabileceği durumlar

•Kalp-damar, solunum, 
böbrek ve tiroid hastalıkları 
•Kontrol edilemeyen tip1 
diabet 
•Abortus öyküsü
•Preterm eylem öyküsü
•İntrauterin gelişme 
geriliği ve servikal 
yetmezlik öyküsü
•Gebelikte hipertansiyon 
öyküsü
•Vajinal kanama
•Fetal hareketlerin 
azalması
•Anemi   
•Plasenta previa

Egzersizin kesin 
kontrendike olduğu 
durumlar

•Hemodinamik olarak 
anlamlı kalp hastalığı
•Kısıtlayıcı akciğer 
hastalığı
•Mevcut servikal yetmezlik
•Preterm eylem riski olan 
çoğul gebelik
•Uzun süreli 2. ve 3. 
trimester kanamaları
•26. gestasyon haftasından 
sonra plesenta previa
•Mevcut gebelikte preterm 
eylem riski
•Membran rüptürü ve 
•Gebelikte görülen 
hipertansiyondur.
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travmadan korunma şartıyla, 
kalp atım hızı dakikada 140’ın 
üzerine çıkmadığı düzenli eg-
zersiz önerilmektedir (ACOG 
2015, Günay ve Kaya 2006, Da-
viesve ark. 2003). Orta şiddette 
egzersizin maternal ve fetal risk 
oluşturmadığı belirlenmiştir 
(ACOG 2015). Bu egzersiz kişi-
nin rahatlıkla konuşabilirken, 
kalp hızının maksimum 140 
atım/dakikaya kadar çıkabildi-
ği egzersiz düzeyi olarak tanım-
lanmaktadır. En ideal uygulama 
ise yaş ile elde edilen değerin 
%60-70’indeki kalp hızının dik-
kate alınmasıdır. Egzersiz türü 
ve programı gebelikte oluşabi-
lecek fizyolojik değişikliklere 
göre yapılmalıdır (Akbayrak ve 
Kaya 2012). Özelikle öncesinde 
herhangi bir egzersiz yapmayan 
gebelerin egzersiz programına 
haftada 3kez ve 15 dakikayla 
başlaması önerilmektedir. Ka-
demeli olarak egzersiz sıklığı 
ve süresi arttırılarak, haftada 
3-4gün ve 20-30 dakikaya çıka-
rılabileceği bildirilmiştir. Egzer-
siz esnasında 5-10 dakikada bir 
dinlenme arası verilmesi öneril-
miştir (Larsen ve ark. 2013, Da-
vies ve ark.2003). 

Gebelikte çömelme hareketle-
rini içeren egzersizlerden kaçı-
nılması gerektiği bildirilmiştir 
(Earle ve Baechle 2004, Jackson 
ve ark. 2004). Ayrıca egzersiz 
esnasında gebenin vücut ısısı 
40 dereceyi geçmemeli, egzer-
siz sonrası aşırı sıcak banyo ve 
sauna gibi ortamlardan fetal 
hipertermi riskinden dolayı ka-
çınılmalıdır (Akbayrak ve Kaya 
2008).  Dehidratasyonu önle-
mek için yeterli hidrasyon ve 
egzersiz öncesi gebeye yeterli 
kalori desteği sağlanması öne-
rilmektedir. Egzersiz yapan bir 
gebenin gebelikte alması gere-
ken günlük kaloriye ek olarak 

60 kkal/g kalori alması gerekti-
ği bildirilmiştir (Duran ve ark. 
2013).

Gebe için önemli olan gebe-
likte fizyolojik değişikliklerden 
etkilenen bel, sırt, abdominal 
ve pelvik kasların kuvvetlen-
dirilmesidir. Böylece bel ve sırt 
ağrıları azalabilir ve doğum ey-
leminin daha rahat ve konforlu 
geçmesi sağlanabilir (Günay ve 
Kaya 2006). Gebelikte oluşan 
değişiklikler göz önüne alına-
rak hazırlanacak egzersiz prog-
ramının kapsamı genel olarak 
düzgün postür eğitimi, uygun 
vücut mekaniklerinin öğretil-
mesi, postpartum bebek bakımı 
için kolların güçlendirilmesi, 
artan vücut ağırlığının taşına-
bilmesi için bacakların kuvvet-
lendirilmesi, ödem, varisler ve 
krampları önlemek için egzer-
siz ve eğitim, pelvik taban kas 
kontrolü için egzersiz ve eğitim, 
abdominal kasların kuvvetlen-
dirilmesi, kardiyovasküler en-
duransın korunması için aero-
bik egzersiz programı, doğum 
sırasında kullanılacak kasların 
kuvvetlendirilmesini içermeli-

dir  (Akbayrak ve Kaya 2012). 
Gebelikte güvenli olarak kabul 
edilen aktiviteler sabit bisiklet, 
yüzme, gebeliğe uyarlanmış pi-
lates ve yogadır (ACOG 2015). 

Sonuç
Gebelikte meydana gelen fiz-

yolojik değişikliklere bağlı ra-
hatsızlıkların gebeliğe uygun 
egzersiz türleri ile azaltılabil-
diği görülmektedir. Gebelikte 
yapılan egzersiz psikolojik ve 
fiziksel iyilik halini artırırken, 
gebeliğe uyum ve konfor algı-
sını ve  doğumda memnuniyeti 
artırabilir. Antenatal bakımda 
gebenin egzersiz yapabilmesi 
için ayrıntılı değerlendirilmesi 
ve uygunsa egzersiz yapması 
konusunda teşvik edilmelidir. 
Gebelik öncesi egzersiz yapma 
durumunun gebelikte egzer-
siz yapma durumunu pozitif 
yönde etkilediği bilindiğinden, 
gebelikte egzersiz yapmayı dü-
şünen kişilerin gebeliğe karar 
verdiği andan itibaren egzersiz 
yapmaya başlamaları önemli-
dir. Bu açıdan prekonsepsiyonel 
bakımda egzersiz de yer almalı-
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dır. Üniversitelerde eğitim müf-
redatında gebelikte egzersiz 
konusunun yer verilmesi, ka-
dın doğum hastanelerinin gebe 
egzersizi çalışmalarına verdiği 
önemin artırılması, sağlık per-
soneline konuyla ilgili eğitim 
verilmesi önerilebilir. Böylece 
gebelikte egzersiz yapma oran-
larında artış olabileceği düşü-
nülmektedir.   Ayrıca gebelikte 
egzersizinin etkilerinin değer-
lendiren yeni çalışmaların yürü-
tülmesiyle literatüre katkı sağla-
nabilecektir.
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3. Uluslararası Tekstil Zirvesi Tamamlandı

T
ürk tekstil üretiminin 
büyük bir bölümünün 
gerçekleştiği Kahra-
manmaraş’ta 26-28 
Eylül 2018 tarihleri 

arasında 3. Uluslararası Tekstil 
Zirvesi (UTZ) düzenlendi.

Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odası (KMTSO) ve Doğu 
Akdeniz Kalkınma Ajansı (DO-
ĞAKA) işbirliği ve Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi-
nin katkılarıyla gerçekleştirilen 
3. Uluslararası Tekstil Zirve-
si’nin bu yılki ana teması, sana-
yide yeni bir üretim devrimini 
temsil eden Endüstri 4.0 olarak 
belirlendi.

KMTSO Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen akademik otu-
ruma KSÜ Mühendislik ve Mi-
marlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mahit Güneş başkanlık yap-
tı. Oturum kapsamında Gebze 
Teknik Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktürk 
“Gelişen Dünyada Bireylerin 4.0 

ile Sınavı”, Gaziantep Üniversi-
tesi Tekstil Mühendisliği Bölü-
mü Dr. Öğretim Üyesi Halil İb-
rahim Çelik “Tekstil Sektöründe 
Yapay Zeka Uygulamaları İle 
Endüstri 4.0’a Geçiş” başlıklı su-
numlarını gerçekleştirdiler.

İlk gün öğleden sonra ger-
çekleştirilen tekstil sanayiinden 
katılımcıların yer aldığı 2. otu-
ruma KSÜ Mühendislik ve Mi-
marlık Fakültesi Tekstil Mühen-

disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Yasemin Korkmaz, Endüstri 4.0 
konulu 3. oturuma ise KSÜ Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Tekstil Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur 
Balcı başkanlık etti.

UTZ’nin ikinci gününde ger-
çekleştirilen oturuma ise İstan-
bul Tekstil ve Hammaddeleri 
Birliği Başkanı Ahmet Öksüz 
başkanlık yaptı.
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KSÜ, Ankara’da Gerçekleşen 
Kahramanmaraş Tanıtım Günlerine Katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Türkiye çapında ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği 
tanıtım faaliyetleri kapsamında Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde KSÜ ve sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği ile Ankara’da bu yıl 3.’sü düzenlenen 
Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Ankara’da Atatürk Kültür 
Merkezinde 27-30 Eylül 2018 
tarihleri arasında gerçekleştiri-
len 3. Kahramanmaraş Tanıtım 
Günleri, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Kahramanmaraş 
Milletvekili Mahir Ünal tarafın-
dan yapılan açılış konuşmasıyla 
başladı.

Protokol konuşmalarının ar-
dından Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Seymenler Takımı ve 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi Halkoyunları Ekibi, 
geleneksel halk danslarını ser-
gilerken dünyaca ünlü Maraş 
Dondurması, protokol üyeleri 
tarafından kesilerek ziyaretçile-

re ikram edildi.
Açılış kurdelesinin kesilmesi-

nin ardından açılışa katılan tüm 
misafirler hep birlikte stantları 
gezdiler.

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Kahramanmaraş 
Milletvekili Mahir Ünal, TBMM 
İçişleri Komisyonu Başkanı Ce-
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lalettin Güvenç, AK Parti Kah-
ramanmaraş Milletvekilleri İm-
ran Kılıç ve Habibe Öçal, MHP 
Milletvekili Sefer Aycan, CHP 
Milletvekili Ali Öztunç, Kah-
ramanmaraş Valisi Vahdettin 
Özkan, Kahramanmaraş Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Erkoç, KSÜ Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can, ilçe bele-
diye başkanları, protokol men-
supları, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve vatandaşların 
katılımıyla gerçekleştirilen 3. 
Kahramanmaraş Tanıtım Gün-
leri siyaset, kültür, sanat, eğitim 
ve iş dünyasından önemli isim-
leri buluştururken Rektör Prof. 
Dr. Niyazi Can başkanlığında-
ki KSÜ tanıtım ekibinin açtığı 
stant ziyaretçilerden büyük ilgi 
gördü.

Siyaset, iş ve sanat dünyasın-
dan önemli isimleri KSÜ tanı-
tım standında ağırlayan Rektör 
Prof. Dr. Niyazi Can, Kahra-
manmaraş’ın bilim, teknolo-
ji ve eğitimde lokomotifi olan 
KSÜ’de yürütülen güncel proje-

ler, edinilen başarılar ve gelecek 
hedeflerine ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye’nin önde gelen üni-
versiteleriyle yarışabilecek fiziki 
alt yapıya ve yetişmiş insan gü-
cüne sahip olduklarının altını çi-
zen Rektör Can, “Birçok bölüm 
ve programımızda verilen eği-
timle Türkiye’de öncü üniversi-
teler arasındayız. Amacımız şe-
hir ve bölgemizin sorunlarını en 
iyi şekilde analiz ederek şehirle 

kurulan güçlü ilişkiler vasıtasıy-
la KSÜ’yü her alanda hak ettiği 
noktalara taşımaktır.” ifadeleri-
ni kullandı. 

4 günde binlerce kişinin ziya-
ret ettiği Kahramanmaraş Tanı-
tım Günleri kapsamında KSÜ 
tanıtım standını ziyaret edenle-
re tanıtım ekibi tarafından üni-
versitenin mevcut durumuna 
ilişkin veriler aktarıldı.
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İmam Birgivi’nin Vasiyetname ve 
Et-Tarikatü’l Muhammediye’si Bağlamında

Toplumsal Bütünleşme
Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR
KSÜ İlahiyat Fakültesi

Osmanlı Hanefi Maturidi 
çizgideki ilmiye sınıfına men-
sup olan İmam Birgivi bir 
yanda informal halk dindar-
lığına karşı kitabi-resmi dinin 
şekillenmesine, diğer yandan 
da bir İslam birliği bilincinin 
oluşması sürecine önemli kat-
kı sağlamış bir Osmanlı-Türk 
entelektüeli ve münevveri-
dir. Geniş coğrafyaya yayılan 
Osmanlı toprakları üzerinde 
bir yandan yeni Müslüman 
olanlar diğer yandan da Müs-
lüman nüfus arasında itikadi 
ameli ve ahlaki birliğin sağ-
lamaya yönelik dönüştürücü 
çabalarıyla dikkat çeken Bir-
givi medrese geleneği içerin-
de yetişmiş ve kitabi-formel 
dinin kurumsallaşma süreci-
ne katkı yapmış bir alimdir. 
Öte yandan Müslümanlar 
arasında küresel bir toplum 
oluşturma yönündeki bilinçli-
liğin artmasına yönelik çaba-
ları da takdire şayandır. Bir-
givi bidatlara karşı duruşuyla 
tasavvuf karşıtı bir hareketin 
aktörü olarak konumlandırıl-
mıştır. Oysa Birgivi’nin bazı 
tarikat tipi oluşumlarda sema 
ve devran gibi pratiklere kar-
şı oluşuyla sınırlıdır. Ayrıca 
keşf ve ilham gibi bazı mistik 
tecrübelere karşı çıkmasıyla 

İmam Birgivi “zamanın âli-
mi” olmasının yanında, bu 
tür sıfatlara sahip olduğu id-
diasıyla ortaya çıkan ve top-
lum sağlığını tehdit eden kimi 
dini oluşumların tehlikelerini 
önceden görme yani “günü-
müzün âlimi” olarak vasıf-
landırılmayı hak etmektedir. 
Aslında Birgivi muhafazakâr 
sufi anlayışları benimseyerek 
hatta Maveraünnehir kökenli 
Bayramiye tarikatına mensup 
olarak Hanefi-Maturudi po-
zisyonunu korumuştur. İmam 
Birgivi öğretileriyle benim di-
ni-etik sermaye şeklinde kav-
ramsallaştırdığım sermaye 
türünün oluşumuna ve zen-
ginleşmesine katkı sağlamış 
ve bugün sosyo-ekonomik 
kalkınmada görüşlerinden 
yararlanılabilecek Osmanlı 
âlimi olarak haklı bir üne sa-
hip olmuştur. 

Dinin kurucu unsurları 
arasında; inanç, akide ya da 
doktrin, ritüeller dâhil dini 
pratik ve ibadetlerle, dini ak-
siyon, obje ve kıssalardan 
meydana gelen sembolleri 
sayabiliriz. Din kurumunun 
merkezini oluşturan, dünyayı 
algılama, anlama ve resmet-
me anlamında dini dünya gö-
rüşü, davranış ve karakter in-

şanın kaynağı olan dini ethos1 
arasında karşılıklı etkileşim 
ilişkisi çerçevesinde dinamik 
bir yapının ve sürecin varlı-
ğına şahit olunur. Bu temel 
oluşturucu unsurlar arasında 
bir denge veya ölçülülüğün 
kaybolmaya başlaması, dini 
itirazlara yol açarak yeni dini 
grup tiplerinin doğmasına yol 
açacaktır. Partikülaristik eği-
lim ve faaliyetlerle yalnızca 
kendilerinin doğruyu temsil 
ettiğini iddia eden sekter ya 
da fırka tipi dini oluşumlara 
karşı, parça parça olmamayı 
(Rum 30/32), Allah’ın ipine 
sarılıp ayrılığa düşmemeyi 
(Al-i İmran 3/103) emreden 
ilahi ikazları dikkate almak 
gerekir. Din kurumunun un-
surları arasında bir dengenin 
sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunacak entelektüel aydın 
ve âlim zümrenin toplumun 
dini-moral hayatı üzerindeki 
ıslahatçı faaliyetlerinin dö-
nüştürücü etkiye sahip olaca-
ğı unutulmamalıdır. Tam da 
16. Yüzyılda Osmanlı Dev-
leti’nde yönetim, ekonomik 
ve sosyal hayat ve dini-mo-
ral hayat başlıkları altında 

1 Keith A. Roberts, Religion in Socio-
logicalPerspective, 2. Baskı, (Wadsworth 
Publishing Company, 1990), 94-96.
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toplayacağımız alanlarda bir 
tereddi halinin izleri görül-
meye başlamıştı2. Birgivi gibi 
Osmanlı âlimleri ve aydınları 
XVI. Yüzyılın ikinci yarısında 
çeşitli iç ve dış olayların etki-
siyle meydana gelen dini-sos-
yal çözülmeye karşı ıslahatın 
zaruretine inanmışlardı. Bir 
tereddi halinin yaşandığını 
hisseden ve gözlemleyen Bir-
givi, karşılaşılan dini moral 
hayattaki yozlaşmaların kay-
nağını kitabi dinin terkedile-
rek yerine informal inanç ve 
pratiklerin ikame edilmesine 
bağlamıştır. Birgivi, hem dev-
let adamları hem de ulema 
karşısında doğru bildiklerini 
söylemekten çekinmeyerek 
toplumsal çözülmenin sosyal, 
ekonomik ve siyasal neden-
lerinin yanısıra moral ve dini 
yüzleri üzerinde ıslahatçı çö-
züm önerilerini ortaya koy-
muştur.

Birgivi’nin toplumsal dö-
nüşüm ve dini-moral ıslahat 
faaliyetlerinde iyiliği emredip 
kötülükten men etme (Al-i 
İmran 3/104-110) prensibinin 
önemli motivasyon kaynağı 
olduğunu söyleyebiliriz. Top-
lumun dini-ahlaki veçhesin-
de yaşanan bir tereddi haline 
karşı dini ahlaki ilkeleri va’z 
eden Birgivi bir ahlakçı olarak 
tabiri caizse bir norm girişim-
cisidir3. İlk eğitimini müderris 
olan babasından alan Birgi-

2 Necati Öztürk, IslamicOrthodoxyA-
mongtheOttomans in theSeventeenth 
Century With Special TeferencetotheQa-
di-Zade Movement, (UnpublishedPh. D. 
Thesis,  University of Edinburgh, 1981), 
31-32.
3 GanjarWidhiyoga, Understandingthe 
Umma as an Islamic “Global” Society, 
(Doktora Tezi, DurhamUniversity, 2017), 
87.

vi, İslami ilimlerde hayli uz-
manlaşmış bir aile çevresinde 
dini sosyalizasyon sürecine 
girmiştir. Burada okullaşma 
anlamında kültürel ve en-
telektüel ağlar biçimindeki 
sosyal sermaye birikimini İs-
tanbul’da aldığı medrese eği-
timiyle zenginleştirmiştir. Bu 
konuda hem Birgivi hakkında 
yapılan biyografik çalışmalar4 
hem de Kadızadeliler Hareke-
ti gibi Birgivi ile irtibatlandı-
rılabilecek çalışmalarda epey-
ce bilgiye ulaşılabilir. Ancak 
burada Birgivi biyografisini 
aktarmadan ziyade bunu göz-
lemleyerek Birgivi’nin görüş-
lerinin şekillenmesinde etkili 
olduğunu düşündüğümüz 
bazı hususların altını çizerek 
analizlerimizi sürdürmek is-
terim. Birgivi’nin Bayramiye 
tarikatına intisabı tercih et-
mesinde Bayramiliğin etkili 
olduğu bir çevrede yetişmiş 
olmasının payı vardır. Ahilik 
kültürüyle yakın ilişkisi oldu-
ğunu düşündüğümüz Bay-
ramiye tarikatının temelinde 
yer alan fütüvvet nameler, 
Birgivi’nin bir ahlak klasiği 
olan Tarikatul Muhammedi-
ye gibi Osmanlı topraklarında 
çok okunan bir eseri vücuda 
getirmesinde katkı sağlayan 
kaynaklardan biri olduğunu 
ifade edebiliriz. Birgivi İstan-
bul da Semaniye medresesi 
müderrislerden Dahi Zade 
Mehmet Muhittin Efendi’den 
(ö:1581) ders almış daha son-
ra Anadolu kadı askeri Abdu-

4 Emrullah Yüksel, Mehmet Birgivi’nin 
Dini ve Siyasi Görüşleri, (Ankara: TDV 
Yay., 2011), 42-59; Huriye Martı, Birgi-
viMehmed Efendi, 2. Baskı, (Ankara: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011), 
68-120.

rahman Efendi’den (ö:1575) 
icazet alarak mülazım olmuş 
ve stajyerlikten sonra İstan-
bul’un bazı medreselerinde 
müderrislik yapmıştır. Hoca-
sının etkisiyle kassam-ı asker 
olarak görev yapan Birgivi bu 
resmi görevinden ayrılarak 
aile çevresinden aşina olduğu 
Bayramiye tarikatına intisap 
etmek üzere İstanbul’a gel-
miş ve bu tarikatın şeyhi Ab-
dullah Karamani’nin (ö:2563) 
müridi olmuştur5.

İmam Birgivi’nin dedesinin 
babası olan Şeyh Lutfullah 
Efendi’nin Hacı Bayram Ve-
li’nin müridi olduğu bilin-
mektedir. Böylece Birgivi’nin 
Bayramiye tarikatına girme-
sinde aile çevresinin etkili 
olduğu anlaşılmaktadır. Hacı 
Bayram Veli el emeğine itibar 
ederek müritleriyle birlikte 
tekkelerin etrafında tarlaları 
ekip biçer ve emeklerinin ürü-
nü ile geçinirdi. Hacı Bayram 
Veli bir gün etrafına topladığı 
müritlerine Yunus Emre ile 
Mevlana’nın hangisinin ma-
kamının yüksek olduğunu 
sorar. Fatih’in hocası Akşem-
settin Yunus’un makamının 
daha yüksek olduğunu söy-
ler. Bunun üzerine Hacı Bay-
ram niçin Yunus’un makamı-
nın yüksek olduğu sorusunu 
yöneltir.  Müritlerden her biri-
nin verdiği cevapları kabul et-
meyen Hacı Bayram Akşem-
settin’in Yunus’un emeği ile 
geçinmesinden dolayı maka-
mının daha yüksek olduğunu 

5 Emrullah Yüksel, Mehmet Birgivi’nin 
Dini ve Siyasi Görüşleri, (Ankara: TDV 
Yay., 2011), 42-59; Huriye Martı, Birgi-
viMehmed Efendi, 2. Baskı, (Ankara: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011), 
68-120.
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söylemesi üzerine artık sana 
belletecek bir şeyim kalma-
dı diyerek, Hacı Bayram bu 
cevabı onaylamıştır.6 Burada 
Hacı Bayram Veli’nin emeğe 
ve el emeği ile geçinmeye bü-
yük değer vermesinin İmam 
Birgivi üzerinde etkili oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Bayramiyye tarikatına giren 
İmam Birgivi, kassam-ı aske-
riyeden kazandığı dört bin 
dirhemi sahiplerine geri ver-
mek üzere Edirne’ye geri gel-
mesi ve bu paraları dağıtması 
devlet sisteminde bazı aksak-
lıklar ve rüşvet gibi kimi gay-
ri ahlaki pratiklerden dolayı 
böyle bir uygulamayı seçme-
si, dünyayı dışlamadan kö-
tülüklerin üstesinden gelme 
anlamında onun asketikzühdi 
bir yaşama biçimini tercih et-
tiğini göstermektedir. İmam 
Birgivi, zühd adına az yiyip 
riyazet yapmanın caiz olma-
dığını ve bu suretle muhtaç 
olacak duruma düşecek şe-
kilde harcama yapmaktan 
kaçınmayı, sorumsuz harca-
maları, başkalarına tahakküm 
etmeyi, gösterişe dönük har-
camaları ve lüksü diğer bir-
çok İslam âlimi gibi doğru 
bulmamıştır.7 Birgivi de ikti-
sadi faaliyette bulunmayı dini 
bir görev olarak saymaktadır.  
Çalışıp kazanmada sadece 
nefsine yetecek kadarla yeti-
nildiğinde malının zekâtını 
verme ve tasaddukta bulun-
ma gibi dini emirlerin düş-

6  Erol Kozak, İbn Haldun’a Göre İnsan, 
Toplum, İktisat, (İstanbul: Pınar Yayınla-
rı, 1984), 75-76.
7 Mehmet Özkan, XVI. Yüzyıl Osmanlı 
Âlim ve Fakihi Muhammed Birgivi’nin 
Fıkhi Meselelere Yaklaşımı, (Bursa: Emin 
Yayınları, 2016), 244.

mesi lazım gelirdi.8 Ancak Al-
la-u Teâla zekâtı, tasadduku 
ve hayri harcamaları mümin 
üzerine farz kılmıştır. Birgivi 
bir kimsenin kendine, ailesine 
ve borçlarını ödemeye yete-
cek kadar kazanması farzdır, 
demek suretiyle geleceğin 
belirsizliğine karşı tedbirli 
davranmamızın, yani tasar-
ruf yapmanın gerekliliğini 
vurgulamaktadır. Öte yandan 
“borçlarını ödeyecek kadar” 
kazanmayı teşvik eden görüş-
leri tefecilik ya da faizli mua-
melelerin önüne geçmede ol-
dukça fonksiyoneldir. 

Birgivi’nin yaşadığı 16. 
Yüzyılda Osmanlı devleti İbn 
Haldun’un tavırlar nazariye-
si çerçevesinde bir durgun-
luk dönemine girmiştir. Söz 
konusu dönemde dini-moral 
bakımından toplumda gö-
rülmeye başlayan problem-
ler karşısında İmam Birgivi 
bunlarla mücadele etme hu-
susunda kendisini sorumlu 
hissetmiştir. Birgivi toplumda 
izleri görülmeye başlayan ah-
laki çöküntüden kurtulmanın 
yolu olarak Kur’an ve Sün-
netin doğru anlaşılmasının 
gereği üzerinde durmuş, böy-
lece toplum ve devlet katında 
görülen rüşvet gibi yolsuzluk-
ların kaynağını doğru din an-
layışından uzaklaşmada ara-
mıştır.9 Birgivi’nin dünyanın 
kötülüklerin üstesinden gel-
mede münzevi bir hayat ya-
şayarak değil de bizzat dün-

8  Kozak, İbn Haldun’a Göre İnsan, Top-
lum, İktisat, 72.
9 Öztürk, IslamicOrthodoxyAmongthe-
Ottomans in theSeventeenth Century, 32; 
Martı-Ürkmez, “XVI. Asır Osmanlısında 
Bir Âlimin Kaleminden Siyaset Eleştiri-
si”, 3.

yanın içinde sade ve mütevazi 
bir hayat sürdürerek müm-
kün olabileceği düşüncesi, ak-
tivist tavrını ortaya koymak-
tadır.  Birgivi’nin Müslüman 
toplumda yaşanan dini moral 
problemler üzerinde odakla-
şarak çeşitli dini pratiklerin 
meydana getirdiği çatışmacı 
duruma bir düzen getirmeye 
çalıştığı açıkça görülmektedir. 
Formal-kitabi din çerçeve-
sinde sünni medrese eğitimi 
almış olan Birgivi, Kivizade, 
Ebu Suud Efendi gibi ulema 
sınıfına mensup âlimler ka-
tegorisinde bidatlara karşı 
tasfiyeci (pürütanist) bir tu-
tumu benimsemiştir.10 Birgi-
vi’nin içe dönük kontenpla-
tif- mistik karakterli tasavvufi 
oluşumlara karşı negatif bir 
tavır takınması ve dünyanın 
içinde kalarak kötülükleriyle 
uğraşma anlayışı, şeyhi Kara-
mani’nin tavsiyeleriyle tekrar 
eğitim öğretim faaliyetlerine 
dönmesinde etkili olmuştur.  
Bazı araştırmacılar Birgi-
vi’nin tarikattan ayrılmasını 
Bayramiliğin vahdeti vücut 
teorisi üzerine11 bina edilme-
sine dayandırsalar da Birgivi, 
Bayramilikle içli dışlı olan bir 
aileden gelmesi bu tarikatın 
felsefesini bilmediği şeklinde-
ki iddiayı geçersiz kılmakta-
dır. Ayrıca Birgivi tasavvufu 
tamamen reddetmemiş, top-
lumda cari gayri İslami pratik 
ve hurafelere karşı mücadele-
ye girişmiştir.12 Bu tür yanlış 

10 Osman Cengiz, XVI. Yüzyıl Osmanlı 
Düşüncesinin Kaynakları, : Çivizade –
Ebusuud- Birgivi, 68.
11 Öztürk, IslamicOrthodoxyAmongt-
heOttomans in theSeventeenth Century, 
137.
12 Cengiz, XVI. Yüzyıl Osmanlı Düşünc-
esinin Kaynakları: Çivizade-Ebus-
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uygulamaların ve birçok bi-
datın gözlendiği bir dönemde 
Birgivi kendisini toplumun 
dışına yani tekkeye hapset-
mesi düşünülemezdi. Böylece 
II. Selim’in hocası Ataullah 
Efendi’nin Birgi’de yaptırdığı 
medreseye Birgivi’yi tayin et-
tirmesinde Birgivi’nin kabili-
yetini iyi bilen şeyhi Abdullah 
Karamani’nin teşvikinin etkili 
olduğu gözden uzak tutulma-
malıdır.

Her şeyden evvel Birgivi, 
topluma faydalı olmada ve 
toplumun ıslahı ve şekillen-
mesinde eğitim öğretim faa-
liyetlerinin önemini iyi kavra-
mış bir münevverdir. Birgivi 
döneminde bazı dervişlerin 
süfliliğe bulaştırdıkları hu-
rafeleri ve bidatları sert bir 
şekilde eleştirirken kitap ve 
sünnete mugayir olmayan 
tasavvufi uygulamaları yani 
Sünni sufi yolu onaylamıştır.13 
Nitekim Vasiyetname14 isimli 
ilmihal türünde yazdığı ki-
tapta yalnızca inanç ve ibadet 
konuları değil, aynı zamanda 
iyi davranışların ölçüsü ola-
cak kuralları da ortaya koy-
muştur. Şüphesiz bu tür faali-
yetlerin toplumsal hayatta bir 
entegrasyona yol açacak çaba-
lar olduğunu unutmamalıyız. 
Nitekim Birgivi’nin zararlı 
bidat ve hurafelere karşı sert 
tavır takınmasında halk tari-
katlarının, avam arasında bir 
etkinlik kazanarak kamu sağ-
lığını tehdit edici ve toplum-
sal düzeni bozucu tesirlerini 
suud-Birgivi, 131.
13 Kristic, ContestedConversionstoIs-
lam, 31.
14 Birgivi, Mehmed Efendi. Birgivi Va-
siyetnamesi (Kadızade Şerhi). Sad. A. 
Faruk Meyan. İstanbul: Bedir Yayınevi, 
1977.

engellemeye yönelik olduğu-
nu söyleyebiliriz.

Kitabi-formal dinin temsil-
cisi olarak ulema sınıfını oluş-
turan “havas” çevrenin içeri-
sinde de bazı görüş ayrılıkları 
ve farklı anlayışlar meydana 
gelebilir. Bu bakımdan ente-
lektüel grupların gelişimini, 
hem bu entelektüel ağlar içe-
risindeki hem de entelektüel 
gruplar arasındaki dinamik 
etkileşimleri hesaba alarak 
analiz edebiliriz. Şüphesiz bu 
entelektüel ağlar kimi zaman 
çatışma ve anlaşmazlıklarla 
da fikirlerin oluşumu ve nakil 
sürecinde önemli rol oynarlar. 
Buna göre medrese uleması 
arasında dozu değişik dere-
celerde olsa da tasavvuf ve 
tarikat karşıtlığı yönünde bir 
eğilim Osmanlı toplumda da 
hep var olagelmiştir. 

Sünni medrese eğitimi al-
mış olan Birgivi de diğer ule-
ma sınıfına mensup âlimler 
gibi bidatlara karşı tasfiyeci 
(puritanist) bir eğilim içerisin-
de olmuştur. Böyle bir anlayı-
şın Osmanlı ulusu arasında 
XVI. Yüzyılda çok belirgin bir 
biçimde ortaya çıkmasında 
Safevilerin Osmanlıya karşı 
düşmanlıklarının ekonomik 
ve siyasi yönü kadar dini bo-
yutunun da olduğunu göster-
mektedir. Bilindiği gibi Şah 
İsmail, Alevi-Bektaşi başlığı 
altında toplanabilecek Ana-
dolu’da halk tarikatları üze-
rinde, manipülatif bir etkiye 
sahip olmuştur.15 Halk kitlele-
ri, bilhassa Türkmen gruplar 

15  İnalcık, Osmanlı Tarihinde İslamiyet 
ve Devlet, 117; Cengiz, XVI. Yüzyıl Os-
manlı Düşüncesinin Kaynakları Çiviza-
de-Ebusuud-Birgivi, 126.

üzerinde tesiri olan bu tarikat 
örgütlenmelerinin neden ol-
duğu iç karışıklıkları önlemek 
için bu tarikatlarda gözlenen 
zararlı bidat ve hurafe kapsa-
mında değerlendirilebilecek 
gayr-i İslami sayılan ve hem 
raks ve devran gibi ritüel-
lere karşı16 hem de Osmanlı 
topraklarında ortak bir dini 
geleneğin oluşturulmasıyla 
çözülmenin engellenebileceği 
düşünülmüştür.

Toplumsal hayatın sürdü-
rülebilir olmasında ön ge-
rekliliklerinden birini sosyal 
düzen ve entegrasyonun sağ-
lanmasına yönelik çabalar 
oluşturmaktadır. Toplum var-
lığı için hayati olan bu ön ge-
rekliliklerin her biri belli top-
lumsal kurumlar tarafından 
yerine getirilir. Toplumsal 
bütünleşme ve değer konse-
süsünün girdi olduğu örün-
tü devamlılığında etkili olan 
kurumların başında din gelir. 
Diğer yandan toplumsal ke-
simler arasındaki etkileşimci 
ilişkilerde ritüelleşen davra-
nışların oldukça önemli payı 
vardır. Etkileşimi sağlayan 
ritüellerin meydana getirdi-
ği duygusal enerji toplumsal 
entegrasyonda önemli rol oy-
nar. Birgivi’nin Vasiyetname 
(1562) ve et-Tarikatu’l- Mu-
hammediyye17(1572) adlı iki 
eseri toplumsal bütünleşme-
de oldukça önemli fonksiyon 
icra etmiştir. Birgivi bu süreç-
te Osmanlı topraklarında ilk 
yazıldıkları yıllardan itibaren 
çok okunan ve hayli etkili 

16 İnalcık, Osmanlı Tarihinde İslamiyet 
ve Devlet, 19-117.
17 Birgivi, Mehmed Efendi. Tarikat-ı Mu-
hammediyye Tercümesi. Trc. Celal Yıldı-
rım. İstanbul: Demir Kitabevi, 1969.
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kaynaklar olmuştur. 
İlmihal türündeki Vasiyet-

name, halkın anlayabilmesi 
için Türkçe yazılmış; inanç, 
ibadet ve ahlak konularına 
ilaveten, davranış ve karak-
ter inşasında oldukça önemli 
prensipler içermesiyle sosyo-
lojik yönü belirgin bir eserdir. 
Vasiyetnamenin ve Tarika’nın, 
Osmanlı imparatorluğunun 
hemen her yerinde nüshala-
rı vardır. Bu eserleri çoğaltan 
müstensihlerin çoğunun ka-
dın olması, ahilikte “bacıyan-ı 
rum” olarak bilinen kadın 
teşkilatlarının sosyal ve eko-
nomik hayat üzerinde olduğu 
gibi dini alanda da etkin oldu-
ğunu göstermektedir. Birgivi 
gibi Bayramiyye tarikatına 
intisap etmiş Yazıcızade kar-
deşlerden Yazıcızade Ahmed 
(ö. 1465)’in Muhammediyye 
isimli eserini bilhassa kadın-
ların ezberledikleri18 ve bir 
araya geldikleri zaman top-
lantılarında okudukları bir 
dini referans kaynağı olduğu-
nu hatırlatmak isterim. 

Birgivi’nin en son ve en 
önemli eserinden bir diğeri 
olan daha çok içeriye dönük 
toplumsal problemler ve çö-
zümleri üzerine yoğunlaşan 
et-Tarikatu’l-Muhammediy-
ye’yi imamlar ve kadılar için 
başvuru kitabı olarak Arapça 
yazmıştır. Kur’an ve sünnet 
ışığında yazılan bu kitaplarda 
Birgivi İslam açısından teh-
likeli saydığı, mesela mezar 
ziyaretlerinde İslam’la bağ-
daşmayan bidatler ve bun-
ların etrafında oluşan ritüel-
lere karşı çıkmıştır. İlmihal 

18 Kristic, ContestedConversionstoIs-
lam, 33-34.

bilgisinin aile içerisinde dini 
sosyalizasyon çerçevesinde 
bilhassa çocuklara aktarılan 
ortak dini bilginin yayılma-
sıyla bu tür faaliyetlerin top-
lumsal bütünleşmeye katkı 
yapacağına şüphe yoktur. Ay-
rıca entegratif mekanizmalar 
bağlamında Birgivi’nin iyiliği 
emredip kötülüklerden sakın-
dırma prensibini19 hayatiyete 
geçirerek normatif bir çerçe-
ve oluşturmayı amaçladığını 
söyleyebiliriz. Birgivi insanlar 
arasında ilişkisel değerleri ge-
liştirme noktasında şu hadisi 
nakletmektedir; “komşu hakkı 
nedir bilir misin? Senden yar-
dım istediği zaman yardım eder-
sin, ödünç para istediği zaman 
verirsin, fakir düştüğü zaman 
onu sadaka ile sorarsın, hasta-
landığı zaman hal ve hatırını so-
rarsın, ona bir hayır dokunduğu 
zaman kendisini kutlar ve tebrik 
edersin, bir musibet dokunduğu 
zaman taziyede bulunursun, öl-
düğü vakit cenazesini teşyi’ eder-
sin, havayı kesecek şekilde binanı 
onun üzerine yükseltmezsin an-
cak izin verirse yaparsın, tence-
rede pişen yemeğin kokusuyla 
ona eziyet edemezsin, meğerki o 
yemekten ona bir miktar veresin, 
evine meyve satın aldığın zaman 
ona biraz hediye edersin, bunu 
yapamazsan hiç olmazsa aldığı 
meyveyi aldığın meyveyi görün-
meyecek şekilde evine sok, çocu-
ğun o meyveyi eline alıp dışarı 
çıkmasın ta ki komşu çocuğu onu 
görüp öfkelenmesin.” 

Hz. Peygamber’in örnekli-
ğine ve uygulamalarına refe-
ransla yeme-içme adabından 
komşuluk ilişkilerinin düzen-

19 Birgivi, Tarikatü Muhammediye, 362.

lenmesine kadar ritüelleşen 
dini davranış kalıpları sosyal 
realitenin bir parçası haline 
gelmiş ve toplumsal kurumla-
rın uyum içinde hayatiyetini 
sürdürmesinde önemli fonk-
siyonlar icra etmiştir. Birgi-
vi’ninVasiyetnamesi ve et-Ta-
rikatu’l- Muhammediyye’de 
geçen hadis referanslı bazı 
pratikleri, mesela eti bıçakla 
kesmeyin, çünkü böyle ye-
mek Acemlerin âdetidir, şek-
lindeki uygulamalarda gayr-i 
müslüme benzememek vur-
gulanmakta, böylece ortakla-
şa duyuş ve düşünüşün inşa 
edilmeye çalışıldığı amaçlan-
maktadır. Geleneksel olarak 
20 rekât kılınan teravih na-
mazının aynen sürdürülmesi 
gereğini vurgulayan20Birgivi, 
teravihin kaç rekât kılınması 
üzerindeki tartışmaların fit-
neye yol açıp toplumsal çö-
zülmeye neden olabileceği 
endişesiyle gelenek yönünde 
görüş beyan etmesi, Birgi-
vi’nin sosyal bütünleşmeye 
verdiği önemi göstermekte-
dir.  

Birgivi, Hz. Peygamber’in 
“hasetçi, ikiyüzlü ve kehanette 
bulunan benden değildir, bende 
ondan değilim” hadisini akta-
rarak toplumsal barışı tehdit 
edecek kötü davranışlardan 
uzak durmayı tavsiye etmek-
tedir. Birgivi, Tarika’da iyiliği 
emretme, kötülükten alıkoy-
ma çerçevesinde naklettiği 
hadislerden birinde Peygam-
berimiz şöyle buyurmaktadır; 
“altı sınıf kimse var ki, altı huy-
dan dolayı hesaptan önce cehen-
neme girerler, onlar kimlerdir ya 

20 Cengiz, XVI. Yüzyıl Osmanlı Düşün-
cesinin Kaynakları, 109.
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Rasulallah diye sorulunca, bu-
yurdular ki: Emirler (hükümdar-
lar) zulümleri sebebiyle, Araplar 
taassup ve tenasürleri sebebiyle, 
aşiret ve kabile reisleri kibirleri 
sebebiyle, tüccar yalan, faiz ve hi-
leli muameleleri sebebiyle köy ve 
badiye halkı cehaletleri sebebiyle; 
âlimler hasetleri sebebiyle.21” 
Görüldüğü gibi bu sınıflar 
toplum bütünlüğünü tehdit 
etme faaliyetleri nedeniyle 
zikredilmiştir. 

İmam Birgivi’nin gerek Va-
siyetname gerekse Tarikat-ül 
Muhammediye isimli kitap-
larına referansla en az fiziki 
sermaye kadar önemli olan 
dini moral sermaye türünü 
geliştirebiliriz. Din kuru-
munun merkezini oluşturan 
dini dünya görüşüyle aksi-
yon, davranış ve kişilik inşa-
sı normlarının kaynağı olan 
dini ethosbu sermaye türünün 
önemli girdileri olmaktadır. 
Birgivi son derece önemli olan 
bu iki eserinde bir yandan or-
tak dini ritüellerin kurumsal-
laşmasına olan katkıları diğer 
yandan davranış biçimlerinin 
sağlıklı sürdürülmesini sağ-
layacak normatif çerçevenin 
oluşturulmasıyla toplum 
birliğinin sağlayabileceğini 
ifade etmektedir. Dini moral 
sermaye bakımından zen-
ginleşecek toplum fertlerinin 
sağlıklı sosyal ilişkilerin oluş-
turulmasıyla sosyo-ekonomik 
gelişmenin mümkün olabile-
ceğini söyleyebiliriz. Başlıca 
unsurlarını, dini ritüellerle 
davranış kurallarının meyda-
na getirdiği dini etik sermaye 
kavramsallaştırması ışığında 
sosyo-ekonomik kalkınma-

21 Birgivi, Tarikatü Muhammediye, 186.

nın mümkün olabileceğini 
dolayısıyla toplum fertlerinin 
bu sermaye bakımından zen-
ginleştirilmesiyle bir yandan 
toplumsal entegrasyon diğer 
yandan da toplum varlığının 
sürdürülebilirliği sağlanacak-
tır. Bu bakımdan Birgivi’nin 
ayet ve hadis ışığında ortaya 
koyduğu ve vurguladığı ri-
tüellerin ve toplum fertleri 
arasında etkileşimci ilişkiyi 
mümkün kılabilecek davra-
nış kalıplarının ve etik ilkele-
rin toplum sağlığı için hayati 
olduğunu belirtmek isterim. 
Birgivi her iki eserinde de 
hem öz benlik değerleri hem 
ilişkisel değerleri ve bunlarla 
bağlantılı davranış kuralla-
rının geniş halk kitleleri ta-
rafından benimsenmesi yani 
dini etik sermayesi zenginleş-
tirilmesi toplumsal birliğin ve 
düzenin sağlanmasına katkı 
sağlayacaktır. 
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Lise Öğrencileri 1 Günlüğüne 
Üniversiteli Oluyor

KSÜ ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Projesiyle

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü 
ve Kahramanmaraş İl Emniyet 
Müdürlüğü Toplum Destekli 
Polislik Şube Müdürlüğü işbir-
liğiyle yürütülen “1 Günlüğü-
ne Üniversiteli Olmak” başlıklı 
proje kapsamında lisede eğitim 
gören öğrencilere yönelik gezi 
programı düzenleniyor.

Üniversitemizde başarılı öğ-
renci sayısını artırmak ve be-
yin göçünün önüne geçebilmek 
adına, ilimizde bulunan başarılı 
öğrencilere yönelik yürütülen 
projeyle 10 liseden başarılı bu-
lunan toplam 500 öğrenci, 50 ki-
şilik gruplar halinde KSÜ Avşar 
Yerleşkesini gezerek üniversiteli 
olma duygusunu bir günlüğüne 
deneyimliyor.

Proje kapsamında gerçekleş-

tirilen gezi, Avşar Yerleşkesin-
de yer alan dersliklerde ders 
dinleme, laboratuvarda deney 
yapma, yerleşke alanında va-
kit geçirme, kantinlerde vakit 
geçirme, spor alanlarında spor 
yapma ve konser etkinlikleri 
gibi aktiviteleri kapsıyor.

Proje kapsamında Avşar Yer-
leşkesini gezen öğrencilerle bir 
araya gelen Rektör Prof. Dr. 
Niyazi Can, öğrencilerle sohbet 
ederek üniversiteye ilişkin izle-
nimlerini dinledi.

Öğrencilerden beklentilerinin 
çok ötesinde büyük ve gelişmiş 
bir üniversite ile karşılaştıkları 
ve bilgilendirmelerden mem-
nun kaldıkları cevabını alan 
Rektör Can, KSÜ’yü daha ileri 
noktalara taşımak ve öğrenci 
kalitesini yukarılara çekmek 

için bu tür projelere ağırlık ve-
receklerini ifade etti.

Başarılı bir şekilde yürütülen 
proje için Kahramanmaraş İl 
Emniyet Müdürlüğü Toplum 
Destekli Polislik Şube Müdür-
lüğüne teşekkür eden Rektör 
Can, araştırmaların üniversi-
teye gitmeden önce üniversite 
konusunda yeterli bilgiye sahip 
öğrencilerin daha isabetli tercih 
ve daha başarılı üniversite ya-
şamı geçirdiklerini gösterdiğini 
belirtti.

Rektör Can, şehir ve üniversi-
te arasındaki engelleri tamamen 
ortadan kaldırarak Türkiye ba-
şarı ortalamalarının üst sırala-
rında yer edinen KSÜ’yü başa-
rılı öğrencilerin tercih etmesini 
hedeflediklerini söyledi.
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KSÜ Kurumsal Dış Değerlendirme 
Programı Toplantısı Yapıldı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Toplantısı 
Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımlarıyla Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

KSÜ Yükseköğre t im 
Kalite Kurulu tara-

fından 2018 yılında kurumsal 
dış değerlendirme programı 
kapsamına alındı. Konunun 
önemi ve üniversitemiz bi-
rimlerinin dış değerlendirme 
programına en iyi şekilde 
hazırlanmaları amacıyla aka-
demik ve idari birim amirleri-
nin katılımlarıyla düzenlenen 
Kurumsal Dış Değerlendirme 
Programı Toplantısı’nın açılış 
konuşmasını Rektör Prof. Dr. 
Niyazi Can yaptı.

KSÜ Kalite Komisyonunun 
çalışmalarını etkin bir şekilde 
sürdürdüğüne dikkat çeken 
Rektör Can, yükseköğretimde 
sürdürülebilir kalitenin öne-
mine vurgu yaptı. 3 Ekim’de 
Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen 2018-2019 Akademik 
Yılı Açılış Töreni konuşma-
larında Cumhurbaşkanı Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan ve 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta 
Saraç’ın üniversitelerde kali-
te konusuna yer ayırdıklarını 

hatırlatan Rektör Can, “Gerek 
devletimiz gerekse YÖK için 
üniversitelerde kalite konusu 
son derece önemli bir konu. 
Bizler de KSÜ yönetimi ola-
rak kalitenin arttırılması ve 
sürdürülmesini önemsiyor ve 
bu kapsamda çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bütün çalış-
ma arkadaşlarımızdan kali-
tenin arttırılması noktasında 
çalışmalarını hassasiyetle yü-
rütmelerini rica ediyorum.” 
diye konuştu.

Uygulama gerektiren bö-
lüm ve programlarda öğren-
cilerin daha etkili bir şekilde 
uygulamalı eğitime tabi tu-
tulmalarının önemine vurgu 
yapan Rektör Can, “Uygula-
mayı sahada görerek yetişen 
kalifiye elemanları iş haya-
tına kazandırmalıyız.” dedi.
Bu anlamda KSÜ Eğitim Fa-
kültesinin yeni bir öğretmen 
yetiştirme modeli üzerinde 
çalıştığına dikkat çeken Rek-
tör Can, KSÜ öğretim üyeleri 
tarafından geliştirilen, ‘Kura-
mı Uygulamaya Taşıyabilen 
Okuryazar Lider Öğretmen 
Yetiştirme Modeli’nin önü-
müzdeki günlerde düzenle-
necek basın toplantısıyla tanı-
tılacağını belirtti.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Yükseköğretim Kalite 
Kurulu tarafından 2017 yılın-
da farklı üniversitelerde dış 
değerlendirmeci olarak gö-
revlendirilen Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan 
Ersin Akıncı ve Strateji Ge-
liştirme Daire Başkanı Cuma 
Ay tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştılar.
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SAÇAKLIZÂDE MUHAMMED 
B. EBÎ BEKR EL-MER‘AŞÎ1

 
GİRİŞ
Saçaklızâde Muhammed b. 

Ebî Bekr, (v. 1145h./ 1732m.), 
XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. 
yüzyılın başlarında Maraş’ın 
yetiştirdiği en büyük alimler-
dendir. Saçaklızâde,  tefsir, ha-
dis, fıkıh, dil, edebiyat, müna-
zara, eğitim, tarih gibi pek çok 
ilim sahasında nüfûz etmiş, bu 
alanlarda yüzden fazla eser ka-
leme almış, Osmanlı İmparator-
luğunun önemli ilim merkezle-
rine ünü yayılmış, çok yönlü bir 
alimdir.

Saçaklızâde, “Tertîbü’l- 
‘Ulûm”  adlı eseriyle Taşköprü-
zade’nin ilimler tasnifi ile ilgili 
yazdığı  “Mevzû‘âtü’l-‘Ulûm”  
adlı eserinden sonra özellik ve 
içerik açısından ikinci sıraya 
yerleşmesiyle bölge sınırlarını 
aşan bir bilgin niteliğindedir. 

1 Bu çalışmanın hazırlanmasında, 
Saçaklızâde’nin “Tertîbü’l-Ulûm” adlı 
eserinin tahkikli çevirisi ve Yaşar Alparslan’ın 
eserin çevirisine yazdığı takriz’den 
yararlanılmıştır. Ayrıca kendi görüş ve 
düşüncelerimiz önemli yer tutmaktadır. 
Bkz. Saçaklızade, Tertîbü’l-Ulûm, nşr. 
Muhammed İsmail es-Seyyid Ahmed, Çev. 
Zekeriya PAK- M. Akif ÖZDOĞAN, Ukde 
yayınları, Kahramanmaraş, 2009.

Ancak Saçaklızâde’nin bu 
özelliği zaman içerisinde or-
taya çıkmış ve Araştırmacılar 
onun eserlerini tahkik etmeleri 
ve eserler üzerinde incelemeler 
yapmaları da Maraşlı Saçaklızâ-
de’ye verilen önemi artırmıştır.

Saçaklızâde’nin eserleri yaz-
ma (mahtât) olduğundan, gü-
nümüzde araştırmacılar tara-
fından edisyon kritik  (tahkik) 
yapılarak yayımlanmaktadır. 
Ancak eserlerinin çoğu hale 
edisyon kritik yapılıp, yayım-
lanmayı beklemektedir. Bunla-
rı,  yazma eserlerin bulunduğu 
kütüphanelerde bulmak müm-
kündür. Bazı eserleri günümüze 
ulaşmamış  sadece isim olarak 
bilinmektedir. Araştırmacı Ya-
zar Yaşar Alpaslan tarafından 
Saçaklızadenin bir çok eseri 
neşredilederek hem araştırma-
cıların hem de okuyucuların is-
tifadesine sunulmaktadır.

Saçaklızâde’nin yazma ve ba-
sılı pek çok eseri, Maraş eski 
müftüsü merhum Hafız Ali 
Efendi kitaplığında mevcuttu. 
Karacaoğlan kütüphanesinde 
muhafaza edilen söz konusu 
kitaplıktaki yazma eserler, 2006 
yılında Kültür İl müdürlüğü-
nün organizasyonu ile Kahra-
manmaraş İlahiyat Fakültesin-

den beni de yer aldığım bir grup 
Öğretim Elemanı tarafından 
uzun bir çalışma sonucu konu-
larına, özelliklerine göre tasnif 
edildi. Katalog çalışması  “Hafız 
Ali Efendi Yazma Eserler Katalo-
ğu”, adıyla yayımlandı. Böylece 
hem Hafız Ali Efendi gibi Mara-
şın yetiştirdiği alim  ve fazıl bir 
insanın muhafaza ettiği eserler 
tespit edildi hem de Saçaklızâ-
de’nin buradaki eserleri araştı-
ramcılara önemli çalışma alanı 
ortaya çıkarmış oldu.

HAYATI  
Saçaklızâde Muhammed b. 

Ebî Bekr, XVII. yüzyılın sonla-
rında Maraş’ta dünyaya geldi. 
Doğum tarihi tam olarak bilin-
memektedir. İsmindeki Saçak-
lızâde ifadesi ise lakabıdır. “Sa-
çaklızâde” lakabı, iki kelimeden 
oluşmaktadır; Birincisi, “büyük 
âlim” anlamına gelen “saçaklı” 
kelimesi; diğeri de “oğul” anla-
mındaki Farsça “zâde” kelimesi. 
Buna göre Saçaklızâde “Büyük 
alimin oğlu” anlamına gelmek-
tedir. Yetiştirdiği talebelerinden 
Cerîdîzâde Hasan Efendi’nin, 
ilk defa Saçaklızâde lakabıyla 
hitap ettiği rivayet edilmektedir. 

Saçaklızâde’ye, Maraşlı olma-
sı nedeniyle de el-Mer‘aşî (Ma-

SAÇAKLIZÂDE MUHAMMED B. 
EBÎ BEKR EL-MER‘AŞÎ

Prof. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN
KSÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı
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raşlı) lakabı verilmiştir2.  Ayrıca 
ona eş-Şeyh lakabı da verilmiş-
tir. Onun Saçaklızâde, “eş-Şeyh”  
ve  “el-Mer‘aşî” lakabları, asıl is-
minin önüne geçmiştir.

 Babası Ebû Bekir Efendi, Ma-
raşta İmam hatiplik yapan ve 
dini ilimlerde söz sahibi olan 
bir alimdi. Medreselerde talebe 
okutmuştur. Babası hakkında 
fazla bilgi yoktur. Saçaklızâ-
de’nin ilk hocası babasıdır. Di-
ğer bir hocası da Hasan el-Me-
raşi’dir. Ondan Kuran ve kıraat 
ilimleri tahsil etmiştir. 

Saçaklızâde, Maraş’ta tah-
silini yaptıktan sonra Malat-
ya’ya gider ve orada Darendevî 
Hamza Efendiden dersler alır. 
Daha sonra tahsilini ilerletmek 
için et-Tibyân tefsirinin müel-
lifi Ayıntablı (Antep) Mehmed 
Efendi’den dersler alır.  Bu iki 
üstatdan eğitimini tamamladık-
tan sonra memleketi Maraş’a 
döner. Daha sonra Şam’a gider. 
Mutasavvıf alim Nablusî’den 
hadis ve tefsir dersleri alır. Ay-
rıca onun tasavvuf yönünden 
istifade eder. Ona intisap eder. 
Seyr-ü sulûkunu tamamladık-
tan sonra icâzet alır. 

Saçaklızâde, Şam’da maddî ve 
manevî ilimlerde ileri bir düze-
ye geldikten sonra memleketi 
Maraş’a döner. Hem medrese-

2 Saçaklızade’nin yaşadığı dönemde 
Maraş hakkında kısaca şu bilgileri vermek 
mümkündür. Şam ile Anadolu arasında 
sınır bölgesinde kurulmuş bir şehirdir. 
Maraş’ta iki sur ve bir hendek, şehrin 
ortasında ise surları olan ve Mervânî 
olarak anılan kale bulunmaktaydı. Kaleye 
“mervânî” denilmesi, onun Ümeyye 
halifelerinden Mervân bin Muhammed 
tarafından yaptırılmış olmasındandır. 
Daha sonra Hârûn er-Reşîd, Maraş şehrinin 
diğer yerlerini yaptırmıştır. Bu bölgede 
Hârûniyye adında yerleşim merkezi vardır. 
Burası Hades geçidine yakın bir yerdir. 
Maraş’ta bol miktarda ekin, ağaç ve meyve 
bulunmaktaydı. Haleb’in 140 km kuzey 
batısında yer alan bir şehirdir. Sultan 
Selim döneminde 921 h. (miladi 1514) 
yılında Osmanlı topraklarına katılan bir 
mutasarrıflıktı.

de Maraş ve değişik şehirler-
den gelen talebelere ilim tedrisi 
yaptırır  hem de aldığı manevî 
icâzet doğrultusunda insanları 
irşâd eder. 

Saçaklızâde,  bir vesile ile Kili-
se talebeleri ile birlikte giderken 
yolda vefat eder. Talebelerinden 
Antepli olanlar onun Antep’e 
defnedilmesini arzu ederler. Ki-
lisli olanlar ise Kilise defnedil-
mesi temennisinde bulunurlar. 
Sonunda en yakın yere defnedil-
mesi kararı benimsenir. Mesafe 
belirlenir, Antepe yakın olduğu 
tespit edilir ve Antepe defnedi-
lir3. Mezarı, Antep mezarlığın-
da Saçaklızâde adıyla anılan 
bir tepenin kuzeyindeydi.  Me-
zarı, Türbe haline getirilmişti. 
Türbesinin yanında yedi sekiz 
ayak merdivenle inilen bir iba-
dethanesi vardı. Ayrıca türbesi 
yanında Kazancı ailesinden ona 
talebelik yapmış bir zatın me-
zarı da bulunmaktaydı. Fakat 
Antep’te asrî mezarlığın kurul-

3 Saçaklızâde ile ilgili eserler ve biyografi 
kaynaklarda vefatı ile ilgili farklı bilgiler 
bulunmaktadır. Bu bilgileri dipnotta 
vermeyi uygun görmekteyiz. Bunlar; 
1.Birinci problem vefat tarihi ile ilgilidir. 
Biyografik eserlerde farklı bilgiler yer 
almaktadır. el-Bağdâdî, H. 1152 de, Rıza 
Kehhâle, Belediye Sicilleri Arşivlerinden 
naklettiğine göre H.1150 de, Corcî Zeydân 
ise 1154 yılınında vefat ettiğinin kabul eder. 
Açıkçası bu üç bilgin bu konuda doğruyu 
tespit edememiştir. Mehmet Tâhir Efendi 
problemi çözmüş, “Osmanlı Müellifleri” 
adlı eserinde “Dâr-ı bekâya h. 1145 yılında 
irtihâl etti” ifâdesini ebced hesabıyla şiir 
şeklinde nazmederek 1145 tarihine işâret 
etmiştir: “Saçaklızâde dünyadan Bekâya 
irtihal etti”.Saçaklızâde, Maraş’ın güneyinde 
bulunan mezarlığa defnedilmiştir. Osmanlı 
Sicillerine göre İstanbul-Üsküdar’da 
medfûndur. Bu görüş Mehmet Tahir’in 
yanılgısıdır. 2. İkinci problem ise el-
Bağdâdî’nin “Hediyyetü’l-‘Ârifîn” adlı 
eserinde “ed-Dârendevî Muhammed b. 
Ömer b. Usmân er-Rûmî Saçaklızade’nin 
öğrencisidir.” dedikten sonra verdiği 
“1152 de vefat eden” bilgisi, 1152’de vefat 
edenin ed-Darendevî olup, Saçaklızâde 
olmadığı vehmini uyandırmaktadır. Oysa 
ed-Darendevî, Mehmet Tahir Efendi’nin 
belirttiği gibi Saçaklızâde’nin hocasıdır. Her 
ikisi de birbirinden ders almış olabilir.

masıyla birlikte buralar yerleşi-
me açılmış, bu mezarlık ortadan 
kaldırılmıştır. Bunun neticesin-
de Saçaklızâde’nin yer altındaki 
ibadethanesi ve türbesi yıkıl-
mış, tahrip olmuş, yerleşim ye-
rine dönüşmüştür. Sadece yeri 
bilinmektedir.  Maraşlılar onu 
büyük bir alim aynı zamanda 
veli bir zat olarak kabul ettikle-
ri gibi Antepliler ve Kilisliler de 
aynen Maraşlılar gibi  onu alim 
ve veli bir şahsiyet olarak kabul 
ederler.

ESERLERİNE GENEL 
BAKIŞ
Eserlerine göz attığımızda Sa-

çaklızâde’nin çok değişik ilim-
lerde derin bir bilgiye sahip ol-
duğunu ve bu ilimlerin çoğunda 
da eser kaleme aldığını görürüz. 
Özellikle de tartışma ve müna-
zara kuralları, tasavvuf, kelâm, 
mantık, tefsir, tecvid ve kıraat 
gibi konularda eserler yazmış-
tır. “Tehzîbü’l-Kırâe” adlı eseri-
ni 30 cüz halinde yazmıştır. Yine 
fıkıh ve fetva alanında da kitap 
telif etmiştir. 

Saçaklızâde’nin “Tertîbü’l- 
‘Ulûm” adlı eseri, müellifin 
geniş ve ansiklopedik bilgisine 
işaret etmektedir. Nitekim onun 
bu yönü ile ilgili olarak Corcî 
Zeydân’ın, “Târihü Âdâbi’l-Lü-
gati’l-‘Arabiyye” adlı eserinin 
“Osmanlılar Dönemi” kısmın-
da “el-Mevsûât ve’l-Mecâmi‘” 
başlığı altında, ona yer vermesi 
ve onu baş tarafta ele alması da 
bunun göstergesidir. 

Saçaklızâde, tahsil yapma, 
araştırma, ders verme gibi faa-
liyetlerle yoğun bir ilmî hayatı 
yanı sıra toplumsal konularda 
irşâd, ıslâh ve ahlakî öğretile-
ri telkin etme gibi hususlara 
da çok önem vermiştir. “Tertî-
bü’l-‘Ulûm” adlı eserinde cemi-
yetteki sosyal bozuklukları da 
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eleştirir. Müellif, o dönemdeki 
talebelerin, ilimde gayretli, ni-
yetlerinde samimi olmadıkları 
hatta ilmi, hocalarından icâzet 
almak ve dünyevî makamların 
kapısını aralayacak ulemâ sarığı 
giymek için yarışmalarını eleşti-
rir.

Saçaklızâde, eğitim hususun-
da öğrencilerin iki özelliğine 
dikkat çeker: Biri, ilgili ilmin 
bilgisi diğeri ise zihni keskinlik.

Saçaklızâde, sözü, her fırsatta 
ulemâ kıyafeti giymeye, ulemâ 
isim ve künyelerini almaya ve 
onların ilmi derecelerine sahip 
olmaya yeltenenleri uyarıp ten-
kit etmektedir. Bu kişiler aslın-
da Kur’ânı iyi okuyamazlar. Sa-
çaklızâde, bu büyük sorumluğu 
talebeye icâzet veren ve güven 
telkin eden hocaya -ki hoca ta-
lebenin kapasitesini en iyi bilen-
dir- yükler.

Saçaklızâde, eğitim teklifle-
rinde talebelerin idrak durumu 
ve aklî melekeleri hususunu 
geniş olarak ele alır.  Ona göre 
meleke/yetenek, bir ilmî konu-
nun cüz’î meselelerinden biriyle 
karşılaştığın anda, o ilmî konuy-
la ilgili küllî meseleleri hemen 
zihninde devreye sokabilme 
gücüdür. Daha sonra melekeyi 
istihdâr ve istinbât melekesi ve 
mutâlaa melekesi olarak iki kıs-
ma ayırır.

Saçaklızâde’nin
Tertîbü’l-‘Ulûm Adlı Eseri
“Tertîbü’l-‘Ulûm”, ilimlerin 

tasnifi konusunda temel ilkele-
ri ele alırken, aynı zamanda h. 
I. Asırdan XIII. asra kadar olan 
dönemdeki İslâm düşüncesi ile 
konuları ele almış ayrıca deği-
şik bilim dallarına ait ders ha-
zırlamada eğitim metotlarını da 
ortaya koymuştur. Yine değişik 
bilim dallarının öğrenimi ko-
nusuyla ilgili şer’î hükümlerin 

açıklanması sadedinde müstakil 
bölüm ihdas etmiştir.

Belki de eserin en önemli 
yönü, Müslüman bilginlerin, 
ilimlerin tasnif ve tertibi konu-
sunda yaptıkları çalışmaları ta-
mamlama sürecini sağlamasıdır. 
İslâm tarihi bu alanda çok sayı-
da eserlerle doludur. Câbir b. 
Hayyân’la başlayan tasnif çalış-
maları, Kindî, Farabî, İbn Sinâ, 
Harizmî, İbnü’n-Nedîm, İmam 
Gazâlî, Taşköprüzâde, Kâtip Çe-
lebi ile artarak devam etmiştir. 
Saçaklızâde’nin eserleri ise 18. 
Yüzyılda ilim dünyasındaki ye-
rini almıştır. Bu çalışmalar, Müs-
lüman bilginlerin ilimlerin tas-
nifi konusuna verdikleri önemi 
göstermektedir. Saçaklızâde’nin 
“Tertîbü’l-‘Ulûm” adlı eseri bu 
alanda önemli katkı sağlamıştır. 
Saçaklızâde, tasnif konusu kap-
samına giren ilimlerin sayısını 
artırarak, farklı tasnif durumları 
ortaya çıkarmıştır. 

Müellifin ilimlerin tasnifi ile 
ilgili değişik kategorileri vardır. 
İlimlerin tasnifini şöyle yapar.

 1. Aklî ilimler: Bunlar; mi-
zan (mantık), münâzara, kelâm 
ilminin ilkeleri, riyâziyyât’tır 
(hendese, hesap ve astronomi).

2. Kitap ve sünnetten gelişti-
rilen ilimler: Bunlar; Akaid, ah-
lak, mev’ize, fıkıh ilmi ve usul-ü 
fıkıh ilmi. 

3. Kur’ân ilimleri: Kur’ân ilmi 
başlığında sadece Kur’ân’la il-
gili ilimlere yer verir. Bunlar, 
Ku’rân’ın nazmı, tecvidi, vakfı, 
ibtidâsı, mushafların yazımı, kı-
raat ve tefsiridir.

4. Hadis ilmi: Hadislerin met-
ni, manası ve Hadis Usulü ilmi. 
Hadis Usulü ilminde, hadis râ-
vilerinin kriterleri ele alınır.

İlimleri şer’î ve gayr-i şer’î ola-
rak taksim eder. Bu taksiminde 
Gazâlî’nin tesiri görülür. Şer’î 
ilim üç anlamda kullanılır. Bun-

lardan biri, Peygamberlerden 
alınan ilimdir ki, aklın, tecrübe-
nin ve Peygamberlerden başka-
sından duymanın kabul edilme-
diği ilim. Şer’î ilimle ilgili olarak 
diğer bilginlerin görüşlerine 
geniş yer verip bunları tartışa-
rak ayrıntılı olarak ele alır. Şer’î 
olmayan ilim ise Peygamberler-
den ve diğer insanlardan alınan 
ilimdir. Dil ilmi, kelâm ilmi ve 
diğer ilimler. Bu ilimlere “alet” 
adını verir. Yani bu ilimler saye-
sinde araştırmacı şer’î ilimlere 
ulaşır.

Saçaklızâde, ilimleri tahsil 
edenlerin yaşı küçük ya da bü-
yük olsun ilim alma durumla-
rına göre de tasnife tâbi tutar. 
Bu açıdan ilim tahsil edenlerin 
durumlarını, mübtedî, tekmî-
lü’l-mevâd, kâmil/tekmîl şek-
linde kategorize eder. Mübtedi-
ler için önce anlayacağı şekilde 
iman konusu ile ilgili bilgisi ve-
rilir. Eğer sabî ise iman bilgi-
sinden sonra Kur’ân öğretimi 
başlatılır. Daha sonra imanın 
tafsilatı ile ilgili bilgiler ve ehl-i 
sünnetin akaidi, kader, ahlak 
ilmi ve namaz bilgisi verilir. Öğ-
renci ergenlik çağında ise, iman 
bilgisinden sonra fatiha ve kısa 
sureler öğretilir. Daha sonra 
Kur’ân’ın tamamı hıfzettirilir. 

Yeni başlayan birisine, an-
layış düzeyine uygun biçim-
de iman telkin edilir. Sonra, 
eğer bu kişi küçük bir çocuksa, 
doğru okuyuşlu bir hocadan 
Kur’ân öğrenmesi ve Kur’ân’ı 
baştan sonuna kadar okuması 
istenir. Ardından, iman konu-
sunun detaylarını, Ehl-i Sünnet 
akâidini ve kendisine farz olan 
miktarda ahlak ve namaz bil-
gilerini öğrenmesi istenir. Eğer 
ergenlik çağına ermişse, anla-
yış düzeyine uygun biçimde 
iman telkininden sonra, Fati-
ha ve kısa sureleri öğrenmesi, 
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sonra söz konusu risâleyi veya 
onun düzeyinde yararı olacak 
başka eserleri okuması, sonra 
Kur’ân’ın tümünü okuması iste-
nir. Daha sonra Arapçanın sarf, 
nahiv, ahkâm, mantık, münâ-
zara, kelâm, meânî, fıkıh usulü 
ve fıkıh ilimleri tâlimi yaptırılır. 
Daha sonra hadis usûlu ve ri-
vayet ve dirayet yönüyle Hadis 
ilmi daha sonra da tefsir ilmi 
okutulur. Tecvid, kıraat, mushaf-
ların yazımı bilgisini ise tefsir 
ilminden önce durumuna göre 
öğretilir. Hesap, hendese ve ast-
ronomi ilimlerine süreç içerinde 
öğretilir. Fakat hesap ilmini ah-
kâm ve ferâiz ilimlerinden önce 
öğretilmesi gerekir. 

Bu yönteminde müellif, ders 
veren hocaların öğrencilerin yaş 
durumları ve tahammül güç-
lerine dikkat edilmesi gerekti-
ğine dikkat çeker. Müellif, bazı 
ilimlerin diğerine göre önce öğ-
retilmesini ister. Mesela hesap 
ilminin, ahkam ilminden önce 
verilmesi gibi. Zira birçok fıkhî 
konu direkt hesap ilmiyle bağ-
lantılıdır. 

ESERLERİ
A.Tecvid, Kıraat ve Belâgat 
İlmine Dair
Cühdü’l-Mukil, Beyânü 

Cühdi’l-Mukil, Tehzibü’l-
Kırââti’l-Aşr, Risâle fi 
Mehâricü’l-hurûf, Risâletü’t-
tecvîd, Risâletü Tavzihü’l-
Hurûfi’l-Mu’cemât, Risâletün bi 
İlmi’l-Belâğa, Risâle fî Keyfiyeti 
Edâi’d-Dâd, Selsebilü’l-Meânî.

B. Tefsir İlmine Dâir
er-Risâle fî Âyâti’l-

Müteşâbihât, Risâle fi Reddi 
biba’zı müddeiyyâi’l-Beyzâvî, 
Risâle fî beyâni’n-Nasih ve’l-
Mensûh, Risâle fî KavlihiTeâla 
fi’l-Enfâl, Risâle fi’t-Tenzîhât fî 
Te’yîdi’l-Âyâti’l-Müteşâbihât, 

Tefsirü Kavlihi Tealâ Hel Etâke 
Hadîsu Mûsa, Hâşiye-i Tefsîr-i 
Keşşâf ‘alâ sûreti’l-Bakar, 
Hâşiye alâ Envâri’t-Tenzîl, 
Hâşiye alâ Tefsîri Kavlihî 
Teâlâ “Zâlike bi-mâ Kaddemet 
Eydîkum”, Tefsîrü Sureti’l-
Kehf, Tefsirü Âyâtı “Kul lâ 
Ya’lemü men fi’s-Semâvâti ve’l-
Arz”, Aynü’l-Hayât fî Beyâni’l-
Münâsebât fî Sûreti’l-Fâtiha, 
Ğâyetü’l-Bürhân fî Beyâni 
A’zami Âyetin fi’l-Kur’ân

C. Fıkıh İlmine Dair Eserleri
er-Risâle fî İbâhati Katli’l-

Kilâbi’l-Muzırra, Risâle 
fî Tafsil-i mesâili zevi’l-
Erhâm, Teshilü’l-Ferâiz, el-
Eshel, Haşiyetü alâ Şerhi’l-
VikâyeRisâletü’t-Teğannî, 
Haşiyetü ala şerhi’l-hidaye 
–Kitabü’l-Ferâiz, Risâle fi 
Zemmi’d-Dühân, Risâle fi’l-
fetvâ, Risâletü’t-Tasarruf fi’l-
Haraciyye, Risâletü’l-Adeliyye, 
Risâletü’z-Zımmiyye, Serhu’ş-
Şâfiye, Risâletü’n-Niyye, 
Hâsiyetü’l-Ayniye, Hâşiye 
‘ale’l-Ferâizi’s-Sirâciye, Risâle 
alâ Dibâceti’l-Halebî es-Sagîr. 

D. Tasavvuf ve Ahlaka Dair 
Eserleri
Risâle fî Raksi’z-Zikr, Risâle 

fi’d-Duâ, Risâletü’l-ferâh, 
Risâletüssebbirrasûl, Risâletü’l-
Ahlak, Risâle-i Necâtiyye, 
Risâletün fi Muhâlefeti’z-
ZahiŞerhü’l-evrâd ve’l-ezkâr, 
Hâşiye alâ Şerhi Dibâceti’t-
Tarîkati’l-Muhammediyye, 
Mecmûatü Ezkâr ve Ed’ıye, 
Ed’ıyetü’l-Kur’âniyye, Risâle 
fi’d-De’avâti’l-Me’sûre,  Nasâih, 
Risâle fî Zikri mâ Kable’d-Ders 
ve mâ Ba’dehû.   

E. Edebiyata Dair Eserleri
Subhatü’l-Kâdir fî Medhi 

Mülki’l-Kâdir, Ebyâtün ve 
Hıkâyâtün ‘alâ Lisâni’l-

Hasarât (Hasarâtın Lîsânı 
ÜzerineHikâye ve Beyitler), 
Şerhu Letâif, İstiğâsetü’l-Cisr,  
Şerhü’l-Ebyât, Mecmuatu’l-
Es’ar, Kaside, Mektubât, 
Mersiyyetü’l-Cebel (Dağın 
Ağıdı), Mersiyyetü’l-Ebhel 
(Kara Ardıcın Ağıdı), Hitâbu’l-
Hasarât (Hasarâtın Konusması), 
Mev‘izâtü’l-Meyyit (Ölüden 
Alınacak Dersler),Hikâyetü’l-
Kal‘a(Kalenin Hikâyesi), 
Mevâizu’n-Nahl (Arıdan 
Alınacak Dersler), Mevizâtü’l-
Manzûme (Manzûm Öğütler), 
Şerhu’l-Ebyât (Beyitlerin Şerhi).

F. Felsefe ve Mantık ile İlgili 
Eserleri
Risâle fi’l-Felsefe, Risâle fi’t-

Ta’n fi’l-Felsefe ve Kütübü’l-
Hikme, Risale-i Vaziyye, Şerh-i 
İsagoci, Şerhü’r-Risâleti’l-
Kıyâsiyye fi’l-Mantık 

G. Kelâm İle İlgili Eserleri
1. Neşrü’t-Tevâlî’, Tahkîkü’l-

İmân, Risâletü’l-İmân, 
Reddü’l-Celâl, Hâşiye alâ 
Şerhi’d-dibâceti’t-Tarikati’l-
Muhammediyye, Risâle fi 
Hakikati’l-İnsân, Risâle fî 
İrâdeti’l-Cüziye. 

H. Münâzara İlmiyle İlgili 
Eserler:
1.Takrîrü’l-Kavânîni’l-

Mütedâvile fi İlmi’l-Münâzara, 
Tahrîrü’t-Takrîr fi’l-Münâzara, 
Haşiyetün ala Risâleti’l-Âdâb, 
Risâle fî Âdâbi’l-Münâzara, 
Risâletü’l-Velediyye,  
Zübdetü’l-Münâzara 

I. Eğitim, Öğretim ve İlimler
1.Tertîbü’l-Ulûm, Risâletü’l-

Cevâb an İ’tirâzı Ahmed el-
Alemî, Risâle fimâ Yüftetehu 
bihi’d-Ders ve Yuhtetimu, 
Nasihatü’l-Ulemâ.
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Türk Savaş Sanatı Konulu 
Konferans Düzenlendi

Cahit Zarifoğlu Konfe-
rans Salonunda düzenle-
nen Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Erkan Gök-
su’nun konuşmacı olarak 
katıldığı konferansın açılış 
konuşmasını Milli Kültür 
Hareketi Öğrenci Toplulu-
ğu Akademik Danışmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Hikmet 
Demirci yaptı. Askerlik ve 
savaş kavramlarının Türk 
kültüründeki önemine 
vurgu yapan Demirci, kon-
feransın düzenlenmesine 
katkı sağlayan herkese te-
şekkür etti.

Milli Kültür Hareketi Öğ-
renci Topluluğu Başkanı 
ve İlahiyat Fakültesi ikinci 
sınıf öğrencisi Erdem Ak-
baba da kısa bir konuşma 

yaparak katılımcıları se-
lamladı.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Dokuz Eylül Üni-
versitesi Tarih Bölümü Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Erkan 
Göksu “Türk Savaş Sanatı” 
başlıklı konferans sunu-
munu gerçekleştirdi. Türk-
lerin kendine has devlet ve 
ordu yapısı hakkında bil-
giler veren Göksu, savaşın 
Türkler için önemi ve Türk 
savaş felsefesine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Konferans sunumunun 
son bölümünde katılım-
cıların sorularını cevap-
landıran Göksu’ya KSÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
İbrahim Solak tarafından 
teşekkür plaketi verildi.

Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) 
Milli Kültür Hareketi 
Öğrenci Topluluğu 

tarafından “Türk 
Savaş Sanatı” 

konulu konferans 
gerçekleştirildi.
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GİRİŞ
Kahramanmaraş’ta bağcı-

lık oldukça eskidir. Nitekim 
Kahramanmaraş Arkeoloji 
müzesinde sergilenen MÖ 
900-800 ait taştan sanat eserle-
ri ve mozaiklerde üzüm salkı-
mı mevcuttur (bk. Foto). Yine 
15-16. yüzyıla ait Osmanlı 
Maraş Tahrir Defteri’nde (MS 
1563) bu bölgede bağcılığın 
hemen her yerde görüldüğü, 
kuzeyde dağlık kısımlarda ve 
Elbistan tarafından azaldığı 
kayıtlarda mevcuttur (Yinanç 
ve Elibüyük, 1988). Yakın za-
mandaki kaynaklarda da Ma-
raş’ta bağcılığın tarihçesinin 
eski olduğu bildirilmektedir 
(Oraman 1970 ve 1972). İlk 
baskısı 1950’li yıllarda yapı-
lan kitabında Oraman “Ma-
raş Akdeniz mıntıkasının 
en önemli üç üzümcü ilidir” 
şeklinde belirtmiştir (Oraman 
1970 ve 1972). Yazar Mahra-
başı ve Kabarcık gibi üzüm-
lerin yörede yaygın yetiştiğini 
de bildirmektedir. Günümüz-
de de bu çeşitler yöre halkı ta-
rafından sevilerek yenilmek-
tedir. Daha sonraki yıllarda 
Kahramanmaraş’ta en fazla 
üretimi yapılan meyve türü-
nün üzüm olduğu ve üzümün 

gelişme potansiyeli olduğu 
bildirilmiştir (Sütyemez ve 
Gündeşli. 2004)

Ülkemizde son yıllarda bağ 
alanı 4,09 milyon dekar (da), 
üzüm üretimi ise 4,2 milyon 
ton civarındadır. Türkiye  
bağ varlığı ile dünya ülke-
leri arasında 5’inci sıradadır 
(Karabat2018). Türkiye’nin 
üzüm üretimi sofralık-Çe-
kirdekli(%34,31), sofralık-çe-
kirdeksiz (%15,90), şaraplık 
(%11,62), kurutmalık-çekir-
dekli (%8,64) ve kurutma-
lık-çekirdeksiz (%29,52)üzüm 
çeşitlerinden oluşmaktadır 
(Anonim 2018a).

Kahramanmaraş bağcılı-
ğı belirli çeşitlerin üretimi 
(Mahrabaşı, Kabarcık ve Pey-
gamber) ile yerel pazarlara 
yönelik bir özellik göstermek-
tedir. Ayrıca bağların dağlık 
ve kıraç arazilerde kurulması, 
yetiştirme tekniğindeki eksik-
likler önemli sorunlar arasın-
da belirtilmektedir(Sabancı 
2009).  Bu durum dikkate alı-
narak standart çeşitler ile yeni 
bağların kurularak modern 
bağcılığın yaygınlaştırılma-
dır. Bu çalışmada Kahraman-
maraş’ta bağcılığın mevcut 
durumu ve bilimsel olarak 
modern bağcılık yapılabilme 

Bağcılığın Mevcut Durumu,  
Potansiyeli ve Geliştirilmesi

Kahramanmaraş’ta

Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ
KSÜ Ziraat Fakültesi

Foto: Germenicia Antik Kenti’nde bulunan MS 
300-400 yıllarına ait mozaik-Kahramanmaraş 
Arkeoloji Müzesi (orj.)

Foto: Geç Hitit (MÖ 1200 - MÖ 800) Dönemine 
ait Elinde üzüm salkımı olan kabartma-
Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi (orj.)
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imkânı incelenecektir.

MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Kahraman-

maraş’ta bağcılığın mevcut 
durumunu belirlemek ama-
cıyla Türkiye İstatistik Ku-
rumun’a (TUİK) ait (http://
www.tuik.gov.tr) Bitkisel Üre-
tim İstatistikleri esas alınmış-
tır (Anonim 2018a; Anonim 
2013; Anonim 2018c ). Ayrıca 
bilimsel olarak modern bağ-
cılık yapılabilme imkânı için 
Meteroloji Genel Müdürlü-
ğü’nün (www.mgm.gov.tr) 
iklim verilerinden yararlanıl-
mıştır (Anon., 2018b).

Vejetasyon süresi; ilkbaharın 
son ve sonbaharın ilk donlar 
arasında kalan süre dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. Kah-

ramanmaraş merkezde ilkba-
harın son donları 01-10 Mart 
ve Sonbaharın ilk donları ise 
11-22 Aralık gerçekleşmek-
tedir (Güvenç. 2017;Anon., 
2018b).Etkili sıcaklık toplamı 
(ETS), güneşlenme süresi ve 
yağış ile ilgili hesaplamalarda 
ilin vejetasyon döneminde-
ki değerler dikkate alınmış-
tır (Uzun 2015; Yıldırım vd., 
2005).

Güneşlenme süresi (GS) ay-
lık ortalama güneşlenme sü-
resi değerlerinden yararlana-
rak belirlenmiştir.

Kurumların veri tabanların-
dan elde edilen veriler excel 
programından yararlanarak  
ihtiyaç duyulan istatistik-
sel hesaplamalar (Yüzer vd., 
2006) yapılmıştır. 

BULGULAR
MEVCUT DURUM
Üretim Miktarı: Türkiye’de 

üzüm üretimi 2004 yılında 3.5 
milyon ton iken 2017 yılında 
4,2 milyon tona yükselmiş-
tir. Türkiye üretimin önemli 
üzüm gruplarına dağılımı  
%34,31 sofralık-çekirdekli, 
%29,52 kurutmalık-çekirdek-
siz, % 11,62 şaraplık ve % 8,64 
kurutmalık-çekirdekli üzüm 
üretimi şeklindedir (Tablo 1). 

Kahramanmaraş üzüm üre-
tim miktarı ise 2017’de 85 
bin ton civarında olup Tür-
kiye üzüm üretimindeki payı 
% 2,01 kadardır. Türkiye’de 
sofralık-çekirdekli ve kurut-
malık-çekirdekli üzüm üre-
timinde önemli üretici iller 
arasında bulunmaktadır. Ni-

Tablo 1. Türkiye’de Toplam üzüm Üretimi (Ton/Yıl).

Kaynak: TUİK veri tabanından yararlanarak hazırlanmıştır (Anonim 2018a, c); *: 2017 yılında oransal dağılımı göstermektedir.**: 
DK=%6.08:

Sofralık-
Çekirdekli

Sofralık-
Çekirdeksiz

Şaraplık 
Üzümler

Kurutmalık-
Çekirdekli

Kurutmalık-
Çekirdeksiz

Toplam**

2004 1.500.000 400.000 370.000 350.000 880.000 3.500.000

2005 1.600.000 400.000 450.000 400.000 1.000.000 3.850.000

2006 1.564.009 496.158 444.199 370.764 1.124.933 4.000.063

2007 1.487.602 424.937 482.292 335.010 882.940 3.612.781

2008 1.490.185 480.501 470.285 321.142 1.156.329 3.918.442

2009 1.695.307 561.538 475.888 402.094 1.129.893 4.264.720

2010 1.695.727 553.803 461.508 431.326 1.112.636 4.255.000

2011 1.696.811 572.156 465.320 435.756 1.126.308 4.296.351

2012 1.619.849 599.964 400.659 417.521 1.196.312 4.234.305

2013 1.634.596 498.006 45.5229 466.529 957.049 4.011.409

2014 1.580.585 586.164 445.127 427.533 1.135.947 4.175.356

2015 1.305.491 586.419 423.527 379.263 955.300 3.650.000

2016 1.380.120 610.484 472.534 395.732 1.141.130 4.000.000

2017 1.441.000 668.000 488.000 363.000 1.240.000 4.200.000

(%)* 34,31 15,90 11,62 8,64 29,52 100,00
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tekim bu üzüm gruplarında 
Kahramanmaraş’ın payı sı-
rasıyla % 4,00 ve % 6,00 civa-
rındadır (Tablo 2). Kahraman-
maraş bu üretim miktarı ile 
önemli üretici iller arasında 9. 
Sırada yer almaktadır.

Kahramanmaraş’ta ise ü- 
züm üretiminin %74,08’ini 
sofralık - çekirdekli ve 
%25,50’ini ise kurutmalık-çe-
kirdekli üzümler oluşturmak-
tadır (Tablo 2). Buna göre ilin 

çekirdekli kuru üzüm ve bazı 
sofralık üzüm çeşitlerinde 
önemli bir üretim merkezi ol-
duğunu söylemek mümkün-
dür.

Kahramanmaraş’ın üzüm 
üretiminin yıllara göre değişi-
mi incelendiğinde 2015 yılına 
kadar bir artma olduğu bu yıl-
dan sonra bir azalma olduğu 
gözlemlenecektir (Tablo 3). 

Türkiye ve Kahramanma-
raş’ta toplam üzüm üretimleri 

arasındaki ilişki incelendiğin-
de düşük düzeyde bir ilişki-
nin (r=0,367) varlığından söz 
etmek mümkündür. Kahra-
manmaraş ve Türkiye üretimi 
arasında % 13.5 oranında bir 
etkileşim (belirlilik katsayısı 
(r2)=0.135) vardır.

Bağcılık Yapılan Alanı: 
Kahramanmaraş’ta bağcılık 
yapılan alanlarınınTürki-
ye’nin bağ alanları içindeki 
payı %3,75’dir. Ülkemizde ve 

Tablo 2. Türkiye’de Toplam üzüm Üretimi ve Önemli Payı olan İller(Ton/2017).

Tablo 3.Kahramanmaraş’ta Üzüm Üretimi (Ton/Yıl).

Kaynak: TUİK veri tabanından yararlanarak hazırlanmıştır (Anon., 2018a); (1): Kahramanmaraş’ın Türkiye üretiminde payını göster-
mektedir; 
(2): Kahramanmaraş’ta önemli üzüm gruplarının oransal dağılımını göstermektedir.

Kaynak: TUİK veri tabanından yararlanarak hazırlanmıştır(Anon., 2018a). Türkiye ve Kahramanmaraş üzüm üretimi arasındaki Ko-
relasyon katsayısır=0,367 ve BK (r2)=0.135 (%13,50). Kahramanmaraş üzüm üretimi için DK=%42,87.

İller Sofralık-
Çekirdekli

Sofralık-
Çekirdeksiz

Şaraplık 
Üzümler

Kurutmalık-
Çekirdekli

Kurutmalık-
Çekirdeksiz

Toplam Pay (%)

Manisa 57.394 385.741 6.830 744 1.083.710 1.534.419 36,53

Denizli 67.250 205.788 94.555 27.789 77.092 472.474 11,25

Mersin 256.895 14.792 16.226 16.315 - 304.228 7,24

İzmir 29.183 40.826 25.605 900 77.119 173.633 4,13

Mardin 63.705 - 31.858 63.032 - 158.595 3,78

Diyarbakır 88.680 185 16.787 23.601 - 129.253 3,08

Gaziantep 81.494 6.362 6.376 31.407 - 125.639 2,99

Nevşehir 33.142 - 5.2458 28.006 - 113.606 2,70

Kahramanmaraş 62.649 357 - 21.564 - 84.570 2,01

Türkiye Toplamı 1.441.000 668.000 488.000 363.000 1.240.000 4.200.000 100,00

Kahramanmaraş/
Türkiye(1) 4,00 - - 6,00 - 2,01

Kahramanmaraş 
(%)(2) 74,08 0,42 - 25,50 - 84.570 100,00

Yıllar Sof. Üzüm 
Çekirdekli

Sofralık Üzüm 
Çekirdeksiz

Şaraplık Kurutmalık 
Çekirdekli

Toplam

2004 89.520 0 510 25.360 115.390

2005 104.220 0 510 28.485 133.215

2010 209.039 0 3.098 51.100 263.237

2015 199.462 0 0 72.315 271.777

2017 62.649 357 0 21.564 84.570
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ilimizde bağ alanları incele-
mekte olduğumuz 2004-2017 
döneminde azalan bir seyir 
izlemektedir (Tablo 4). Kahra-
manmaraş’ta 2004’de 269.520 
dekar olan bağ yapılan alan 
% 43 azalarak 2017’de 153.500 
dekara düşmüştür. Türkiye 
ve Kahramanmaraş’ta toplam 
bağ alanları arasındaki ilişki 
incelendiğinde orta düzeyde 
bir ilişkinin (r=0,318) varlığın-

dan söz etmek mümkündür. 
Kahramanmaraş ve Türkiye 
üretimi arasında % 10.1 ora-
nında bir etkileşim (belirlilik 
katsayısı (r2)=0.101) vardır.

Verimlilik: Kahramanma-
raş’ta önemli üretimi olan 
sofralık-çekirdekli ve kurut-
malık-çekirdekli üzümlerde 
verim durumu incelenmiştir 
( Tablo 5). İlde bağlardan ve-
rimlilik durumu yıllara göre 

oldukça değişkendir. Yani 
İlde üzümde verimlilik değer-
leri dalgalı bir seyir izlemek-
tedir.

KAHRAMANMARAŞ’IN 
BAĞCILIK POTANSİYELİ
Bir yerde bağcılık yapılması 

imkânı incelenirken vejetas-
yon süresi, etkili sıcaklık top-
lamı, güneşlenme süresi ve 
yağış özellikleri öncelikle dik-
kate alınmaktadır. Bu nedenle 
Kahramanmaraş’ta bilimsel 
olarak bağcılık yapılabilme 
imkânını (geliştirme potan-
siyelini) ortaya koyabilmek 
için bu özellikler incelenmesi 
gerekir.

Vejetasyon Süresi: İlkbaha-
rın son ve sonbaharın ilk don-
lar arasında kalan süreye ve-
jetasyon süresi denilmektedir. 
İlimizde kuzey ilçelerinde bu 
süre daha kısa güney ilçele-
rinde ise daha uzundur. Kah-
ramanmaraş merkezde ilkba-
harın son donları 01-10 Mart 
ve Sonbaharın ilk donları ise 
11-22 Aralık tarihleri arasın-
da gerçekleştiği dikkate alın-
dığında (Güvenç. 2017)280 
gün civarında bir vejetasyon 
süresi olduğu belirlenecektir. 
Bir yerde bağcılık yapılması 
için asgari vejetasyon süresi 
olarak 160 gün sınır bir değer 
(Oraman 1972) olarak dikkate 
alınmaktadır. Vejetasyon sü-
resinin 160 günden daha kısa 
olduğu yerlerde üzümlerin 
olgunlaş(a)madığı, kalite üze-
rine doğrudan etkisi bulunan; 
tat, aroma ve renk maddeleri-
nin istenilen düzeyde oluş(a)
madığı görülmektedir. Bu ve-
rilere göre Kahramanmaraş’ta 
vejetasyon süresi bağcılık için 
yeterlidir.

Tablo 5.Türkiye ve Kahramanmaraş’ta Bağda Verimlilik (Kg/dekar).

Kaynak: TUİK veri tabanından yararlanarak hazırlanmıştır(Anonim 2018a).

Sofralık Çekirdekli Kurutmalık Çekirdekli

Kahramanmaraş Türkiye Kahramanmaraş Türkiye

2004 403 566 560 467

2005 468 597 565 551

2010 944 723 868 627

2015 727 570 1.225 620

2017 543 754 569 650

Tablo 4. Türkiye ve Kahramanmaraş’ ta Bağcılık Yapılan Alan, Deği-
şim ve Kahramanmaraş’ın Payı.

Kaynak: TUİK veri tabanından yararlanarak hazırlanmıştır(Anonim 2018a,c).Tr ve 
KM bağ alanı arasındaki Korelasyon katsayısı(r)=0,318) ve BK(r2)=0.101(%10,1). Tür-
kiye için  DK=%6,64, Kahramanmaraş için ise DK=21,74.

Kahramanmaraş Türkiye Kahramanmaraş’ın 
Türkiye’deki Payı 

(%)Yıl Alan (da) Değişim 
(%)

Alan (da) Değişim 
(%)

2004 269.520 100,00 5.250.000 100,00 5,13

2005 274.990 102,00 5.196.000 98,97 5,29

2006 249.620 92,60 5.156.728 98,22 4,84

2007 252.483 93,70 4.833.705 92,07 5,22

2008 262.583 97,40 4.716.019 89,83 5,57

2009 281.238 104,30 4.702.781 89,58 5,98

2010 283.838 105,30 4.727.754 90,05 6,00

2011 336.324 124,80 4.674.043 89,03 7,20

2012 334.193 124,0 4.606.008 87,73 7,26

2013 332.673 123,40 4.620.313 88,01 7,20

2014 333.340 123,70 4.611.554 87,84 7,23

2015 333.290 123,70 4.576.340 87,17 7,28

2016 160.626 59,60 4.282.840 81,58 3,75

2017 153.500 57,00 4.090.320 77,91 3,75
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Sıcaklık: Bir bölgede eko-
nomik anlamda bağcılık yapı-
labilmesi için yıllık ortalama 
sıcaklık +9ºC’den aşağı düş-
memelidir (Yıldırım vd. 2005; 
Oraman 1970 ve 1972).Kahra-
manmaraş’ın yıllık ortalama 
16.9ºC civarında bir sıcaklığa 
sahiptir (Tablo 6). Bu ortala-
ma sıcaklık değerine göre ilin 
iklimi birçok üzüm çeşidinin 
yetiştiriciliğine uygundur

Kahramanmaraş için Tablo 
6’da aylık sıcaklık ortalama-
ları ve hesaplanan ETS değeri 
verilmiştir. Bu aylık sıcaklık 
ortalamaları verilerinden ya-
rarlanarak yapılan hesapla-
madaKahramanmaraş için 
ETS değeri 2.895 derece-gün 
olarak tespit edilmiştir (Tablo 
6). Bir yerde bağcılık yapıla-
bilmesi için gerekli olan asga-
ri ETS değeri 900derece-gün-
dür (Yıldırım vd. 2005). Bu 
ETS değerine göre ilin iklimi 
birçok üzüm çeşidinin yetişti-
riciliğine uygundur.

Güneşlenme Süresi: Kahra-
manmaraş’ın vejetasyon süre-
since güneşlenme süresi (GS) 
değeri 2.144 saattir (Tablo 6). 
Bağcılık için güneşlenme sü-

resinin (GS) vejetasyon süre-
sinde 1.300 saat olması istenir 
(Oraman 1970 ve 1972; Yıldı-
rım vd. 2005). Güneşlenme 
süresini etkileyen faktörler 
arasında bulutluluk, yöney 
(bakı) ve gündüz süresidir. 
Bitkinin güneşlenme ihtiya-
cının karşılanmaması meyve 
tutumu ve tutmuş meyveler-
de şeker oranının düşük kal-
masına neden olur (Okuroğlu 
vd., 1992; Karacalı 1993). Bu 
verilere göre İlimizde güneş-
lenme iyi bir bağcılık için ye-
terlidir.

Yağış: Kahramanmaraş’ta 

yıllık ortalama yağış 724,7 
mm’dir. Ancak vejetasyon 
döneminde 359,6 mm kadar 
yağış düşmektedir. Bazı kay-
naklarda bir yerde bağcılık 
yapılırken 600 mm yağış varsa 
sulamaya gerek duyulmaya-
cağını; 300-600 mm arasında 
yağış varsa sulamanın bitki 
gelişmesi ve verime olum-
lu etki yapacağını ve yağış 
miktarı 300 mm ve altında ise 
mutlaka sulama gerektiği bil-
dirilmiştir (Yıldırım vd. 2005). 
İlimizde yetiştirme periyodu 
ve yaz aylarının oldukça ku-
rak geçtiği dikkate alındığın-

Tablo 6. Kahramanmaraş’ta Aylık Ortalama Sıcaklık, ETS Değeri, Güneşlenme Süresi ve Yağış.

Kaynak: Anonim 2018b. Not: ETS: www.mgm.gov.tr  veri tabanından yararlanarak hesaplanmıştır. Ölçüm Periyodu ( 1929 - 2017)

O Ş M N M H T A E E K A Yıllık

Ortalama Sıcaklık (°C)

4.9 6.5 10.7 15.5 20.3 25.2 28.4 28.5 25.2 19.1 11.7 6.7 16.9 ETS

- - 0.7 5.5 10.3 15.2 18.4 18.5 15.2 9.1 1.7 - 2.895

22 165 319 456 570 574 456 282 51

Güneşlenme Süresi (GS) (Saat)

3.3 4.0 5.4 6.7 8.0 10.0 10.5 9.8 8.7 6.5 4.5 3.2 Toplam GS

167 201 248 300 326 304 261 202 135 2144 saat

Yağış (mm)

129.2 110.8 97.1 73.3 41.8 6.7 1.1 0.9 9.1 46.8 82.8 125.1 Toplam 724.7
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da sulamaya belli ölçülerde 
yer verilmelidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kahramanmaraş’ta sofralık 

ve kurutmalık üzüm çeşitle-
ri üretimde önemli bir paya 
sahiptir. Yetiştiriciliği en yay-
gın kurutmalık üzüm çeşitleri 
arasında Peygamber Üzümü-
yer almaktadır. İlde şıralık ve 
sofralık olarak Kabarcık, sof-
ralık olarak Mahrabaşı üzü-
mü yaygın yetiştirilmektedir.

Kahramanmaraş’ta bağcılık 
sektörünün sorunları ve çö-
züm önerileri ile ilgili husus-
lara aşağıdaki hususları da 
eklemek mümkündür:

Kahramanmaraş’ta da 
üzüm üreticileri/Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi yetkili-
leri ilk sorun olarak “pazarla-
ma sorunu” belirtilmiştir.

İkinci bir sorun ise kültürel 
uygulamaların yeterince ya-
pılmamasıdır. Üreticiler girdi 
fiyatlarının fazla olması nede-
niyle kültürel işlemleri yapa-
madıklarını beyan etmekte-
dir.

Üçüncüsü son yıllarda bağ-
lardan görülen külleme, mil-
diyö gibi hastalıklarönemli 
sorunları arasındadır.

Dördüncü bir sorun terbi-
ye sistemi ile ilgilidir. Yüksek 
terbiye sistemleri yaygın de-
ğildir. 

Bu sorunların çözülmesi 
veya mevcut durumun iyi-
leştirilmesi için şu hususlar 
önerilebilir: İlk olarak, üzüm 
üreticilerinin örgütlenmesi 
önem arz etmektedir. Ürünün 
piyasaya arzında aracıların 
azaltılması üretici gelirlerini 
artıracaktır. İkincisi, marka-
laşma yönünde çaba sarf edil-

melidir. Üçüncüsü, Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarım hav-
zasına göre desteklene ürün 
listesine Kahramanmaraş’ta 
üzüm yer almalıdır. Dördün-
cüsü, Kahramanmaraş’ta 
üzümden kara pekmez, gün 
pekmezi, kuru üzüm, beyaz 
ve kara sucuk, samsa, pestil, 
kırma, çullama, ravanda gibi 
üzümden elde edilen ürünler 
yapılmaktadır.Bunların her 

birinden yeni bir marka çıkar-
mak mümkündür.
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yapılmaktadır.”
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“Üretmenin ve Kalkınmanın 
Yolu Okumaktan Geçer”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olarak kabul 
edilen Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarının açılışına katıldı.

K
ahramanmaraş Fuar 
Merkezinde gerçek-
leştirilen, Türk Ede-
biyatının yaşayan 
efsanesi ve 7 Güzel 

Adam’dan biri olan Rasim Öz-
denören’in onur konuğu olarak 
katıldığı açılışa Kahramanma-
raş Valisi Vahdettin Özkan,A-
dalet ve Kalkınma Partisi Kah-
ramanmaraş Milletvekili ve 
TBMM İçişleri Komisyon Baş-
kanı Celalettin Güvenç, Kahra-
manmaraş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can, Kahramanmaraş il proto-
kolünün önde gelen isimleri ve 
çok sayıda kitapsever katıldı.

Fuar açılışında konuşan Türk 

Edebiyatının yaşayan efsanesi 
ve 7 Güzel Adam’dan biri olan 
Rasim Özdenören, “Kitabın 
sayfası, kokusu ne televizyonda 
bulunabilir ne internette bulu-
nabilir ne de başka bir medya 
aracında bulunabilir. Kitabın 
kendine mahsus kokusu sade-
ce ona özeldir. Sadece bu koku 
münasebetiyle bile olsa kitabın 
yaşayacağını ve yaşatılacağını 
söylüyoruz. Nitekim bu fuar-
larda kitabın ölmediğini ve öl-
meyeceğini, insanlıkla beraber 
yaşayacağını göstermiş bulunu-
yor.” dedi.

Kendilerinin gençlik ve ço-
cukluk döneminde kitapların 
ya da kitabevlerinin olmadığını, 
ancak o dönemde Kahraman-

maraş’ta buna rağmen çok ciddi 
bir okuma kültürünün olduğu-
nu hatırlatan Özdenören,“Bizim 
doğduğumuz bu şehirde tahsil 
hayatımıza başladığımız 1940’lı 
yıllarda Kahramanmaraş’ta ki-
tapçılar yoktu. Kitabevi yoktu. 
Kitabevlerinin bulunmadığı bir 
dönemde sadece Maraş’ta değil, 
babamızın tayini münasebetiyle 
bulunduğumuz diğer Anadolu 
şehirlerinde de kitabevleri yok-
tu. Kitabevlerinin bulunmadığı 
bir dönemden şimdi Kitap Fu-
arları düzenleyen Anadolu şe-
hirlerine gelmiş bulunuyoruz. 
Bu bizim için iftihar edilecek bir 
gündür.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Vah-
dettin Özkan ise “Büyükşehir 

Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı Açıldı
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Belediyemizin özellikle sanata, 
kültüre, eğitime vermiş olduğu 
katkılardan biridir bu fuarları-
mız. Giderek katılımın fazlalaş-
tığı, yaygınlaştığı bir fuardan 
memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bilgi toplu-
luğunun gerekliliği, özellikle 
milletimizin, devletimizin, hü-
kümetimizin bilgi toplumunun 
inşası ve işletmesi yönünde or-
taya koymuş olduğu ana hedef-
lerin altını doldurmada beledi-
yelerimizin bu faaliyetleri, bilgi 
topluluğunun altını doldurma-
da çok anlamlı bir husustur. 
Merkezi bakanlıklarımızın, teş-
kilatlarımızın bu konuyla alaka-
dar olması elbette önemli.” diye 
konuştu. 

TBMM İçişleri Komisyon Baş-
kanı ve Kahramanmaraş Millet-
vekili Celalettin Güvenç de ko-
nuşmasında “Ne mutlu bizlere. 
İnşallah 50’ncisini de yaparız. 
Buna emek veren, destek veren 
ve bütçe ayıran Büyükşehir Be-
lediye Başkanımıza, Valimize ve 
bütün kitapseverlere şükranla-
rımı sunuyorum” şeklinde ko-
nuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Erkoç ise bu yıl 5. sini düzenle-
dikleri Kitap Fuarı’nı açmanın 
sevinci ve gururunu yaşadıkla-
rını belirtti. Türk milletinin en 
büyük gücü olarak beşeri ser-
mayeyi gösteren Başkan Erkoç, 
“Bizim medeniyetimiz kitap ve 
söz medeniyetidir. Edep ile bu-
luşan sözümüz edebiyat olmuş-
tur. Estetik ile buluşan sanatımız 
fazilet olmuş, tarihe görkemli 
bir medeniyet armağan etmişiz. 
Maraş ise kahramanlığın yanı 
sıra tarihin her döneminde bu 
medeniyete kültür, sanat ve ede-
biyat alanında önemli katkılar 
sunmuştur. Hepimizin bildiği 
Necip Fazıllar, 7 Güzel Adamlar 

bu şehirden çıkan ve tüm Tür-
kiye’yi saran değerledir. Kah-
ramanmaraş bir ilim, irfan ve 
sanat şehridir. Doğrusu Kahra-
manmaraş’a bu manada yapılan 

her şey yakışmaktadır. Biz de 
özellikle bu dönem 2023’e giden 
yolda şiirin başkenti, kültür ve 
sanat şehri Kahramanmaraş’ta 
edebiyata, kitaba, okumaya dair 
güzel işler yapma peşindeyiz.” 
ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan katılımcılar Kahramanma-
raş Uluslararası 5. Kitap ve Kül-
tür Fuarını gezdiler.

Yurtiçi ve yurtdışında önemli 
tanıtım faaliyetlerini yıl boyun-
ca sürdüren KSÜ tanıtım eki-
bi de fuar alanında yerini aldı. 
KSÜ bünyesinde gerçekleştiri-
len başarılı çalışmalar ve gele-
cek hedeflerine yönelik projeler 
Kahramanmaraşlılara tanıtıldı.

Protokol üyelerini KSÜ tanı-
tım standında ağırlayan Rektör 
Can, üniversitemizin güncel 
durumu ve gelecek hedeflerine 
ilişkin bilgileri bizzat katılımcı-
larla paylaştı.

Olayları ve olguları doğru 
analiz etmenin yolunun oku-
maktan geçtiğini belirten ve bil-
ginin çok önemli bir güç oldu-
ğunun altını çizen Rektör Can, 
“Daha müreffeh, dünyada söz 
sahibi bir Türkiye için daha çok 
okumalı, daha çok çalışmalı ve 
daha çok üretmeliyiz.” şeklinde 
konuştu. 
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Liselerde Yeni Eğitim-Öğretim Yılının 
İlk Dersini KSÜ Öğretim Üyeleri Verdi

Kahramanmaraş Onikişubat ve 
Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan 
19 lisenin 2018-2019 eğitim-öğre-
tim dönemlerinin açılış dersleri-
ni Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) öğretim üye-
leri gerçekleştirdi.

Lise öğrencilerinin vizyonlarını 
geliştirmek, hedef belirlemelerine 
yardımcı olmak ve akademik ge-
leceklerine yön vermek amacıyla 
KSÜ Rektörlüğü ve Kahraman-
maraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde gerçekleştirilen proje 
kapsamında 19 lisede yeni eği-
tim-öğretim döneminin ilk dersi-
ni KSÜ’de görevli akademisyen-
ler gerçekleştirdi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi 
Can da proje kapsamında Kah-
ramanmaraş Atatürk Anadolu 
Lisesinde gerçekleştirilen açılış 
dersine katılarak öğrenci ve öğ-
retmenlerle bir araya geldi.

Üniversitenin güncel durumu-
na ilişkin öğrencilere bilgiler ve-
ren Rektör Can, KSÜ’nün güçlü 
kadrosu ve sahip olduğu fiziki 
imkânlar açısından Türkiye’de en 
iyi olarak nitelendirilen üniversi-
telerin birçoğundan daha iyi nok-

tada olduğunu söyledi. 
Kahramanmaraş’ın sakin ve 

huzurlu ortamı, birçok güzelliği 
barındıran coğrafyasıyla yaşana-
bilir bir kent olduğunu hatırlatan 
Rektör Can, KSÜ’nün Türkiye 
başarı sıralamasında üst sıralarda 
yer alan bölümleriyle öğrencileri 
kariyer hedeflerine ulaştırmada 
doğru tercih olduğunu belirtti.

KSÜ’nün çeyrek asırlık köklü 
bir geçmişe sahip olduğunun altı-
nı çizen Rektör Can, sürekli geli-

şen ve büyüyen yapısıyla, yenilik, 
araştırma ve buluşlarıyla bölge-
sinde ve Türkiye’de öncü üniver-
site olma vizyonunu sürdürece-
ğini vurguladı. Rektör Can, lise 
öğrencilerine başarılı bir kariyer 
yaşamında izlemeleri gereken 
adımlara ilişkin bilgiler verdi.

Rektör Can’ın açılış konuşmala-
rının ardından KSÜ öğretim üye-
leri 19 lisede yeni akademik yılın 
ilk derslerini verdiler.
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Kahramanmaraşlı Hayırseverlerden 
KSÜ Tıp’a Kuvöz Desteği 

Kahramanmaraşlı hayırsever-
ler Yaşar Erayman ve Işık Çalık, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uy-
gulama ve Araştırma Hastane-
sine (KSÜ Tıp) hayata ilk adımı 
atan bebeklerin yaşama tutun-
malarında büyük öneme sahip 
10 adet kuvöz hediye ettiler.

10 adet kuvöz KSÜ Tıp Kon-
ferans Salonunda Rektör Prof. 
Dr. Niyazi Can, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Hasta-
nesi Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş 
Bilal, Çalık ve Erayman aileleri 
ile üniversite personelinin ka-
tılımlarıyla gerçekleştirilen tö-
renle Yenidoğan Yoğun Bakım 
Servisine teslim edildi.

Törende konuşan KSÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Niyazi Can, sağlığa 
yapılan yatırımın, verilen deste-
ğin en önemli yatırım ve destek 

olduğunun altını çizdi. Hayır-
sever Çalık ve Erayman ailele-
rine teşekkür eden Rektör Can, 
“Şehrimiz ve üniversitemiz ara-
sında kurulan güçlü bağlarla bu 
destekler önümüzdeki günlerde 
daha da artacaktır. Hayırsever-
lerimizin verdiği destekle haya-
ta gözlerini yeni açan 10 bebe-
ğimizin daha yaşama tutunma 

şansı olacak. İnşallah bu hayırla 
10 ailemizin daha yüzü güle-
cek.” diye konuştu.

“Allah (cc) hepimize bütçemiz 
ölçüsünde yardım etme cömert-
liğini nasip eylesin.” temen-
nisinde bulunan Rektör Can, 
hayırseverler Yaşar Erayman 
ve Işık Çalık’a teşekkür plaketi 
takdim etti.
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Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, 
KSÜ Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fa-
kültesi Dekanlığı, İlahiyat Fa-
kültesi Öğrenci Temsilciliği ve 
Siyer Araştırmaları Platformu 
tarafından “Türkiye’de İslam 
Düşüncesinin Tarihi Seyri” ko-
nulu konferans düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen prog-
ram, İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Abdussamed Söy-
ler’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı, İslam Tarihi 
Yazarı Prof. Dr. İhsan Süreyya 
Sırma’nın konuşmacı olarak ka-
tıldığı konferansın açılış konuş-
masını üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Ülkemizin İslam Tarihi ala-
nında yetiştirdiği en önemli 
hocalardan biri olan Prof. Dr. 
İhsan Süreyya Sırma’yı üniver-
sitemizde ağırlamaktan onur 
duyduğunu ifade eden Rektör 
Can, konferansın verimli geç-
mesi temennisinde bulundu.

Konuşmasının devamında 
gençlere seslenen Rektör Can, 
“İnanıyorum ki sizler gelecekte 
çok güzel işlere imza atacak-
sınız. Bunun yolu okumaktan, 
okuduğunu anlamaktan ve çok 
çalışmaktan geçiyor. Okumaya 
hayatınızın her aşamasında ge-
reken önemi verin.” tavsiyele-
rinde bulundu.

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan 
da kısa bir selamlama konuşma-
sı yaparak konferansın verimli 
geçmesi ve hayırlara vesile ol-

ması temennisinde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardın-

dan Siirt Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı, İslam Tarihi 
Yazarı Prof. Dr. İhsan Süreyya 
Sırma,“Türkiye’de İslam Dü-
şüncesinin Tarihi Seyri” başlıklı 
konferans sunumunu gerçekleş-
tirdi.

İslam topluluklarının bu gün 
birbiriyle savaşır ve perişan bir 
halde olduğuna dikkat çeken 

Prof. Dr. Sırma, liyakatsiz kişi-
lerin İslam toplumuna önderlik 
etmesinin yolunu açan saltana-
tın ve batılılaşma merakının, İs-
lam Medeniyetinin ilerlemesine 
engel teşkil ettiğini söyledi.

“Ne Kur’an, ne sünnet böyle 
bir hayatı anlatmıyor.” diyen 
Sırma, “Biz dinimizi bilmiyo-
ruz. Tarihin bir döneminde tari-
himize ihanet ettik. Milletimize 
sahih dini anlatmalı ve öğretme-
liyiz.” şeklinde konuştu.
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İmam Maturidi’nin Akılcı Din Yorumu 
Konulu Konferans Düzenlendi

KSÜ’de “Kur’an ve Sünnet Önderliğinde Model 
İnsan” Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi  (KSÜ) Milli Kül-
tür Hareketi Öğrenci Topluluğu 
tarafından “İmam Maturidi’nin 
Akılcı Din Yorumu” konulu 
konferans gerçekleştirildi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Kon-
ferans Salonunda düzenlenen 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sönmez Kutlu’nun konuşma-
cı olarak katıldığı konferansın 
açılış konuşmasını Milli Kültür 
Hareketi Öğrenci Topluluğu 
Akademik Danışmanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Hikmet Demirci 

yaptı. Demirci, konferansın dü-
zenlenmesine katkı sağlayan 
herkese teşekkür etti.

Milli Kültür Hareketi Öğrenci 
Topluluğu Başkanı ve İlahiyat 
Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi 
Erdem Akbaba da kısa bir ko-
nuşma yaparak katılımcıları se-
lamladı.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Ankara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sönmez Kutlu “İmam 
Maturidi’nin Akılcı Din Yoru-
mu”başlıklı konferans sunumu-
nu gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi (KSÜ) Rehber Gençler Öğ-
renci Topluluğu tarafından “Kur’an 
ve Sünnet Önderliğinde Model İnsan” 
konulu konferans programı gerçek-
leştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salo-
nunda gerçekleştirilen program, Öğ-
retim Görevlisi Abdussamed Söyler’in 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kur’an tilavetinin ardından Araştır-
macı-Yazar Muhlis Körpe “İman Mer-
kezli Bakış Açısı” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Olayları anlamlandır-
mada kullandığımız kavramların ya-
şamımıza yön verdiğinin altını çizen 
Muhlis Körpe, iman merkezli bakış 
açısına sahip bir Müslümanın olayla-
ra ve hayata karşı bakış açısının nasıl 
olması gerektiğine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.
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Ormancılıkta İnsansız 
Hava Sistemlerinin (IHS) 
Kullanım Potansiyeli

K
üresel ısınmayla 
mücadele kap-
samında ulusla-
rarası düzeyde 
geliştirilen giri-

şimlerden birisi de Arazi Kul-
lanımı ve Arazi Kullanımında-
ki Değişimler ve Ormanların 
(AKAKDO) izlenmesi oluş-
turmaktadır. Optimal arazi 
kullanımlarında meydana 
gelen değişimler sera gazı 
emisyonlarında anomalilere 
neden olduğu gibi aynı za-
manda datoprak sağlığını ve 
buna bağlı gıda teminini de-
olumsuz etkileyen dramatik 

sonuçlar doğurabilmektedir. 
Bu olumsuz etkilerin azal-
tılması için aktüel arazi kul-
lanımlarındaki değişimlerin 
devamlı izlenmesi zorunlu 
hale gelmektedir. Bu kapsam-
da oldukça geniş alanların 
sürekli izlenmesinigerektiren 
süreçler şüphesiz teknolojik 
araç ve gereçlerin kullanımını 
gerekli kılmıştır. Bu çalışma-
larda İnsansız Hava Sistemle-
ri (IHS) hem bilimsel amaçla 
hem de pratik çalışmalarda 
yoğun bir şekilde kullanılan 
araçlardır. İHS’ler teknolojik 
gelişmeler ile kendisini son 

yıllarda ön plana çıkaran CBS 
ve uzaktan algılama teknikle-
ri ile beraber, doğa bilimlerin-
deki (ormancılık, ziraat gibi) 
çalışmalara ve farklı disip-
linlere uygun maliyette veri 
üretim teknikleri ile ön plana 
çıkmıştır. Doğa bilimlerinde-
ki araştırmalarda kullanılan 
insansız hava araçları (İHA) 
farklı nitelikte “Drone (uçan-
göz)”, “Multikopter”, “Delta 
kanat”, “İnsansız hava aracı 
(İHA)” gibi isimleri ile tanım-
lanan birçok taşıyıcı platform 
yer almaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. KSÜ ve Harran Üniversitesiyle birlikte yürütülen COST projesi kapsamında kullanılan 3 kollu ve 6 pervaneli bir IHA

Doç. Dr. Turgay DİNDAROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sercan GÜLCİ
KSÜ Orman Fakültesi
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Şekil 2. KSU Yerleşkesinde IHA’ların aktüel arazi kullanımı ve erozyonla toprak 
kayıplarının belirlenmesinde kullanılması.

B
üyük ve küçük öl-
çekli alanlar için 
düşük maliyetli 
haritalama fırsatı 
sunan İHA’lar yar-

dımıyla aktüel arazi kullanım 
tipleri, toprak kayıplar, orman 
içi açıklıkları, orman içi su 
kenarı zonları,orman yolları 
(kontrol, inşaat ve planlama), 
ağaçlandırma sahaları, toprak 
üstü biyokütle potansiyeli, 
ormancılık operasyonları, or-
man suçları, yaban hayatı, or-
man yangınları ve böcek za-
rarlılarının tespit edilmesi ve 
izlenmesi gibi benzer birçok 
çalışma ormancılık alanında 
hızla artmaktadır. 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi yerleşke-
sinde de IHA kullanılarak bir-
çok araştırma yapılmaktadır. 
Bu araştırmalar özellikle ak-
tüel arazi kullanımlarının tes-
pit edilmesi, erozyonla toprak 
kayıplarının belirlenmesi, bi-
yotik ve abiyotik zararlılarına 
tahrip ettiği alanların tespit 
edilmesi, orman yolarının 
planlaması vb. alanlarda yo-
ğunlaşmaktadır (Şekil 2). 

Alçak irtifa insansız hava 
araçları (İHA) arazi kulla-
nımının çok hızlı değiştiği 
hassas çalışmalar için gerekli 
yüksek çözünürlüklü verile-
relde edilmektedir. Bu araç-
larla elde edilen RGB görün-
tüler arazi örtüsünün yanısıra 
toprak erozyonu ve diğer ara-
zi topoğrafyasına ait bilgileri 
de içeren ortofotoların üretil-
mesini de sağlamaktadır. 

Uçuş yapılmadan önce yer 
kontrol ünitesi ile uçuş öncesi 
planlamalar paket ya da açık 
kaynak kodlu yazılımlarla 

yapılmakta ve uçuş süresinde 
kontrol edilmektedir (Şekil 3). 

Taşıyıcı, yani İHA üzeri-
ne monte edilebilen RGB, 
multispektral, hiperspektral, 
termal, lidar vb. algılayıcılar 
uçuş amacına göre İHA ile 
entegre olarak kullanılabil-
mektedir. Uçuşlar arazinin 
aktüel durumu, uçuş güven-
liği ve kullanılan algılayıcı 
özelliğine bağlı olarak, hava 

fotoğrafları alım yüksekliği 
belirlenerek ön (ileri) ve yan 
bindirme oranları ayarlana-
rak gerçekleştirilmektedir. 
Uçuş öncesi planlamalarla 
tahmini çözünürlükve kaç 
adet toplam hava fotoğrafı 
elde edileceğini ayarlamak 
mümkündür. Uçuş öncesinde 
İHA’nın sahip olduğu uçuş 
kontrolcüsüne uçuş bilgileri 
aktarılarak uçuş için hazırlık-

Şekil 3. KSÜ Yerleşkesinde aktüel arazi kullanımlarının belirlenmesinde IHA’nın 
uçuş planlamasında kullanılan Missionplanner yazılımının ara yüzü.
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lar tamamlanmış olmaktadır. 
Uçuş öncesinde gerekli izin-
ler İnsansız Hava Aracı Sis-
temleri Talimatı (SHT-İHA) 
uyarınca yapılmalıdır. Uçuşa 
elverişlilik ve özel uçuş izni 
belgesi IHA sınıflarına göre 
değişiklik göstermektedir. Bu 
nedenle IHA kullanımı ve 
gerekli izinlerin alınmasında 
IHA sınıfının önceden bilin-
mesinde fayda vardır. Gerekli 
yasal izinler alındıktan son-
ra uçuş esnasında uçuş alanı 
içerisindeki gerekli güvenlik 
önlemleri de alınarak uçuş 
gerçekleştirilmektedir.

İHA platformlarına mon-
te edilerek sistemle entegre 
olarak çalışabilen multis-
pektral kameralarla ile elde 
edilen işlenmemiş görüntü-
ler özel yazılımlar kullanıla-
rak öncelikle renklendirilmiş 
ve fotogrametrik işlemlerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla 
TIFF formatına dönüştürül-
mektedir. NIR/R/G bantla-
rında üretilen hava fotoğraf-
larından ortofoto elde etmek 
amacıyla yine özel yazılımlar-
kullanılmaktadır. Öncelikle, 
algısal yapılaştırma (Struc-
turefrommotion) prensibine 
göre fotoğraflar uçuş hattı-
na yerleştirilmekte ve nokta 
bulutu elde edilmektedir. 
Işıklanma ve titreşime bağlı 
olarak İHA tarafından çeki-
len bazı fotoğraflar program 
tarafından algılanamayabilir. 
Fotoğrafların yazılımlar ta-
rafından değerlendirilmesin-
den sonra RMS hata değeri 
hesaplanmaktadır.

Arazi örtüsünün değer-
lendirilmesinde kullanılan 
NDVİ (normalize edilmiş bit-

ki örtüsü indeksi) görüntüler 
yazılımlarla elde edilmiş ve 
yansıma değerlerine ait eşik 
değerleri yardımıyla sınıflan-
dırılmaktadır. Multispektral 
elde edilen görüntülerden 
hesaplanan NDVI değerleri -1 

ile 1 arasında değişmektedir 
(Şekil 4). 

Multispektral kameralar-
dan elde edilen üç bant (NIR/
Red/Green) arazi kullanım-
larındaki ayrımın çok daha 
hassas tespit edilmesinde 
kullanılmaktadır. Bu NDVİ 
değerlerinin sınıflandırılma-
sıylaalandaki vejetasyon,su, 
toprak ve diğer alanlarınak-
tüel durumu ortaya konula-

bilmektedir. İHA kullanımı 
zaman ve mekân kolaylığının 
yanı sıra oldukça kaliteli bir 
fotogrametrikveri elde edil-
meye olanak sağlamaktadır. 
Arazi kullanım tiplerinin 
yüksek hassasiyette haritalan-

dırılmasında kullanılan algı-
layıcılar ve diğer çevresel fak-
törlerin rolü büyüktür. Elde 
edilen fotogrametrik ürünün 
kalitesinde uçuş zamanı, uçuş 
hızı ve yüksekliği, ışıklanma 
durumu ve stabil uçuş po-
zisyonu önem kazanmakta-
dır. Alçak irtifa insansız hava 
araçları ve algılayıcılardan 
elde edilen hava fotoğrafları-
nın farklı indis uygulamaları 

Şekil 4. IHA ve multispektral kameralarla üretilen ortofoto (üstte) ve NDVI görüntü (altta)
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alan kullanımındaki zaman-
sal ve mekânsal değişimlerin 
izlenmesinde yüksek hassa-
siyetli veriler sunmayı başar-
maktadır( Şekil 5).
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Şekil 5. Başkonuş Araştırma Ormanında IHA ile yapılan bir uçuş denemesinden elde edilen aktüel alan kullanımını gösteren bir 
hava fotoğrafı.
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Mondros Mütarekesi Sempozyumu
Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk Araş-
tırma Merkezi, Kahramanma-
raş Büyükşehir Belediyesive 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) işbirliği ile 
24-26 Ekim 2018 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek olan 
“Mondros Mütarekesi’nin 100. 
Yılı: 1. Dünya Savaşı’nın Sonu 
Mütarekeler ve Barış Antlaşma-
ları” başlıklı uluslararası sem-
pozyum düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilen açı-
lış oturumuna katılan davetliler, 
kültür merkezi girişinde Kahra-
manmaraş Büyükşehir Beledi-
yesi Mehter Takımı’nın mehte-
ran konseri ile karşılandı.

Sempozyumun açılış konuş-
masını Kahramanmaraş Vali-

si Vahdettin Özkan yaptı. Vali 
Özkan, bu tür sempozyumların 
ülkelerin geleceği açısından çok 
önemli olduğuna işaret ederek 
sempozyumun düzenlenmesin-
de emeği geçen herkese teşek-
kür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Erkoç ise konuşmasında “Tari-
himizin çok önemli olaylardan 
bir tanesini bilim adamları Kah-
ramanmaraş’ımızda tartışacak. 
Bu programın yapılmasında en 
uygun il Kahramanmaraş’tır. 
Çünkü Mondros Mütareke-
si’nden sonra ülkemiz işgale 
uğramış ama bu Mondros Mü-
tarekesi’ni de ilk yırtan şehir 
Kahramanmaraş olmuştur.” ifa-
delerini kullandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Niyazi Can konuşmasına “Biz-
leri böyle önemli bir konuda 
gerçekleştirilen bilimsel zemin-
de bilgi şöleninde buluşturan 
herkese teşekkürlerimi sunu-
yorum.” diyerek başladı. Tarih 
bilgi, birikim ve bilincinin, kül-
türün en önemli unsurlarından 
biri olduğunun altını çizen Rek-
tör Can, sempozyumun faydalı 
olması temennisinde bulunarak 
katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen 
Atatürk Araştırma Merkezi Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Ali Bey-
han, Mondros Mütareke Süreci-
ne ilişkin bilgiler aktardı.

Sempozyum Düzenleme Ku-
rulu adına kürsüye gelen KSÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbra-
him Solak isesempozyuma iliş-
kin bilgiler sundu.
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ADİL ERDEM BAYAZIT
 (d. 1939 - ö. 2008) Şair, Bürokrat, Milletvekili

Maraş’ta 1939’da doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini Maraş’ta ta-
mamladı. Şiire çok küçük yaş-
larda başladı. İlk şiiri Maraş’ta 
Demokrasiye Hizmet Gazete-
si’nde yayınlandı. Aynı gazete-
de şiirlerinin yanı sıra siyah-be-
yaz desen çalışmaları da yer 
aldı. Onun arkadaş çevresi hem 
kendisi, hem memleketi ve hem 
de ülkesi için bir ayrıcalıktı. Bu 
ayrıcalık daha o yıllarda kendi-
ni göstermiş, Maraş’ın mahallî 
gazetelerinde hazırlanan kül-
tür-sanat sayfalarında arkadaş-
ları ile birlikte yer almıştı. O arkadaş çev-
resinde A. Cahit Zarifoğlu, Sait Zarifoğlu, 
Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, 
Akif İnan, Ali Kutlay gibi isimler vardı.

Aşkın ve isyanın yanı sıra bir arayış şa-
iri de olan Adil Erdem Bayazıt’ın bu arayışı 
ve denediği çeşitli biçimler ileride hep kar-
şısına çıkacak, anlaşılmazlıklar yakasını bı-
rakmayacak, belki de bu yüzden yazmada 
biraz cimri davranacaktır.

Şiirlerine ithaf yazmayı seven şairimiz 
Hamle’nin 22. sayısında yayınlanan ve C. 
Zarifoğlu’na ithaf ettiği “Uçman” adlı şiiri 
üç cümlecikten oluşmaktadır.

“Gök gürlemesini unutacak 
utancından
Sen uçakta oldukça
Bulutlar el-pençe divan 
duracaklar önünde”

Şiirin yayınlandığı günler A. Cahit Za-
rifoğlu’nun uçmaya heveslendiği ve Türk 
Hava Kurumu’ndan “B” türü sertifika aldı-
ğı günlerdir. 

Doğan Keçecioğlu’nun sahibi bulundu-
ğu ve “Kıran da olsa kırıl düş, fakat eğilme 
sakın” sloganı ile yayınlanan Gençlik adlı 
gazetenin 1959’da sekreterliğine soyunan A. 
Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil ve Cahit Zari-
foğlu’nun gazetede yazmalarını da sağlar.

İlk sayısı 30 Ağustos 1960’ta 
yayınlanan günlük siyasi gazete 
“İnkılâp”ın mesul müdürlüğü-
nü üstlenir. Gazetenin Genel 
Neşriyat Müdürü Cahit Zarifoğ-
lu, sahibi ise Mustafa Özer’dir. 
İnkılâp’ın yayını 12.06.1961 tari-
hine kadar devam eder ve Cahit 
Zarifoğlu’nun “Bitti” yazısıyla 
yayınına son verir. Bu bitişte 
Zarifoğlu’nun Maraş’ta yalnız 
kalışı ve arkadaşlarına olan öz-
lemi de önemli bir rol oynamış-
tır. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde öğrenimine devam eden A. 
Erdem Bayazıt bir mektubunda İstanbul’u 
anlatır Cahit Zarifoğlu’na. Erdem Bayazıt’ın 
İstanbul’u anlattığı cümleleri Zarifoğlu’nun 
“Demir Kütleler Senfonisi” adlı hikayesinde 
aktarılır: “İstanbul senin havana bağlı, bir okka 
muşmula. Göz açıp kapayıncaya kadar. Akşam 
Emirgandaydık. Denize karşı saz çalıp oynadık. 
Hayri oynamadı. Hiç görmüş-müy-müşük onun 
oynadığını. Hergele mebusluğa adaylığını ko-
yacak herhalde. Ben halay çektim. İyi halay çek-
tim. –Sonra da bin metre aşağımda deniz, önüm 
uçurum, yeşil uçurum. Kayaların başlarında 
çamlar. Ta derinden denizin hışırtısı. Martılar 
ayaklarımın altında kaynaşan beyaz leke. Aşağı-
da ses oyuncakları yankılar, arkam orman- Bu 
Sait Faik’in adası. Bir gittim, bir daha gittim, 
yine gideceğim, sen gelirsen beraber de gideriz. 
Ulan A. Cahit şu şeyi bana dört başı mamur an-
latsana aslanım. Ulan Cahit be.... Keşke burada 
olsaydın.”

Bu yürekten çağrıya kim dayanır ki 
Cahit Zarifoğlu dayansın... “Bu şehirden 
kaçmak zamanı artık” der ve soluğu İstan-
bul’da alır. Ona kucak açan, hatta Eyüp’te 
oturduğu evi ona bırakıp kendi yurda çıkan 
Erdem Bayazıt olur.

İnkılâp’ın son sayısında Adil Erdem Ba-
yazıt’ın da uzun bir şiiri yayınlanır. “Boş-
luklu Yaşamak” adlı şiir “Şimdi bütün kent 

Adil Erdem BAYAZIT
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bir adama yöneldi” cümlesiyle başlar ve “En çok dar 
olanlar var dünyada / En çok dar adamlar var” cüm-
lesiyle son bulur. Bu uzun şiir bazı çıkartmalar ve ila-
velerle şairin ilk şiir kitabı “Sebeb Ey”e aldığı gençlik 
yıllarının nadir ürünlerindendir. 

İstanbul’da öğrenimine devam etmekte olan Er-
dem Bayazıt merkezi İstanbul’da bulunan “Maraş 
Okutma ve Yardım Derneği”nin  18 Aralık 1960 ta-
rihli kongresinde genel sekreter olarak seçilir ve der-
neğin yayın organı Edik’e katkıda bulunur. 

Maraş, Erdem Bayazıt için sıradan bir kent değil-
dir. O “Maraş’ta gözümüzü açtık gün ışığına, Maraş’ta 
büyüdük, iyiyi kötüden ayırmayı orada öğrendik. Güzeli 
çirkini Maraş’ta” diyerek bu kente olan duygularını 
dile getirir.

Çok sevmesine rağmen İstanbul yılları pek de 
uzun sürmez. Kaydını Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine aldırmak zorunda kalır. Bir mecburiye-
tin gereğidir bu. Sonra araya askerlik girer. Yedek 
subay öğretmen olarak Burdur Yeşilova’nın Çuvallı 
köyünde vatani görevini tamamlar. Asker dönüşü 
yine yeni ve farklı bir kararla hukuk tahsilini tamam-
lamadan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydolur.

Ankara’da olmanın ona en büyük getirisi Nuri 
Pakdil’in 1969 Şubatında yayınlamaya başladığı 
“Edebiyat” dergisinin içerisinde yer almak olur. Ede-
biyat’ın daha ilk sayısında “Susmak” adlı şiirinde:

“Ey sesimi keskin bir bıçak gibi
Kınında saklayan çağ
Ey sabırla bileyen günlerimi” diye seslenir.
Dili artık destansı bir üsluba bürünmüştür. 

1973’te yayınlanacak olan ilk şiir kitabının ismini 
“Sebeb Ey” koyacak olan şairin şiirlerinde nidanın 
ayrı bir yeri vardır.
“Ey hep bir kelime arayan kalbim
Sonra arayan tekrar arayan kalbim.”
“Dünyanın ağırlığına eklesek yıldızları ayı güneşi
Gene de ağır basarsın ey kalbim ey kalbimin güneşi”
“Bir orman gibi büyür içimde sevmek
İçimde insan bir mahşer gibi kabarırken
Ey her suça ortak çıkan kalbim” bunlardan sadece bir-
kaçıdır.

“Büyük Doğu” ve “Diriliş” ekolünün öncü isim-
lerinden olacak olan Adil Erdem Bayazıt, daha lise 
yıllarında oluşan arkadaş gurubuyla birlikte 1976 
yılı Aralık ayından itibaren “Mavera” adıyla aylık 
bir edebiyat dergisi yayınlamaya başlar. Dergide ya-
zılarıyla Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaad-
din Özdenören, Ersin Gürdoğan, Mehmet Kahraman 
vd. olsa da sahibi ve sorumlu yönetmen Erdem Ba-
yazıt’tır.

O yıllarda Milliyet Sanat Dergisi bir edebiyat 
ansiklopedisi eki vermektedir. Bu ekin 1976 Kasım 
ayı sayısında yer alan Erdem Bayazıt maddesinde; 
“teknoloji yüzünden ahlâki değerlerini yitiren, Tan-
rı’dan uzaklaşan insanın kurtuluş yollarını aradı” 
yargısı yer alır. Bu taraflı yargıya Mavera’nın ilk sa-
yısından cevap gelir. Ersin Gürdoğan imzalı cevabi 
yazıda teknoloji üzerine görüşler belirtildikten sonra 
şu düşünceye yer verilir: “Erdem Bayazıt bizce, soyut 
teknolojiye karşı olmaktan çok, teknolojiye yenilmiş, belki 
ona tutsak olmuş bir insanlık durumuna karşıdır. Üstelik, 
teknoloji, bizim durumumuzdaki ülkeler için, Batı’nın bir 
simgesi olarak da yorumlanabilir.”

Ersin Gürdoğan’ın yazısının son paragrafı ise bir 
hükmü içerir:

“Şairin, ayak seslerini müjdelediği, tabiatın tüm varlı-
ğıyla selama durmasını istediği insan, teknolojiyi yok eden 
değil, kendi sultasına alarak ‘Allah önünde her varı yok 
gören’ insandır.”

Milliyet Sanat Dergisi edebiyat ansiklopedisi eki-
ne konu olan şiir, şairin “Sürüp Gelen Çağlardan” 
adlı şiiridir.

“Yeryüzü bana mescit kılındı
Ant verdim toprak şahit tutuldu
Her sabah her öğle her akşam
İkindiyle yıkanarak yatsıyla donanarak
Sularda polatlanan benim.
Geldim durdum önünde işte bir anıt gibi
Sıyırarak sırtımdan bir yılan giysisini.”
Mısralarıyla başlayan şiir destansı bir üslupla de-

vam ederek:

“Dünyanın kalbini dinle geliyor adım adım
Dallar meyvaya dursun toprak tohuma dursun
İnsan barışa dursun selâma dursun zaman
Sabır savaş zafer. Adım: MÜSLÜMAN.” mısralarıyla 
son bulur.

Erdem Bayazıt’ın şiirine gelen tenkitler bu ka-
darla kalmaz. Cumhuriyet Devri Türk Şiiri adıyla 
iki ciltlik hacimli bir eser kaleme alan Prof. Mehmet 
Kaplan; “Erdem Bayazıt’ın şiiri değil eski dindar şairle-
rinkinden, Mehmet Akif’inkinden de çok farklı bir şekil 
ve üslûpla yazılmıştır.” diyerek onu Mevlana ve Yu-
nus’un yoluna ihanet etmekle ve Yahya Kemal tara-
fından ortaya konulan ve ilmî gerekçelere uyan milli-
yetçi anlayıştan uzak olmakla suçlar. Erdem Bayazıt 
bu suçlamaya cevabı Mavera’nın 7. sayısında (Hazi-
ran 1977) verir. Cevap kendisini savunmak için değil 
Yahya Kemal’e yapılan haksızlığı dile getirmek için 
kaleme alınır. Zaten yazının başlığı da “Yahya Kemal 
Prof. Kaplan’ın Sınırlarını Aşıyor”dur.

Yeryüzünü kendisine mescit kabul eden şair 
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dünyanın dört bir ucunda acı çeken, zulme uğrayan 
insanların yanındadır dua ve yüreğiyle. Kızıl Rus’a 
karşı Afganistan’da süren savaş ise içerisinde apay-
rı bir yer edinir. Kendisi dahil yedi kişilik bir ekiple 
1981 Temmuz’unda Ajans 1400 adına Afgan dağları-
na doğru yola çıkar. Ekipte ayrıca Yücel Çakmaklı, 
Ahmet Bayazıt, Şenol Demiröz, Çetin Tunca, Halil 
İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu da vardır.

Bu yolculukta Pakistan’ın Peshawer kenti mer-
kez olmak üzere, 270 kişilik bir Afgan grubuyla be-
raber Afganistan içlerine girilir. 20 günde, dağlarda 
ve vadilerde 400 km yol yürünür. İki buçuk ay süren 
bu yolculuğun tüm ayrıntıları Erdem Bayazıt’ın ka-
leminde dile gelir ve Mavera’da sıcağı sıcağına ya-
yınlanır.

Bu yazıların bir bölümü  “İpek Yolundan Afga-
nistan’a” adıyla 1985’te kitaplaşır. Afganistan da 
yaşanan ve kitapta yer almayan diğer konular ise 
Erdem Bayazıt’ın Türk edebiyatına kazandırdığı Af-
ganlı Meral Maruf tarafından yazılacaktır “Hicret 
Günleri” ve “Dullar Kampı” adıyla...   

Erdem Bayazıt’ın Müslüman halklara karşı du-
yarlılığı Afganistan ile sınırlı değildir. 1994’te “Bos-
na’ya Yazıt”ı;

“Biz aciz kaldık Bosna! 
Sen ayaktasın
Biz yani bütün insanlık
Küflenmiş uygarlıkların asalak böcekleri
Sadece mahkûmlarız önünde.” mısralarıyla başlar. 

Sonra 2001’de “Çeçenistan”:
“Yalnız kurt kaf dağında hangi izin üstünde
Ağaran şafaklara bu kan nerden damlıyor
Ey uykusu bombalarla bölünen bebekler
Yağan karlar üstüne bu kan nerden damlıyor
En zalim talanlarda darmadağın kadınlar
Beyaz çarşaflara bu kan nerden damlıyor
Ey toprağa tohum gibi savrulan er kişiler
Gelin duvaklarına bu kan nerden damlıyor
Ekmeğinin katığı salt özgürlük tutkusu
Fukara sofralara bu kan nerden damlıyor
Kulaklar sağır gözler kör yürekler mefluç mu
Pusmuş insanlığımıza bu kan nerden damlıyor”
“İpek Yolundan Afganistan’a” adlı eseriyle 

1983’te Türkiye Yazarlar Birliğinin Gazetecilik Ödü-
lü’nü alan şair, 1988’de de Şiir Ödülü’nü almaya hak 
kazanır. 

Memuriyet hayatına 1971 yılında edebiyat öğret-
meni olarak başlayan Erdem Bayazıt, mezun olduğu 
Maraş Lisesinde edebiyat öğretmenliği ve Maraş İl 
Halk Kütüphanesinde müdürlük yapar. İstanbul 
Türk Musikisi Devlet Konservatuarının kuruluşunda 
genel sekreter olarak görev alır. Ayrıca Milli Eğitim 

Bakanlığında Basın Bürosu memurluğu, Milli Kü-
tüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı, 
Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulunur.

Mavera dergisi ve Akabe Yayınları’nın kuruluş 
aşamasında yönetimi üstlenmek üzere memuriyet-
ten istifa eder. Derginin 1984’te İstanbul’a taşınması 
ile DPT’de yeniden görev alırsa da 1987 Milletvekili 
seçimlerinde memleketi Kahramanmaraş’tan aday 
olur ve kazanır. 18. Dönem Milletvekili olan şair Mil-
li Eğitim ve Çevre Komisyonunda görev alır. 1991 
seçimlerinde yeniden aday olmaz ve İstanbul’a yerle-
şir. Emeklilik yıllarında merkezi İstanbul’da bulunan 
Kahramanmaraş ve İlçeleri Eğitim Kültür Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği (MARAŞDER)’in ku-
ruluşunda ve yayın organı “Dört Mevsim Maraş”ın 
yayınlanışında aktif rol üstlenir. Akciğer kanserine 
yenik düşen şair 5 Temmuz 2008’de İstanbul’da ve-
fat eder. Cenaze namazı Eyüp Camii’nde kılınarak 
Eyüp Mezarlığı’na defnedilir. 

Bayazıt, TBMM Başkanlık Divanınca “Üstün 
Onur Ödülü” verilmesi kararlaştırılan 71 kişi arasın-
da bulunuyordu.

Eserleri; Sebeb Ey (1972), İpek Yolundan Afganis-
tan’a (1985), Risaleler (1987), Şiirler (1993), Gelecek 
Zaman Risalesi (1999)’dir.
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Üniversitemiz Metal Mutfak Eşya 
Sektörünün Temsilcilerini Ağırladı 

Kahramanmaraş’ın en önemli sektörleri arasında yer alan Metal Mutfak Eşya Sektörü temsilcileri,Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) tarafından düzenlenen tanışma ve istişare toplantısı ve proje tanıtım 
etkinliğinde üniversitemiz yöneticileriyle bir araya geldi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonu’nda düzenlenen ve Metal 
Mutfak Eşya Sektörünün sorun-
larının ele alındığı toplantıya 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Kadir Saltalı,  ÜSKİM 
Müdürü Doç. Dr. Mustafa Şek-
keli ve ÜSKİM yöneticilerinin 
yanı sıra akademisyenler ve Me-
tal Mutfak Eşya Sektöründen 
çok sayıda temsilci katıldı. 

Toplantının açılış konuşması-
nı yapan KSÜ Rektörü Niyazi 
Can, göreve geldikleri ilk gün-
den itibaren üniversitede yapı-
lan her şeyi şehir ile paylaşma 
ve şehir-üniversite işbirliğini 
güçlendirme sözü verdiklerinin 
altını çizdi.  Bu toplantının en 
önemli amacının bu işbirliğine 
katkı sağlamak olduğunu ifa-
de eden Rektör Can, “Bundan 
sonraki çalışmalarımızda da 
sizler ile beraber olmayı, yap-

tıklarınız ve yapacaklarınızla 
ilgili, gelecek planlarınızla ilgili 
konularda toplantılar yapmayı 
sürdüreceğiz. Bu konuda siz-
lerin görüşlerinden de istifade 
edeceğiz. Bu noktada biz her 
zaman olaylara sistem bütünlü-
ğü içerisinde yaklaşmayı tercih 
ediyoruz. Sistem bütünlüğünü, 
tüm paydaşlar ile birlikte ve 
birbirilerinin yaptıklarından di-
ğerlerini haberdar ederek süreci 
sürdürmek şeklinde anlıyoruz. 
Bu çerçevede bu tür birliktelik-
lerimiz, önümüzdeki aylarda da 
devam edecek.” diye konuştu.

KSÜ’nün her alanda gelişti-
ğine dikkat çeken Rektör Can, 
“Bizim hedefimiz, her eğitim 
öğretim yılında üniversitemiz-
deki gerek yapısal gerekse dav-
ranışsal düzenlemeleri ve ge-
lişmeleri hem ortaya koymak, 
hem sizler ile paylaşmak, hem 
de her döneme yeni atılımlar 

içerisinde bulunmak. KSÜ, 10 
fakültesine ilaveten bu yıl Diş 
Hekimliği Fakültesinide açtı. 60 
öğrenci ile Diş Hekimliği Fakül-
temiz, çevre üniversitelerin pu-
anlarını aşarak tercih edilen bir 
konuma geldi. Beraberinde Diş 
Hekimliği Fakültesi Araştırma 
Hastanesini de önümüzdeki 1-2 
hafta içerisinde faaliyete geçir-
mek için büyük bir çaba içeri-
sindeyiz.” dedi.

Üniversiteye ilişkin genel ve-
rileri katılımcılarla paylaşan 
Rektör Can, Türkiye’de çok az 
üniversitede bulunan Çocuk 
Üniversitesini KSÜ’ye kazan-
dıracaklarının müjdesini verdi. 
Çocuk Üniversitesi ile ilgili mev-
zuat çalışmalarının sürdüğünü 
belirten Rektör Can, “Çocuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 
ağırlıkta olduğu ve etkin olduğu 
bir merkez olacak. Türkiye’de 7 
üniversitede çocuk üniversitesi 
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var. Yapılan araştırmalara göre 
çocukluk yıllarında üniversite 
ile tanışmış öğrencilerin üni-
versiteye girme ve üniversite-
yi kazanma ihtimallerinin çok 
yüksek olduğu belirlenmiş. Bu-
radan hareketle okullarımızda 
yetenekli ancak sosyo-kültürel 
ve ekonomik şartları yetersiz 
olan çocuklarımızı 3-4 ayda bir 
eğitimden geçirip çocuk üniver-
sitesi diploması vererek mezun 
edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

Konuşmasında Türkiye’de 
öğretmen yetiştirmede ciddi 
bir sorun olduğuna da değinen 
Rektör Can, bu sorunu çözmek 
için çalışmalar yürüttüklerini 
belirterek Eğitim Fakültesince 
geliştirilen ‘Teoriği Uygulama-
ya Dönüştüren Okuryazar Li-
der Öğretmen Modeli’ne ilişkin 
bilgiler verdi. Rektör Can, mo-
delin önümüzdeki günlerde dü-
zenlenecek basın toplantısıyla 
ayrıntılı bir şekilde tanıtılacağı-
nı söyledi.

KSÜ’ye kazandırılan 3D Mo-
delleme Merkezi hakkında da 
bilgeler veren Rektör Can, “3D 
Modelleme Merkezi, 1 mil-
yon 700 bin TL Doğu Akdeniz 
Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 
destekli olarak Karacasu Yer-
leşkemizde faaliyete başladı. 4 
milyona yakın AB desteği alındı. 
3D Modelle Merkezi,başta ku-
yumculuk sektörü olmak üzere 
şehrimizin tasarım ve modelle-
me ihtiyacına cevap verecek. Bu 
güne kadar sadece İstanbul’da 
bulunan kuyumculuk test tasa-
rım analiz merkezinin ikincisini 
Kahramanmaraş’ta faaliyete ge-
çirdik.” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ta faaliyet 
gösteren sektörlerin sorunları-
nın tespiti noktasında ön çalış-
ma yaptıklarını hatırlatan Rek-
tör Can, tespit edilen sorunları 
ve sektör tarafından çalışılması 

talep edilen konuları araştırıp 
lisansüstü tezlere dönüştürerek 
inceleyeceklerini ifade etti. Rek-
tör Can, çalışmalardan elde edi-
len sonuçları sektör temsilcile-
riyle paylaşarak üretime ve ülke 
için katma değere dönüştürme-
yi hedeflediklerini söyledi.

ÜSKİM Genel Koordinatörü 
Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Cey-
han ise ÜSKİM hakkında genel 
bilgileri içeren sunumunun ar-
dından DOĞAKA’nın desteğiy-
le hayata geçirilecek olan Me-
tal-Mutfak Eşyası Ar-Ge ve Test 
Merkezi hakkında bilgiler verdi. 
Neden böyle bir projeye ihtiyaç 
duyulduğu, projenin hayata ge-
çirilmesiyle sektöre yapılacak 
katkılar ve sunulacak hizmetler 
hakkında bilgiler veren Ceyhan, 
en önemli katkı olarak sektör-

de maliyet ve zaman açısından 
sorun teşkil eden test ve analiz-
lerin burada yapılmasıyla çok 
önemli bir kazanım sağlanaca-
ğını belirtti.

Soru-cevaplarla devam eden 
programda ÜSKİM Müdür 
Yardımcısı Dr.Öğretim Üyesi 
Alaaddin Gündeş de 3D Model-
leme Merkezi ve yapılan faali-
yetlere ilişkin bilgiler verdi.

ÜSKİM’in mevcut kapasite-
nin kullanımına ek olarak yeni 
projelerle üniversite-sanayi iş-
birliğine katkı sunmaya devam 
ettiğini ifade eden ÜSKİM Mü-
dürü Doç. Dr. Mustafa Şekkeli, 
projede emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Programın ardından katılım-
cılar, KSÜ Avşar Yerleşkesi Mer-
kez Kafeteryada birlikte öğle 
yemeği yediler.
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Hz. Peygamberi Anlamak Konulu Panel Düzenlendi

Cumhuriyetin 95. Yılı 
Konferans ve Konser Programı

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fa-
kültesi Dekanlığı, İlahiyat Fa-
kültesi Öğrenci Temsilciliği, 
Siyer Araştırmaları tarafından  
“Hz. Peygamberi Anlamak” ko-
nulu panel düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen pane-
lin açılış konuşmasını İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meh-
met Akif Özdoğan yaptı. Dekan 
Özdoğan panelin gerçekleştiril-
mesine katkı sunan herkese te-
şekkür etti.

Siyer Araştırmaları koordina-
törü Prof. Dr. Şaban Öz de kısa 
bir selamlama konuşması yapa-
rak katılımcıları selamladı.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel oturumuna geçilir-
ken, panelin moderatörlüğünü 
üniversitemiz Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Zekeriya Pak yaptı. 

Panelde ilk sözü alan Prof. Dr. 
Adnan Demircan konuşmasın-
da Hz. Peygamber’i anlamanın 
önemi, ashabın peygamber an-
layışını şekillendiren etkenler 
ve ashab sonrasında peygam-

ber anlayışının dönüşmesinin 
nedenleri ve sonuçları üzerinde 
durdu.

Prof. Dr. Adem Apak ise gü-
nümüzde Hz. Peygamber’i 
anlamanın önemi, bu çağın in-
sanının Hz. Peygamber’i anla-
masının imkanı, anlamı ve Hz. 
Peygamber’i anlamanın kay-
nakları ve metodu konularına 
değindi. 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi (KSÜ) 
Rektörlüğü tarafından Cum-
huriyetin İlanının 95. yılı mü-
nasebetiyle“Atatürk ve Cum-
huriyet” konulu konferans ve 
‘Cumhuriyet Konseri’ progra-
mı düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 
programa Üniversitemiz Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeri-
ya Pak, Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
Özkarcı, üniversite personeli 
ve öğrenciler katıldı. Program 
kapsamında Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi Anabilim 
Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üye-
si Erhan Alpaslan “Atatürk ve 

Cumhuriyet” konulu konfe-
rans sunumunu gerçekleştir-
di.

Cumhuriyet kavramının ta-
rihsel gelişim sürecine ilişkin 
bilgiler veren Alpaslan, Ata-
türk’ün cumhuriyet düşüncesi 
ve ülkemizde cumhuriyet fik-
rinin gelişimine ilişkin süreci 
aktardı.

Konferans sunumunun ar-
dından Güzel Sanatlar Fakül-
tesi öğretim elemanları Dr. 
Öğretim Üyesi Seher Atma-
ca, Dr. Öğretim Üyesi Soner 
Okan, Dr. Öğretim Üyesi Gün-
su Yılma Şakalar, Öğr. Gör. Dr. 
Arzu Mustafayeva ve Öğr. 
Gör. Alper Şakalar tarafından 
konser programı icra edildi.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Bilim-
leri Fakültesi tarafından ‘Sağlık 
Bilimlerinde Meslekler Arası 
Eğitim’ başlıklı konferans ger-
çekleştirildi.

Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen programın açı-
lış konuşmasını üniversitemiz 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ka-
dir Saltalı yaptı.

Teknolojideki hızlı değişimle 
birlikte toplumun beklentile-
rinin de aynı hızla değiştiğine 
dikkat çeken Rektör Yardım-
cısı Saltalı, birbiriyle etkileşim 
içindeki meslek gruplarının bu 
değişime ayak uydurmasının 
gerekliliğine dikkat çekti. Farklı 
disiplinlerin ortak çalışmaları-
nın her alanda gelişimin önünü 
açtığını ifade eden Rektör Yar-
dımcısı Saltalı konferansın dü-
zenlenmesine katkı sunanlara 
teşekkür ederek, faydalı olması 
temennisinde bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Deniz Tuncel ise 
meslekler arası iletişimin öne-
mine vurgu yaparak, “Mes-
lekler arası iletişimle sorunları 
çözerek, daha iyi hizmet verebi-
liriz.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan KSÜ Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu 
Mustafayeva piyano resitali 
sundu. Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Selma ateş tarafından katkıları 
için Mustafayeva’ya teşekkür 
plaketi takdim edildi.

Piyano dinletisinin ardından 
Gaziantep Üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Doç. Dr. Zeynep 
Güngörmüş ‘Sağlık Bilimlerin-
de Meslekler Arası Eğitim’ baş-
lıklı konferans sunumunu ger-
çekleştirdi.

Meslekler arası eğitimin dün-
ya üniversitelerinde uygulanan 
bir yöntem olduğunu belirten 
Güngörmüş, ülke olarak bizle-
rinde meslekler arası eğitime 
gereken önemi vermemiz ge-
rektiğini ifade etti. 

Dünyadaki meslekler arası 
eğitim uygulamaları ve ülke-
mizde yalnızca Hacettepe Üni-
versitesinde gerçekleştirilen 
meslekler arası eğitim çalış-
malarına ilişkin bilgiler veren 
Güngörmüş, meslekler arası 
eğitimin ülkemizde uygulana-
bilirliğine ilişkin değerlendir-

melerde bulundu.
Sağlık alanındaki gelişmelere 

paralele olarak beklentilerinde 
aynı oranda arttığına ve bu-
nunda daha donanımlı meslek 
elemanı yetiştirmeyi gerektirdi-
ğine dikkat çeken Güngörmüş, 
ekip olabilen, birbirini iyi tanı-
yan, sorunları birlikte çözebilen 
meslek elemanları yetiştirmenin 
gerekliğine değindi.

Konferans sunumunun ardın-
dan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Kadir Saltalı, Doç. Dr. Zeynep 
Güngörmüş’e konferansa katkı-
ları için teşekkür plaketi verir-
ken, Güngörmüş adına düzenle-
nen teşekkür belgesini ise Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Deniz Tuncel ve Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül 
tarafından takdim edildi.

Sağlık Bilimlerinde Meslekler Arası 
Eğitim Konferansı
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“Üniversite-Sanayi Buluşması” 
Konulu Konferans Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 
tarafından kariyer günleri kapsamında “Üniversite-Sanayi Buluşması” konferansı düzenlendi.

Orman Fakültesi Prof. Dr. 
Mehmet Kanat Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen kon-
feransın açılış konuşmasını 
Orman Endüstri Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Tutuş yaptı. 18 yıllık bir geçmi-
şe sahip olan Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümünün bu 
yıl 14. mezunlarını vereceğini 
hatırlatan Tutuş, kendini en iyi 
şekilde yetiştiren öğrencilerin 
sektörde kolaylıkla iş bulabildi-
ğine dikkat çekti.

Açılış konuşmasının ardın-
dan KSÜ Orman Fakültesinden 
mezun olarak sektörde çalışan 
isimler tecrübelerini öğrenciler-
le paylaştılar.

Konferansın ilk konuşmacısı 
KSÜ Orman Endüstri Mühen-
disliği Bölümünün ilk mezunla-
rından olan,Gaziantep İhracatçı 
Mobilyacılar Derneği Başkanı 

ve Pınar Mobilya sahibi Ayşe 
Pınar Tümüklü, mobilya sektö-
rü ve sektördeki ithalat-ihracat 
oranlarına ilişkin bilgiler verdi.

Sağlamcılar Orman Ürünleri 
A.Ş. Üretim Müdür Yardımcısı 
Kağan Aslan da levha üretimi 
ve sektörün genel durumuna 
ilişkin bilgiler verdi. ‘Egonun 
mühendisliğin en büyük düş-
manı’ olduğunu ifade eden As-
lan, yeni mezun mühendislerin 
masa başı iş hayali kurmadan 
önce sektörün inceliklerini biz-
zat sahada deneyimlemeleri ge-
rektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. Hamur Hazırla-
ma Şefi Tamer Sözbir de kağıt 
sektörü ve Türkiye’de kağıt sa-
nayinin genel durumuna ilişkin 
bilgiler paylaştı.

Konferansın son konuşmacısı 
Gaziantep Petek Kontrplak A.Ş. 

Üretim Mühendisi Mahmut 
Çiftçi oldu. Çiftçi, kontrplak 
üretim aşamaları ve sektörün 
güncel durumuna ilişkin katı-
lımcıları bilgilendirdi.

Konferans sunumlarının ar-
dından Orman Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Fatih Mengeloğlu, 
konferansı genel hatlarıyla de-
ğerlendirdi. Öğrencilerin me-
zun olduktan sonra sektörde iş 
bulmaları için çaba sarf ettikleri-
ni ifade eden Dekan Mengeloğ-
lu, öğrencilere mühendisliğin 
temel prensiplerini öğrenerek 
kendilerini en iyi şekilde geliş-
tirmeleri tavsiyelerinde bulun-
du.

Konferansın sonunda konuş-
macılara Dekan Mengeloğlu 
ve fakülte öğretim üyeleri tara-
fından teşekkür plaketi takdim 
edildi.
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MÜRÜVVET 
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Bertiz kabarcık üzüm çeşidi Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nin özellikle de Kahraman-
maraş ilinin en önemli şıralık üzüm çeşitle-
rinden biridir. Kahramanmaraş ilinde de en 
fazla ve en kaliteli kabarcık üzümü, şehrin 
kuzeyinde yer alan Ahır Dağı’nın doğu ta-
rafında Bertiz adı verilen yerleşim yerlerin-
de yetiştirilmektedir. Bu nedenle de çeşide 
“Bertiz Kabarcığı” ya da “Bertiz Üzümü” de-
nilmektedir. Bu çeşit, şıralık bir çeşit olma-
sına rağmen sofralık olarak da büyük talep 
görmektedir. Bertiz Kabarcığı üzüm çeşidi, 
orta mevsim çeşidi olup hasat 10 Ağustos 
tarihinden itibaren başlamaktadır.  Beyazım-
sı-sarı renkte tanelere sahip olan çeşit, erselik 
çiçek yapısındadır. Tanede 1-3 adet çekirdek 
bulunur, tane iriliği 3-4 g, salkım ağırlığı 400-
500 g kadardır. Tane şekli yuvarlak; salkım, 
dallı konik yapıdadır. Tane sulu, kabuk ince-
dir. Meyve suyu toplam kuru madde oranı 
%20 civarındadır.

Özellikle Bertiz yerleşim bölgesinde bu 
çeşitten elde edilen üzüm şırası ile pekmez, 
bastık, beyaz ve siyah sucuk, pestil, samsa ve 
ravanda gibi ürünler yapılmaktadır. Bertiz 
üreticisinin en büyük gelir kaynaklarından 
olan bu üzüm çeşidi, yıllar önce “serpene” 
adı verilen bir sopa etrafına sarılarak yetiş-

tirilirken bugün modern tarzda goble ya da 
telli terbiye sistemi üzerinde yetiştiricilik ya-
pılmaktadır.

KAYNAKCA:
Hasan ÇELİK, Üzüm Çeşit Kataloğu, Sunfidan A.Ş. 
Mesleki Kitaplar Serisi 3, Ankara 2006.
http: / /www.ber t izvakfi.org/HaberAyr int i .
aspx?ID=56, Erişim Tarihi: 28.03.2017.
https://www.youtube.com/watch?v=lNIqa_325Bo

BERTİZ KABARCIĞI
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KSÜ, Ebediyete İntikalinin 80. Yılında 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Andı
Cumhuriyetimizin kurucusu 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
ebediyete intikal edişinin 80. 
yılında Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesinde (KSÜ) 
düzenlenen törenlerle anıldı.

KSÜ’de ilk tören Avşar Yer-
leşkesi Atatürk Anıtı önünde 
gerçekleştirildi.Atatürk Anıtı-
na Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Pak tarafından çelenk 
konulmasının ardındansaat 
09.05’te sirenler eşliğinde saygı 
duruşunda bulunulması ve ar-
dından İstiklal Marşı’nın okun-
ması ile buradaki program ta-
mamlandı.

Saat 9.15’te ise ‘10 Kasım Ata-
türk’ü Anma Günü’ kapsamın-
da KSÜ Cahit Zarifoğlu Konfe-
rans Salonunda, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi Anabilim 
Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Erhan Alpaslantarafından “Ata-
türk’ü Anmak ve Anlamak” ko-
nulu konferans verildi.

Konferans programına Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Ni-

yazi Can, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. 
Kadir Saltalı, üniversite senato 
ve yönetim kurulu üyeleri ile 
akademik ve idari personel ka-
tıldı.

“Atatürk’ün ülkemize kazan-
dırdıklarını ve kazandırmayı 

hedeflediklerini çok iyi anlamak 
zorundayız.” diyen Dr. Öğretim 
Üyesi Alpaslan, Atatürk’ün çağ-
daş uygarlık düzeyine ulaşmayı 
ve ötesine geçmeyi, milletimize 
temel hedef olarak gösterdiğini 
hatırlattı.

Atatürk’ün fikir ve devrimle-
riyle yalnız Türk Milletine değil 
bağımsızlık için mücadele eden 
bütün uluslara ilham verdiğini 
belirten Alpaslan, “Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk düşünceleri 
ve yaptıklarıyla ulusun içinde 
yaşamaya devam etmektedir.” 
diye konuştu.

Türk Milletinin, Atatürk’ün 
önderliğinde yenilmiş bir impa-
ratorluktan bağımsız bir Türk 
devleti kurduğunu ifade eden 
Alpaslan, “Atatürk’ün düşünce-
lerini ve devrimlerini daha ileri-
ye taşımak bizlerin en önemli 
görevidir.” dedi.

Üniversitemizde gerçekleşti-
rilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma 
Günü Programı, konferans su-
numunun tamamlanmasıyla 
son buldu. 
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Akademisyenlere Yönelik  ‘Robotik  
Kodlama Eğitici Eğitimi’

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) akademik 
personeline Doğu Akdeniz Kal-
kınma Ajansı (DOĞAKA) 2018 
Yılı Teknik Destek Programı 
kapsamında desteklenen proje 
doğrultusunda Robotik Kodla-
ma Eğitici Eğitimi verildi.

21-22-23 Kasım 2018 tarihleri 
arasında KSÜ İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Mü-
hendislik ve Mimarlık Fakültesi 
binalarındaki bilgisayar sınıfla-
rında gerçekleştirilen eğitimle-
rin açılış dersine Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da 
katıldı.

Üniversite bünyesinde yürü-
tülen bu tür çalışmaları önem-
sediklerinin altını çizen Rektör 
Can, çağın ihtiyaçlarını tespit 
ederek muasır medeniyetler se-
viyesine erişmek için azimle ça-
lışmak ve üretmek gerektiğine 
dikkat çekti.

“KSÜ’yü Türkiye’de en iyi 

olarak nitelenen üniversiteler 
ve dünyanın önde gelen üniver-
siteleri ile yarışır duruma getir-
mek için gerekli çalışmaları ya-
pacak alt yapıya sahibiz.” diyen 
Rektör Can, var olan imkânları 
ve en büyük sermayemiz olan 
yetişmiş insan gücünü en ve-
rimli şekilde değerlendirerek 
şehrimize ve ülkemize katma 
değer üretmeyi amaçladıklarını 
ifade etti.

Rektör Yardımcısı Kadir Salta-
lı, İİBF Dekanı Prof. Dr. Seyhan 
Taş ve DOĞAKA Uzmanı İbra-
him Başar Saydam da birer ko-
nuşma yaparak projeye ilişkin 
bilgiler verdiler.

Proje yürütücülüğü İİBF öğre-
tim elemanı Dr. Öğretim Üyesi 
Hikmet Maraşlı tarafından ger-
çekleştirilen Robotik Kodlama 
Eğitici Eğitimi’ni Sanlab firma-
sından Eğitim Uzmanı Beşir 
Tayfur verdi. 
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KSÜ, Adını Gururla Taşıdığı 
Sütçü İmam’ı Dualarla Andı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), adını gururla taşıdığı Milli Mücadele Kahramanı Sütçü 
İmam’ı, vefatının 96. Yılında Çınarlı (Bektutiye) Cami bahçesinde yer alan kabri başında andı.

Çınarlı (Bektutiye) Cami bah-
çesini dolduran KSÜ personel 
ve öğrencileri, inancından aldığı 
güçle namusuna el uzatan düş-
man karşısında kahramanca du-
ran Sütçü İmam’ı dualarla andı. 
Sütçü İmam ve milli mücadele 
kahramanlarının ruhu için KSÜ 
öğrencileri ve üniversite perso-
neli tarafından okunan hatimle-
rin duası Cuma namazı sonra-
sında İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Genç tarafından yapıldı.

Anma programı kapsamın-
da gerçekleştirdiği konuşmaya 
Milli Mücadele kahramanı Süt-
çü İmam’ı rahmet ve şükranla 
anarak başlayan Rektör Prof. 
Dr. Niyazi Can, “İsmini gurur-
la taşıdığımız Milli Mücade-
le ateşini yakan Sütçü İmam’ı 
Hakka yürüyüşünün 96. yılında 
bir kez daha gururla anıyoruz. 
Geçmişimizi, köklerimizi unut-
mamaya, gençlerimize unuttur-

mamaya çabalıyoruz. Geleceğin 
bilgi ve teknolojisiyle donatıl-
mış, köklü kültür ve medeni-
yetimize bağlı, ülkemizin hak 
ettiği noktalara ulaşması için ça-
lışan ve üreten nesiller yetiştir-
mek en büyük hedefimiz. Süt-
çü İmam’a ilk kurşunu sıktıran 
ruhu, düşmana geçit vermeyen 
Milli Mücadele ruhunu öğren-
cilerimize aşılamak, bu ruhu ilk 
günkü heyecanıyla sürdürmek 
azim ve kararlılığındayız.” diye 
konuştu.

Rektör Can, Sütçü İmam’ın ve-
fatının yıl dönümü münasebeti 
kapsamında yapılan program 
vesilesiyle Milli Mücadele’nin 
tüm kahramanlarını rahmet ve 
minnetle yâd etti.

Program çerçevesinde Sütçü 
İmam’ın torunu Dr. Alaaddin 
Türkkorur da bir konuşma ya-
parak anma programını dü-
zenleyen başta Rektör Prof. Dr. 
Niyazi Can olmak üzere KSÜ 
ailesine teşekkürlerini sundu.
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Uluslararası Maraşizade Ahmed Kuddusi 
ve Kadirilik Sempozyumu Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) işbirliği ile 
23-24Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Maraşizade Ahmed Kuddusi ve Kadirilik 
Sempozyumu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış oturumu ile başladı.

Sempozyumun açılış konuş-
masını Kahramanmaraş Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Erkoç adına Kahra-
manmaraş Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri Züver 
Çetinkaya yaptı. Sempozyum-
da bildiri sunarak katkı sunan 
bilim insanlarına ve sempoz-
yumun düzenlenmesine katkı 
sağlayanlara teşekkürlerini ifa-
de eden Çetinkaya, Uluslarara-
sı Maraşizade Ahmed Kuddusi 
ve Kadirilik Sempozyumunun 
başarılı geçmesi temennisinde 
bulundu.

Konuşmasına Uluslararası 
Maraşizade Ahmed Kuddusi 
ve Kadirilik Sempozyumunun 
katkı sunanlara teşekkür ede-
rek başlayan KSÜ Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can, “Bizi biz yapan, 
unutulmaya yüz tutmuş değer-
lerimizi gün yüzüne çıkarmak 
için emek veren yöneticilerimi-
zi ve hocalarımızı tebrik ediyo-
rum. Büyükşehir Belediyemizle 
yürütülen bu işbirliklerini, bu 

güç birliklerini inşallah arttıra-
rak devam ettireceğiz.” diye ko-
nuştu.

Sempozyum düzenleme ku-
rulu adına KSÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Lütfü Alıcı da kısa bir 
konuşma yaparak, Maraşizade 
Ahmed Kuddusi hakkında bil-
giler verdi.

Maraşizade Ahmed Kuddu-
si’nin torunlarından Ali Eren de 
bir konuşma yaparak sempoz-
yumun düzenlenmesine katkı 
sunan KSÜ ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi yönetici 
ve çalışanlarına teşekkürlerini 
sundu.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can 
ve Kahramanmaraş Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreteri 
Züver Çetinkaya tarafından Ali 
Eren’e ve Maraşizade Ahmed 
Kuddusi’nin yaşadığı şehir olan 
Niğde Bor Belediye Başkanı 
Sıtkı Eren’e Kahramanmaraş’a 
verilen İstiklal Madalyası vesi-

kasının yer aldığı tablo hediye 
edildi.

Açılış konuşmalarının ar-
dından sempozyumun açılış 
oturumuna geçilirken, oturum 
başkanlığını Prof. Dr. Hasan 
Kavruk yaptı. Oturum kapsa-
mında Prof. Dr. Ahmet Doğan 
“Ahmed Kuddusi Divanı’nda 
Ele Alınan Konular”, Doç. Dr. 
Ali Tenik “Ahmed Kuddusi’nin 
Tasavvuf ve Tarikat Anlayışı”, 
Prof. Dr. Osman Türer “Ah-
med Kuddusi’nin Şiirlerinde 
İlahi Aşk”, Prof. Dr. Nuri Kah-
veci “Kuddusi Divanı’nda İba-
det-Tasavvuf ilişkisi” ve Prof. 
Dr. İbrahim Halil Tuğluk “Ah-
med Kuddusi Divanı’nda Sos-
yal Tenkit” başlıklı tebliğlerini 
sundular. Uluslararası Maraşi-
zade Ahmed Kuddusi ve Kadi-
rilik Sempozyumu’nun öğleden 
sonraki oturumları ise KSÜ 
Fen-Edebiyat Fakültesi Konfe-
rans Salonlarında gerçekleştiril-
di.
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SGK Başkanı Dr. Bağlı, “Türkiye’de 
Sosyal Güvenlik Sisteminde Değişim 
ve Dönüşüm” Konulu Konferans Verdi

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 

Başkanı Dr. Mehmet 
Selim Bağlı, 

Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 

Üniversitesinde (KSÜ) 
“Türkiye’de Sosyal 

Güvenlik Sisteminde 
Değişim ve Dönüşüm” 

konulu konferans 
verdi.

KSÜ Rektörlüğü tarafından 
kariyer günleri kapsamında 
düzenlenen ve Cahit Zarifoğlu 
Konferans Salonunda gerçek-
leştirilen konferans programı-
nın açılış konuşmasını Kah-
ramanmaraş Valisi Vahdettin 
Özkan yaptı.

Geçmişten bugüne insan ya-
şamında sosyal güvenlik sis-
teminin önemine değinen Vali 
Özkan, toplum tarafından üreti-
len değerlerin eşit olarak payla-
şımında SGK’nın önemli bir yer 
tuttuğunu ifade etti.

Devlet kurumlarının kıt kay-
nakları maksimum verimlilikle 
hizmete sunma gayreti içeri-
sinde olduğunu belirten Vali 

Özkan, Türkiye’de son yıllarda 
ihtiyaçların en iyi şekilde analiz 
edilerek vatandaşların hizmet-
lere erişiminin kolaylaştırıldığı-
nı söyledi. Vali Özkan, “Bu tür 
konferansların, refah seviyesi-
nin ve yaşam kalitesinin arttı-
rılmasına önemli ölçüde hizmet 
edeceğini düşünüyorum.” şek-
linde konuştu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can ise konuşmasına 
SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim 
Bağlı’yı Kahramanmaraş’ta ve 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesinde ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek ve davetlerine icabet etti-
ği için teşekkür ederek başladı.
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SGK’nın bütün vatandaşla-
rımızı doğrudan ilgilendiren 
büyük bir kurum olduğunu 
belirten Rektör Can, başarılı 
çalışmalarıyla dünyanın dikka-
tini çeken bir kurum olduğu-
nu hatırlattı. Türkiye’de sosyal 
güvenlik sisteminin dünyanın 
gelişmiş ülkelerinin çok önün-
de bir düzeye sahip olduğunun 
altını çizen Rektör Can, eski dö-
nemlerde günlerce süren sevk 
ve tedavi süreçleri ile sağlık 
sisteminde yaşanan aksaklıklar-
dan bahsetti.

Bugün farklı sistemlerin tek 
çatı altında toplanmasıyla ayrış-
manın önüne geçildiğini ve sos-
yal güvenlik alanında eşitliğin 
sağlandığını ifade eden Rektör 
Can, “‘Yaratılanı yaratandan 
dolayı hoş gören’ anlayış doğ-
rultusunda yürütülen bu çalış-
malar insana verilen değerin 
en önemli göstergesidir.” diye 
konuştu.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan SGK Başkanı Dr. Mehmet 
Selim Bağlı, “Türkiye’de Sosyal 
Güvenlik Sisteminde Değişim 
ve Dönüşüm” başlıklı konferans 
sunumunu gerçekleştirdi.

Sosyal güvenlik kavramının 
dünyadaki gelişim sürecine iliş-
kin bilgiler veren SGK Başkanı 
Bağlı, Türkiye’de sosyal güven-
lik kavramının ortaya çıkışı ve 
geçirdiği evreleri sıraladı.

Emekli Sandığının Türkiye’de 
kurulan ilk sosyal güvenlik 
kurumu olduğunu hatırlatan 
Bağlı, “Sosyal Güvenlik Kuru-
munun gelişimi, ülkemizde de-
mokratikleşme ile paralel olarak 
ilerlemiştir.” dedi. 1990’lı yıl-
larda toplumun yalnızca yüzde 
25’inin sosyal güvenceye sahip 
olduğuna dikkat çeken Başkan 
Bağlı, “Sosyal Güvenlik Refor-
mu neticesinde bugün gelinen 
noktada toplumun büyük kıs-

mının sağlık konusunda güven-
cesi bulunmaktadır.” şeklinde 
konuştu.

İnsanların hastane bahçesin-
de battaniye ile nöbet tuttuğu 
günlerden bugünlere gelindi-
ğini belirten Bağlı, “Dünyada 
sosyal güvenlik reformunu kav-
gasız, gürültüsüz başaran tek 
lider Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayip Erdoğan’dır.” ifa-
delerini kullandı. Sosyal güven-
lik konusunda bütün kesimleri 
memnun etmenin çok zor bir 
iş olduğuna dikkat çeken Bağ-
lı, “Güçlü liderlik ve toplumun 
destekleriyle sosyal güvenlik 
reformu gerçekleştirilmiştir. Bu, 
toplumsal mutabakatın sonu-
cunda ortaya çıkmıştır.” diye 
konuştu.

Türkiye’de uygulanan Genel 
Sağlık Sigortası’nın yurt dışın-
da büyük hayranlık uyandırdı-
ğını vurgulayan Bağlı, “Asgari 
ücretin üçte birinin altında ge-
lire sahip olduğunu belgeleyen 
vatandaşlarımızın Genel Sağlık 
Sigortası kapsamında her türlü 
sağlık harcamaları devletimiz 
tarafından karşılanmaktadır.” 
dedi.

Emeklilik sistemine ilişkin 
bilgiler de paylaşan SGK Baş-
kanı Bağlı, dünyada 4 çalışana 1 
emekli düşerken ülkemizde bu 
oranın 2 çalışana 1 emekli şek-
linde olduğunu söyledi. Geç-
miş dönemlerde erken yaşlarda 
emekli olanların bu duruma 
neden olduğunu belirten Bağ-

lı, ülkemizde bugün itibariyle 
emekli olma yaş ortalamasının 
52 olduğunu ileriki yıllarda ka-
demeli olarak emeklilik yaşının 
65 olacağını hatırlattı.

Öğrencilere SGK’da kariyer 
imkanlarına ilişkin bilgiler ve-
ren Başkan Bağlı, ülkemizde 
iyi çalışan herkese kariyer ala-
nında yükselmenin yollarının 
açık olduğunu belirtti. Eski dö-
nemlerde dile getirilen merkez 
üniversite, taşra üniversitesi 
söyleminin bugün geçerliliğini 
yitirdiğini ifade eden Bağlı, “Ül-
kemizde bütün üniversite me-
zunları başarıları ölçüsünde eşit 
yükselme olanağına sahipler. 
Taşra üniversitelerinden mezun 
da olsanız siciliniz iyi ve başarı-
lıysanız üst düzey görevlere ge-
lebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Se-
lim Bağlı konferans sunumu-
nun son bölümünde katılımcı-
ların sosyal güvenlik sistemine 
ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Konferans sunumunun ardın-
dan SGK Başkanı Bağlı’ya Kah-
ramanmaraş Valisi Vahdettin 
Özkan ve üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can tarafından 
Kahramanmaraş Ansiklopedi-
si’nin 1 ve 2. cildi ile Kahraman-
maraş el sanatlarının en güzel 
örneklerinden biri olan oyma 
ceviz sandık hediye edildi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 
SGK Başkanı Bağlı ile Rektörlük 
Makamında da bir araya gele-
rek bir süre görüştü.
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‘Fıkhi Mirasımızın Değeri Üzerine’ 
Konulu Konferans Düzenlendi
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fa-
kültesi Dekanlığı ve İlahiyat 
Fakültesi Öğrenci Temsilciliği 
tarafından  ‘Fıkhi Mirasımızın 
Değeri Üzerine’ konulu konfe-
rans düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen konfe-
ransın açılış konuşmasını Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can yaptı. KSÜ öğren-
cilerine mesleki eğitim ve öğre-
timlerinin yanı sıra farklı alan-
larda beceriler de kazandırmayı 
amaçladıklarını ifade eden Rek-
tör Can, “Ülkemizin çok değerli 
insan kaynakları var. Bu kayna-
ğı fırsat bilerek öğrencilerimizi 
yıl içerisinde düzenlediğimiz 
etkinliklerde bu değerlerimizle 
buluşturuyoruz. Öğrencilerimi-
zin mezun olduklarında daha 
donanımlı bireyler olmaları 
için çaba gösteriyoruz. Öğren-
cilerimize farklı bakış açıları ka-
zandırmak için farklı alanlarda 
uzman isimleri üniversitemizde 
ağırlıyoruz.” diye konuştu. 

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mehmet Akif Özdoğanda 
kısa bir konuşma yaparak kon-

feransın gerçekleştirilmesine 
katkı sunan herkese teşekkür 
etti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan İzmir Kâtip Çelebi Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet 
Köse ‘Fıkhi Mirasımızın Değeri 
Üzerine’ başlıklı konferans su-
numunu gerçekleştirdi. Fıkıh 
konusunda İslam âlimlerinin 
farklı yorumları üzerine değer-
lendirmelerde bulunan Prof. Dr. 
Köse, fıkhın toplum hayatımız-
daki yeri hakkında bilgiler pay-
laştı.

Olgular üzerinden İslam dün-
yasındaki fıkhi görüş ayrılıkla-
rına örnekler vererek değerlen-
dirmelerde bulunan Prof. Dr. 
Köse, katılımcıların konuya iliş-
kin sorularını cevaplandırdı.

Konferans sunumunun ardın-
dan Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can, İzmir Kâtip Çe-
lebi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Saffet Köse’ye Kahraman-
maraş geleneksel el sanatlarının 
en güzel örnekleri arasında yer 
alan oyma ceviz sandık hediye 
etti.
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Enerji Zirvesinin 5.’si Yapıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve KSÜ Institute of ElectricalandEle-
ctronicsEngineers (IEEE) Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ve enerji alanında uzman 
isimlerle üniversite öğrencilerini buluşturmayı amaçlayan Enerji Zirvesi’nin bu yıl beşincisi düzen-
lendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 5. 
Enerji Zirvesi’nin açılış ko-
nuşmasını Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mahit Güneş yaptı. 
Enerjinin stratejik bir konu ol-
duğunu belirten ve üretim ar-
tışıyla enerji ihtiyacının doğru 
orantılı olarak arttığını ifade 
eden Dekan Güneş, “Ülke-
mizde doğal enerji kaynakla-
rının üretimi çok sınırlı, güneş 
enerjisi teknolojisine önem 
vermeli, kendimizi bu alanda 
bilimsel çalışmalarla ve proje-
lerle geliştirmeliyiz.” şeklinde 
konuştu.

5. Enerji Zirvesi’nin ana 
sponsorluğunu üstlenen Ake-
daş Elektrik Perakende Satış 
A.Ş. Genel Müdürü Medine 
Tanış da bir konuşma yaparak 
ülkemizde elektrik üretiminin 
tarihsel süreçlerine ilişkin bil-
giler verdi.

Kişi başına elektrik tüketi-
minin son yıllarda büyük öl-
çüde arttığını ve kaynakların 
gelişerek büyüdüğü bir döne-

me girildiğini belirten Tanış, 
tüketicilere en verimli şekilde 
elektrik enerjisi sağlamak için 
ilgili kurumların büyük çaba-
lar gösterdiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ar-
dından 4 oturumdan olu-
şan zirvenin ilk oturumunda 

Okan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman 
“Nükleer Enerji” başlıklı su-
numunu gerçekleştirdi. Ener-
ji üretim prensiplerine ilişkin 
bilgiler veren Prof. Dr. Yar-
man, nükleer enerjinin ortaya 
çıkışı, dünyada nükleer ener-
jinin kullanımı ve bu alandaki 
güncel gelişmeler hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi.

Zirvenin ikinci oturumunda 
ise Savronik A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Faruk Yarman da 
nükleer enerji konulu sunu-
munu yaparak konuya ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

5. Enerji Zirvesi’nin üçüncü 
oturumunda Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Nükleer 
Enerji Mühendisi Fatih Alim, 
dördüncü oturumunda ise 
Akedaş Elektrik Perakende 
Satış A.Ş Epit Direktörü Kut-
lay Paksoy sunumlarını ger-
çekleştirdiler.

Oturumların tamamlanma-
sının ardından katkı sunanla-
ra protokol üyeleri tarafından 
plaket takdim edildi.
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“Hz. Peygamber ve Gençlik” 
Konulu Panelde Gençler Konuştu

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ), Kahraman-
maraş İl Müftülüğü ve Yük-
seköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kahramanmaraş İl 
Müdürlüğü tarafından Mevlid-i 
Nebi Haftası kapsamında dü-
zenlenen “Hz. Peygamberimiz 
ve Gençlik” konulu panele ev 
sahipliği yaptı.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen Yük-
seköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu ile Diyanet Vakfı yurt-
larında kalan İlahiyat Fakültesi 
öğrencilerinin konuşmacı ola-
rak katıldığı panel programı, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
ladı.

Panel programının açılış ko-
nuşmasını üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. 
Panelin hazırlanmasına katkı 
sunan herkese teşekkür eden, 
öğrenciler tarafından gerçekleş-
tirilen faaliyetlerin öğrencilerin 
kişisel gelişimlerine sağladığı 
katkının önemine değinen Rek-
tör Can, üniversite yönetimi 
olarak öğrenci odaklı faaliyet-
leri yaygınlaştırmayı amaçla-
dıklarını ve bu konuda önemli 

adımlar attıklarını söyledi.
Günümüz dünyasında genç-

liğin karşılaştığı sorunlara dik-
kat çeken Rektör Can, “Sorun-
larımızın çözümü noktasında 
Kur’an ve Peygamber Efendimi-
zin sünnetini kendimize rehber 
edinmeliyiz. Peygamberimizin 
hayatını iyi okumalı, iyi anla-
malı O’nun hayatın her alanını 
kapsayan kıymetli hadisleri-
ne gereken önemi vermeliyiz.” 
diye konuştu.

Kahramanmaraş İl Müftüsü 
Celal Sürgeç de kısa bir selamla-
ma konuşması yaparak panelin 
hayırlara vesile olması temenni-
sinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel oturumuna geçildi. 
Selahattin Kolay’ın başkanlığın-
da gerçekleştirilen panelde ko-

nuşmacı olarak; Emel Demirel, 
Tayyip Dölek, Özlem Sultan Ül-
ker, Ayşenur Çelik ve Hayruni-
sa Aygör yer aldı.

Hz. Peygamberin gençlere 
verdiği önem, insanlığa model 
gençler, gençlerin günümüzde-
ki sorunları ve çözüm yollarına 
ilişkin sunumların gerçekleşti-
rildiği panel oturumunun ar-
dından Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Kahraman-
maraş Erkek Yurdu öğrencileri 
tarafından hazırlanan tasavvuf 
musikisi dinletisi gerçekleştiril-
di.

Panel programına iştirak eden 
katılımcılara Kahramanmaraş İl 
Müftülüğü tarafından Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları’ndan 
çıkan “Peygamberimiz ve Genç-
lik” isimli kitap hediye edildi.
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“İslami İlimlerde Siyer” Paneli Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) Siyer Araş-
tırmaları Öğrenci Topluluğu 
tarafından “İslami İlimlerde Si-
yer” konulu panel düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen pa-
nel programı İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Abdussamed 
Söyler tarafından gerçekleşti-
rilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı.

Panelin açılış konuşmasını 
ise Siyer Araştırmaları Öğrenci 
Topluluğu Akademik Danış-
manı Dr. Öğretim Üyesi Fey-
za Betül Köse yaptı. Köse, Hz. 

Peygamberi anlama ve anlatma 
noktasında öğrencileri konunun 
uzmanlarıyla bir araya getirme-
nin gayreti içerisinde oldukları-
nı ifade etti.

Siyer Araştırmaları Öğrenci 
Topluluğu Başkanı Şüheda Sena 
Değirmen de kısa bir selamlama 
konuşması yaparak, topluluğun 
etkinlik planları hakkında bilgi-
ler verdi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel oturumuna geçildi. 
Panelin oturum başkanlığını 
Üniversitemiz Rektör Yardım-
cısı ve İlahiyat Fakültesi Tefsir 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 

Dr. Zekeriya Pak yaptı. Pane-
lin konuşmacıları arasında ise 
İlahiyat Fakültesi Dekanı ve 
Arap Dili ve Belegatı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Akif Özdoğan, Din Sosyoloji-
si Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Hüsnü Ezber Bodur, İslam 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Nuri Kahveci, Hadis 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Abdulkadir Evgin, KelamAna-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ab-
dülhamit Sinanoğlu ile Siyer-i 
Nebi ve İslam Tarihi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Öz 
yer aldı.
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“Bilim, Din ve Türkçülük” 
Konulu Konferans Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) Milli Kültür 
Hareketi Öğrenci Topluluğu ta-
rafından “Bilim, Din ve Türkçü-
lük” konulu konferans düzen-
lendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 
programın açılış konuşmasını 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can yaptı. Bilim ve din 
kavramlarının insan hayatın-
daki yerine ve önemine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Rektör Can, her ikisinin de in-
san ihtiyaçlarını temel aldığını 
ifade etti.

Türk milletinin kültür ve kök-
lerinde insanı ve insan ihtiyaçla-
rını önemseyen bir anlayışın var 
olduğunun altını çizen Rektör 

Can, “İyi niyetli sistemlerin bü-
tününde insanı anlama kaygısı 
vardır. Bilim ve dinin ortak pay-
dası insanın ihtiyaçlarına cevap 
vermektir.” diye konuştu.

Milli Kültür Hareketi Öğrenci 
Topluluğu Akademik Danışma-
nı Dr. Öğretim Üyesi Hikmet 
Demirci de kısa bir selamlama 
konuşması yaparak konferan-
sın gerçekleştirilmesine katkı 
sağlayan herkese teşekkürlerini 
sundu.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İskender Öksüz, 
Metin Yazarı, Sunucu ve Yönet-
men Yağmur Tunalı “Bilim, Din 
ve Türkçülük” konulu konfe-
rans sunumlarını gerçekleştir-
diler.

Konferansta ilk sözü alan Yağ-
mur Tunalı en önemli proble-
mimizin dil problemi olduğunu 
vurgulayarak, “Dil bütün bir 
millettir. Dilimiz var ise bütün 
bir milletiz. Bir milletin gelişi-
mi dilini kullanabildiği ölçüde 
mümkündür. Dili sadece öğret-
men, yazar ve şairlerin meselesi 
olarak görmek büyük bir gaflet-
tir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İskender Öksüz de 
konuşmasında bilim, din ve 
Türkçülük kavramlarının bir-
biriyle ilişkisine yönelik değer-
lendirmelerde bulundu. Öksüz, 
Türkçülüğün milleti daha ileri 
seviyelere taşıma gayreti ve fikir 
birikiminin ürünü olduğunun, 
kesinlikle ırkçılık olmadığının 
altını çizdi.
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Nurhak-merkez ilçe Seyidaliler Ma-
hallesi sınırları içerisinde bir ağaç ziyare-
tidir. Tek bir kök üzerinde beş ayrı daldan 
oluştuğu için ziyarete “Beşkardeş” denil-
miştir. Beş kollu şamdan görünümünde 
olan ardıç ağacı, halk arasında ermiş ola-
rak bilinen Mirbehem’in (Mulla/Molla İb-
rahim) bahçesi içerisindedir. Ağaç, onun 
gölgesinde oturan Molla’nın sevgisi ile 
büyümüş ve günümüzdeki şeklini al-
mıştır. Anlatıldığına göre Molla İbrahim, 
Bektaşi tarikatına mensup ermişlerden 
birisiymiş. O, Beşkardeş ziyaret yerini 
de içine alan dergâhını yerleşim yerin-
den uzak, taşlı ve kurak olan bu bölgeye 
kurmuş. Esasında burası evliyadan ismi 
bilinmeyen ihtiyar bir zatın yaşadığı yer-
miş  (O kimsenin kurda kuşa hükmetti-
ği, nitekim kızgın köpekler saldırdığında 
eliyle onlara durmaları gerektiğini söy-
lediğinde, köpeklerin derhal durdukları 
anlatılmaktadır.) Onun Molla’ya: “Der-
gâhını buraya yap!” diyerek asasını yere 
vurduğu, sonra da aynı asayı mollaya 
vererek “Bunu kaybetme!” dediği anlatıl-
maktadır. Bunun üzerine mollanın “Bu-
rası taşlık ve kayalık bir yer, evi ve der-
gâhı nasıl yapayım?” sorusuna, meçhul 

şahsın; “Sen dergâhı inşa etmeye başla 
taşlar ve kayalar kendiliğinden gelirler.” 
dediği dergâh yapma işini Molla’ya bı-
rakarak gözden kaybolduğu anlatılmak-
tadır. Molla, dergâhı ve evini inşa etmek 
için kazmayı yere vurduğunda gerçekten 
de büyük kaya ve taşların kendiliğinden 
gelip bahçe duvarı ve evin temelinin ka-
zılacağı yerlere yerleştiği ve böylece Mol-
la’nın evini ve dergâhını rahatça yaptığı 
anlatılır.  

O günden sonra dergâhın müdavim-
leri çoğalmış, Molla İbrahim sayesinde 
kasabaya huzur ve barış gelmiş. Zira o, 
her yıl çileye girer ve insanların barış ve 
mutluluğu için dua edermiş. Bir yıl Mol-
la’nın da içinde bulunduğu üç kişilik 
grup, Beşkardeş yakınındaki dergâhta çi-
leye girmeye karar vermişler. Ancak yan-
larında kırk kuru üzüm tanesinin hari-
cinde yiyecekleri yokmuş. Kırk üzümün 
kendilerine yeteceğini düşünen üç kişi 
çileye başlamış ancak ilerleyen günlerde 
diğer ikisi çeşitli halüsinasyonlar görüp 
çilehaneyi terk etmişler. Molla ise kırk 
kuru üzümden her akşam bir tanesini ye-
mek suretiyle kırk gün çileye girip orucu-
nu tamamlamış. Molla, yaşadığı yıllarda 

BEŞKARDEŞ
Ziyaret Yeri
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bu ritüeli her yıl tekrarlarmış. 
Meçhul şahıstan el aldığı düşünülen Mol-

la’nın din ve dünya ilimlerini tekmil etmiş birisi 
olduğu ve birçok kerameti bulunduğundan bah-
sedilmektedir. Anlatıldığına göre Molla bir gün 
müritleri ile beraber evinde zikir halkası oluştu-
rup zikir etmeye başlamış, zikir sesini duyan iki 
köylü onları korkutmak için bacadan içeri loğ 
(toprak damların su akıtmaması için, damın üze-
rinde dolaştırılan silindir biçiminde taş) atmak 
istemiş. Ancak loğu tam atacakken titremeye baş-
lamışlar. Durumdan haberdar olan Molla “Zaval-
lılar damda titriyor, onları alıp getirin.” demiş. 
Molla’nın huzuruna getirildiklerinde titremeleri 
geçmiş ve ondan af dileyerek onun müridi ol-
muşlar. Hak vaki olduğunda Molla’yı köyün me-
zarlığına gömmüşler. Molla’dan birkaç yıl sonra 
karısı da vefat etmiş. Köylüler onu da kocasının 
yanına gömmeye karar vermiş ve bir mezar yeri 
kazmaya başlamışlar. Biraz eştikten sonra Molla 
İbrahim’in çürümemiş bedeni ortaya çıkmış. Ke-
fenin de sağlam olduğunu gören köylüler, onun 
sakalından bir kıl koparmak istemiş ancak ne ka-
dar çekseler de sakalından bir kıl parçası kopara-
mamışlar ve mezarı yeniden kapatmışlar.  

Beşkardeş; sınavlarda başarılı olmak, bahtın 

açılması, erkek çocuğa sahip olmak, çocuğu ölen-
ler, çocuk sahibi olma isteği, eklem ve kas ağrı-
sından kurtulmak, cilt hastaları, psikolojik rahat-
sızlığı olanlar, akıl hastaları, baş ağrısı çekenler 
tarafından ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler, is-
teklerinin gerçekleşmesi için dua ve niyazda bu-
lunmakta ve Beşkardeş’in dallarına çaput, iplik 
ve saç teli bağlamaktadırlar. Bazıları ise çaputa, 
mavi boncuk, göz boncuğu, it boncuğu ve delikli 
taş bağlayıp asmaktadırlar. “Beşler aşkına” diye-
rek ağacın ortasına madeni para bırakmaktadır-
lar. Dergâhtan günümüzde bir eser kalmasa da 
iki büyük siyah yılanın Molla’nın bahçesini ve 
Beşkardeş’i koruduğu düşünülmektedir. Dolayı-
sıyla bahçeden meyve almak veya Beşkardeş’ten 
toprak almak için Molla’nın yakınlarından izin 
alınması gerektiğine inanılmaktadır.

KAYNAKÇA:
Hamza KARAOĞLAN, Kahramanmaraş ve Çevresin-
de Ziyaret Yerleri, Ankara 2014, s. 252-254.
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“Gönüllerin Sultanı Hz. Mevlana” 
Konulu Konferans’ta Yazar Dursun Gürlek Konuştu

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 
konferansın açılış konuşma-
sını üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. 
Hz. Mevlana’ya KSÜ perso-
nel ve öğrencilerinin göster-
diği ilgini ve sevginin ken-
dilerini ziyadesiyle memnun 
ettiğini ifade eden Rektör 
Can, Mevlana’nın her biri bir 
birinden değerli öğütlerin-
den birkaçını katılımcılarla 
paylaştı. Konferansın düzen-
lenmesine katkı sunan herke-
se teşekkür eden Rektör Can, 
konuşmalarını konferansın 
verimli geçmesi temennisiyle 
tamamladı.

Açılış konuşmalarının ar-
dından Yazar Dursun Gürlek 
tarafından “Gönüllerin Sul-
tanı Hz. Mevlana” başlıklı 
konferans sunumunu ger-
çekleştirdi. Mevlana Cela-
laddin-i Rumi hazretlerinin 

‘İnsan midesi ile değil kulağı 
ile beslenir’ sözünü hatırla-
tan Gürlek, öğrencilere “Ki-
tap okuduğunuz kadar, kitap 
gibi insanların sohbetlerinde 
de bulunun, onları dinleyin.” 
tavsiyesinde bulundu.

Hz. Mevlana’nın Mesne-
vi’sinin şiirle yapılmış bir 
Kur’an tefsiri olduğunu be-
lirten Gürlek, Mevlana’nın 
eserlerini okumanın ihmal 
edilmemesi gerektiğini söy-
ledi. Dursun Gürlek öğrenci-

lere; ‘okumaya önem verin’, 
‘okumayı hayat boyu sürdü-
rün’, ‘seçkin kitaplardan kü-
tüphanenizi oluşturun’  tav-
siyelerinde bulundu.

Konferans sunumunun ar-
dından üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Niyazi Can 
tarafından Yazar Dursun 
Gürlek’e Kahramanmaraş 
geleneksel el sanatlarının 
başlıca örnekleri arasında yer 
alan oyma ceviz sandık hedi-
ye edildi.

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 

(KSÜ) Dil ve Edebiyat 
Öğrenci Topluluğu 
tarafından Mevlânâ 

Celaleddîn-i Rûmî’nin 
‘Düğün Gecesi’ olarak 
nitelendirdiği hakka 
yürüyüşünün 745. 
yılı münasebetiyle 
“Gönüllerin Sultanı 

Hz. Mevlana” konulu 
konferans düzenlendi.
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“Yaşlanan İnsan ve Toplum” 
Konulu Panel Yapıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir 

Belediyesi ve Kahramanma-
raş Sütçü İmam Üniversitesi 
(KSÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu (SHMYO) Sağ-
lık Bakım Hizmetleri Bölümü 
işbirliğiyle “Yaşlanan İnsan ve 
Toplum” konulu panel düzen-
lendi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Konfe-
rans Salonunda gerçekleştiri-
len panelin açılış konuşmasını 
üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can yaptı. “Ülkemizde 
ve dünyada yaşlılık konusunda 
farkındalık bilincini geliştirmek 
ve yaygınlaştırmak zorunda-
yız.” diyen Rektör Can, “Bizim 
kültürümüzde ve inancımızda 
yaşlılara büyük bir hürmet var-
dır. Biz bu konuda dünyaya ör-
nek olacak konumdayız. Bu kıy-
metli değerimizi yaşatmak için 
gereken çabayı toplumun bütün 
fertleri olarak göstermeliyiz.” 
diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Sebiha 
Başaran ise bakanlık nezdinde 

engelli ve yaşlı hizmetlerine yö-
nelik yürütülen projelere ilişkin 
katılımcıları bilgilendirdi.

SHMYO Müdürü Doç. Dr. 
Perihan Öztürk de kısa bir se-
lamlama konuşması yaparak 
panelin düzenlenmesine katkı 
sağlayan üniversite yönetimine 
ve Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi yetkililerine teşek-
kürlerini sundu. Öztürk, dün-
yada ve ülkemizde yaşlı bakımı 
alanındaki gelişmeler ve bu ko-
nuda SHMYO’da yürütülen ça-
lışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Zü-
ver Çetinkaya da konuşmasında 
Büyükşehir Belediyesinin yaşlı 
bakımı alanında yürüttüğü Yaş-
lı Destek Hizmetlerine ilişkin 
bilgileri paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel oturumuna geçilir-

ken panel başkanlığını Akdeniz 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Gerontoloji Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. İsmail Tufan yü-
rüttü.

Panelde Nöroloji ve Uyku 
Bozuklukları Uzmanı Dr. Me-
lih Vural “Yaşlılık ve Uyku”, 
Akdeniz Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Ikuko Murakami “Ja-
ponya’da Geronto Tenolojide 
Güncel Bilgiler”, Aydın Ger-
mencik Yaşlı Danışma ve Eğitim 
Merkezinden Sıla Ayan “Yaşlı 
Dostu Germencik”, Dinar Be-
lediyesinden Uzman Geronto-
log Faruk Yaşar Gürdal “Yerel 
Yönetimlerde Uygulamalı Ge-
rontoloji Hizmetleri”, Akdeniz 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Gerontoloji Bölümü 
Öğretim Elemanı Uzman Di-
yetisyen Ferda Çakıroğlu “İleri 
Yaşlarda Hastalıklar ve Bes-
lenme Yaklaşımları” ve Özlem 
Özgür “60+ Tazelenme Üniver-
sitesi” başlıklı sunumlarını ger-
çekleştirdiler.

Panel oturumunun ardından 
konuşmacılara protokol üyeleri 
tarafından hediye takdimi ya-
pıldı.
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Gelişim Zirvesi Düzenlendi
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) Robot Öğ-
renci Topluluğu tarafından Ge-
lişim Zirvesi etkinliğinin ilki 
düzenlendi.

KSÜ Senem Ayşe Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen Ge-
lişim Zirvesi’nin açılış konuş-
masını üniversitemiz Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Sal-
talı yaptı. Gelişim Zirvesi etkin-
liğinin düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür eden Rek-
tör yardımcısı Saltalı, zirvenin 
verimli geçmesi temennisinde 
bulunarak öğrencilere başarılar 
diledi.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan InterPacs Sağlık Çözümleri 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirke-
ti Genel Müdürü Cengiz Topel 
Töremiş robotik teknolojideki 
güncel gelişmelere ilişkin bil-
giler verdi. “Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi öğ-
rencileri olarak çizgi takip eden 
değil, yaptıklarıyla takip edilen 
robot teknolojileri üretin.” di-
yen Töremiş, “Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi bünye-
sinde ve Kahramanmaraş’ta var 
olan sorunlara yönelik robotik 
çözümler üretmek sizleri çok 

ileri taşıyacaktır.” ifadelerini 
kullandı. Medianova Kurucu-
su ve CEO’su Serkan Sevim ise 
kariyer sürecini katılımcılarla 
paylaştı. Öğrencilik yıllarında 
ilk şirketini kuran ve bu gün 50 
kişilik ekibe sahip bilişim şirke-
ti yöneticiliği yapan Serkan Se-
vim öğrencilere “Fayda odaklı 
çalışın. Girişimci yönünüzü ge-

liştirin. Nasıl daha iyisini daha 
ilerisini yapabilirimin arayışı 
içerisinde olun.” tavsiyelerinde 
bulundu.

Etkinlikte Vantrolog Çiğdem 
Dağtekin kuklası Marmelat’la 
gösteri gerçekleştirdi. Gelişim 
zirvesi konuşmacılara hediye 
takdimi ve toplu fotoğraf çeki-
minin ardından son buldu.
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KSÜ Ev Sahipliğinde Kadın 
Üreticiler Kermesine İlgi Yoğun Oldu
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü, 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi, Kahramanmaraş Ka-
dın Girişimi, Üretimi ve İşletme 
Kooperatifi işbirliğiyle kadın gi-
rişimcilere destek olmak ve ko-
operatif faaliyetlerini tanıtmak 
amacıyla Tutum, Yatırım ve 
Türk Malları Haftası kapsamın-
da “Kadın Üreticiler Kermesi” 
düzenlendi.

KSÜ Avşar Yerleşkesi Çarşı 
Yemekhanesinde gerçekleşti-
rilen kermese üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 
Rektör Yardımcıları, Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Züver Çetinka-

ya, üniversite yöneticileri ve çok 
sayıda öğrenci katıldı.

Yaklaşık 100 kadın girişimci-
nin el emeği ürünler, ziyaret-
çilerin beğenisine sunulurken 
kermeste Kahramanmaraş ge-
leneksel el sanatların en güzel 
örnekleri ve zengin Kahraman-
maraş mutfağının birbirinden 
güzel lezzetleri yer aldı.

Rektör Can, düzenlenen ker-
mesle hem kadın girişimcilere 
destek olmayı hem de Tutum, 
Yatırım ve Türk Malları Haftası 
kapsamında yerli üretim kulla-
nımının yaygınlaştırılması ko-
nusunda farkındalık oluşturma-
yı amaçladıklarını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın geleneksel 

el sanatları ve zengin Kahra-
manmaraş mutfağının lezzet-
leriyle buluşmak üzere herkesi 
kermes alanına davet eden Rek-
tör Can, bütün kurum ve kuru-
luşlarla bu manada katma değer 
ortaya koyan ortak çalışmalar 
yürütmeye devam edeceklerini 
söyledi.

Stantları gezerek girişimci 
kadınlarla tek tek sohbet eden 
ve ürünler hakkında bilgiler 
alan Rektör Can, kermesin dü-
zenlenmesine katkı sağlayan 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, KSÜ çalı-
şanları ile Kahramanmaraş Ka-
dın Girişimi, Üretimi ve İşletme 
Kooperatifi üyelerine teşekkür 
etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Zü-
ver Çetinkaya ve Kahramanma-
raş Kadın Girişimi, Üretimi ve 
İşletme Kooperatifi Başkanı Ya-
semin Ayranpınar da kermese 
destek veren herkese teşekkür-
lerini sundular.
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KSÜ’lü Mühendis Adayları, BMO Tanıtımı 
ve Kariyer Konferansında Bir Araya Geldi
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) Bilgisayar ve 
Bilişim Öğrenci Topluluğu tara-
fından Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği (TMMOB) 
Bilgisayar Mühendisleri Oda-
sı tanıtım etkinliği ve ‘Kariyer 
Planlaması” konulu konferans 
düzenlendi.

KSÜ Senem Ayşe Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 
programın açılış konuşmasını 
üniversitemiz Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Kadir Saltalı yaptı. 
Dünyadaki gelişmeleri yakın-
dan takip ederek yeni şeyler or-
taya koymanın önemine vurgu 
yapan Rektör Yardımcısı Sal-
talı, “Günümüzde yaygınlaşan 
bireysellikten kurtularak güç 
birliği ile güzel işler ortaya ko-
nulabilir. Bu manada siz değerli 
öğrencilerimizi tebrik ediyo-
rum. Üniversite yönetimi olarak 
bu tür öğrenci odaklı etkinlikle-

re destek vermeye devam ede-
ceğiz.” diye konuştu.

Bilim ve teknoloji alanındaki 
değişikliklerden en çok etkile-
nen sektörün bilgisayar ve bi-
lişim sektörü olduğuna dikkat 
çeken Rektör Yardımcısı Saltalı, 
“Bu tür faaliyetleri yaygınlaştı-
rarak alanında uzman isimlerin 
deneyimlerinden yararlanın. 
Yaptığınız faaliyetler sizlere kat-
kı sağlamanın yanında mesleki 
kariyer noktasında da önemli 
fırsatlar sunacaktır.” şeklinde 
konuştu.

KSÜ Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesi Bilgisayar Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
İbrahim Taner Okumuş da kısa 
bir selamlama konuşması yapa-
rak programın düzenlenmesine 
katkı sunan herkese teşekkür 
etti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan TMMOB BMO Yönetim 

Kurulu Üyesi Cem Nuri Aldaş, 
BMO tanıtımını içeren “Kariyer 
Planlaması” başlıklı konferans 
sunumunu gerçekleştirdi. 2012 
yılında kurulan BMO yapı ve 
işleyişi ile oda bünyesinde yer 
alan BMO Genç komisyonu 
hakkında bilgiler verdi.

Bilgisayar alanında son yıl-
larda çok hızlı ve önemli geliş-
meler yaşandığının altını çizen 
Aldaş, özellikle yazılım sektö-
rünün son yıllarda büyük önem 
kazandığını belirterek, bu alan-
daki gelişmeler hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi.

Konferans sunumu ve soru-ce-
vap bölümünün ardından KSÜ 
Bilgisayar ve Bilişim Öğrenci 
Topluluğu Başkanı Oğuzcan 
Özdemir, BMO Yönetim Kurulu 
Üyesi Cem Nuri Aldaş’a teşek-
kür plaketi takdim etti. Prog-
ram, toplu fotoğraf çekiminin 
ardından son buldu.
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KSÜ, Şair Abdurrahim Karakoç’u 
Konserle Andı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından 
ülkemizin yetiştirdiği büyük şairlerden Abdurrahim Karakoç anısına Türk halk müziği konseri dü-
zenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konfe-
rans Salonunda gerçekleştiri-
len konser programının açılış 
konuşmasını üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can 
yaptı. Kahramanmaraş’ın ve 
ülkemizin yetiştirdiği edebi-
yatımızın önemli bir değeri 
olan Abdurrahim Karakoç’u 
anmak için böylesi anlamlı bir 
program düzenlenmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getiren ve Abdurrahim Kara-
koç’la Ankara’da yaşadığı yıl-
lardaki anılarını katılımcılarla 
paylaşan Rektör Can, “Üni-
versitemiz her zaman sanatın 
ve sanatçının yanındadır. Bu 
topraklarda yetişen bu ülke-
nin değerlerini unutmadan, 
unutturmadan sahip çıkmaya, 

bu tür programların sayısını 
arttırmaya devam edeceğiz.” 
diye konuştu.

Fikir ve sanat alanında ülke-
mize yön veren önemli isim-
leri tanımaları ve anlamaları 
noktasında öğrencilere tavsi-
yelerde bulunan Rektör Can, 
“Öğrencilik yıllarınızın değe-
rini bilin. Bu zaman dilimini 
ve üniversitemizin sunduğu 

imkânları iyi değerlendirin. 
Kendi alanınıza ağırlık ver-
mek kaydıyla birkaç sanat 
koluyla amatör olarak da olsa 
ilgilenin. Öğrenci toplulukla-
rının faaliyetlerini önemsiyor 
ve destekliyoruz. Bütün bö-
lümlere hitap eden topluluk-
larda bir araya gelerek, farkı 
fikirlerin zenginliğinden isti-
fade ederek önemli projelere, 
kaliteli etkinliklere birlikte 
imza atın.” ifadelerini kullan-
dı.

Abdurrahim Karakoç’a ve 
yakın zamanda kaybettiği-
miz kendisi gibi önemli bir 
şair olan ağabeyi Bahaettin 
Karakoç’a Allah’tan rahmet 
dileyen Rektör Can, etkinliğin 
düzenlenmesine katkı sunan 
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herkese teşekkür etti.
Güzel Sanatlar Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öz-
karcı ise bu yıl ilk kez öğrenci 
almaya başlayan Müzik Bö-
lümü’nün ilk konseriniAb-
durraahim Karakoç anısına 
gerçekleştirmek istediklerini 
söyledi. Abdurrahim Kara-
koç’un ülkemizin yetiştirdiği 
büyük bir şair olduğunu be-
lirten Dekan Özkarcı, Abdur-
rahim Karakoç’un kişiliği ve 
edebiyat diline ilişkin bilgiler 
paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Eğitimci-Yazar Ramazan 
Avcı tarafından hazırlanan 
Abdurrahim Karakoç’un ha-
yatını anlatan biyografi sunu-
su gösterimi gerçekleştirildi.

Program kapsamında şef 
Öğr. Gör. Alper Şakalar yö-
netimindeki Güzel Sanat-
lar Fakültesi Müzik Bölümü 
öğrencilerinden oluşan ko-
ro,Abdurrahim Karakoç’un 
bestelenen şiirlerinden oluşan 
birbirinden güzel eserlerini 
seslendirdi. Eğitimci-Yazar 

Ramazan Avcı ise Karakoç’un 
şiirleri seslendirdi.

Konser programının ardın-
dan Rektör Can, koro şefi Öğr. 

Gör. Alper Aşakalar’a ve Ra-
mazan Avcı’ya programa sun-
dukları katkı nedeniyle teşek-
kür hediyesi takdim etti.
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KSÜ, Türk Edebiyatının Beyaz Kartalı 
Bahaettin Karakoç’u Şiirle Yâd Etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ)Dil ve Ede-
biyat Öğrenci Topluluğu tara-
fından Türk edebiyatında ‘Dede 
Korkut’ ve ‘Beyaz Kartal’ olarak 
anılan, Ekim ayında ebediyete 
uğurladığımız Şair Bahaettin 
Karakoç anısına şiir dinletisi ve 
“Aşkın Kutsal Kitabını Yazan 
Şair” başlıklı konferans progra-
mı düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirilen prog-
ramın açılış konuşmasını Baha-
ettin Karakoç’un oğlu Eğitimci 
Oğuz Karakoç yaptı. KSÜ’de ba-
bası Bahaettin Karakoç’la ilgili 
bir program yapılmasının ken-
disini heyecanlandırdığını ifade 
eden Oğuz Karakoç, “Onun ev-
ladı olmak, onun izinden yürü-
mek, onun özelliklerini taşımak, 
ona layık bir evlat olmak kolay 
değil. Bu sorumluluğun farkın-
dayım. İnşallah onun izinde 
yürümeye çalışacağım.” diye 
konuştu.

Bahaettin Karakoç’un şiir ve 
şaire verdiği öneme değinen 
Oğuz Karakoç, “Bir kişide şiir 
damarı gördüğü zaman, küçük 
büyük demeden yakından ilgi-
lenirdi.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından 
Şair İnci Okumuş “Aşkın Kut-
sal Kitabını Yazan Şair” başlıklı 
konferans sunumunu gerçekleş-
tirdi. ‘Hocam’ dediği Bahaettin 
Karakoç’un dil ve şiirdeki titizli-
ği ve hassasiyetinden bahseden 
İnci Okumuş, “O’nun şiirlerini 
gözle görerek okumak yetmez, 
gönülden hissetmek gerekir.” 

diye konuştu.
Bahaettin Karakoç’un şiir-

le dolu yaşamından, edebiya-
tımızdaki yeri ve öneminden 
bahseden Okumuş, Karakoç’un 
şiirde şekil ve üslubunun örnek-
siz olduğunu ifade etti.

Konferans sunumunun ardın-
dan üniversitemiz öğrencileri 
tarafından Bahaettin Karakoç 
şiirleri dinletisi gerçekleştirildi. 
Program sonunda katkı sunan-
lara katılım belgeleri, protokol 
üyeleri tarafından takdim edil-
di.



KSÜ BÜLTEN   2018-3110

“Çıraklık Atölyesi” Usta ve Çırak İnşaat 
Mühendislerini Bir Araya Getirdi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yapı Öğrenci Topluluğu (KSÜYAP) tarafından düzenle-
nen “Çıraklık Atölyesi”, sektörde önemli projelere imza atan inşaat mühendisleri ile genç inşaat mühen-
disi adaylarını buluşturdu.

KSÜ Senem Ayşe Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen et-
kinliğin açılış konuşmasını Rek-
tör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. 
Tecrübenin pahalı bir eğitim ol-
duğunu belirterek konuşmasına 
başlayan Rektör Can, öğrencile-
re seslenerek “Sektörden önemli 
isimlerin tecrübelerinden fayda-
lanın. Onların anlattıklarını de-
neyimlerini dikkate alın. Meslek 
büyüklerinizin yıllar içerisinde 
edindiği tecrübeleri kısa süreler 
içerisinde edinebilirsiniz. Daha 
az hata yaparak daha hızlı yol 
alabilirsiniz.” dedi.

Üniversite olarak öğrencileri-
mizin çalışma hayatına en iyi şe-
kilde hazırlanması için tüm im-
kânları seferber ettiklerini ifade 
eden Rektör Can, iş hayatında 
başarıya ulaşan isimleri bu tür 
etkinliklerde öğrencilerimizle 
buluşturarak mezunlarımızı ka-
riyer planlama konusunda bir 
adım öne taşımayı hedefledikle-
rini söyledi.

Etkinliğin verimli geçmesi 

temennisinde bulunan Rektör 
Can, panelin düzenlenmesine 
katkı sağlayan herkese ve dave-
te icabet etme nezaketi gösteren 
sektör temsilcilerine teşekkürle-
rini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardın-
dan panel oturumuna geçildi. 
Panelde ilk sözü alan Kahra-
manmaraş Büyükşehir Beledi-
yesi Etüd ve Projeler Daire Baş-
kanı Mustafa Aksel Abacıoğlu 
kariyer yaşamına ilişkin bilgiler 
verdi. Meslek hayatına atıldık-
tan sonra kısa sürede maddi 
beklentiler içerisine girmenin 
yanlış bir davranış olduğuna 
dikkat çeken Abacıoğlu, kariyer 
sürecinde öğrencilik sürecinde 
ve mesleğin ilk yıllarında edini-
len donanımların önemli etkisi 
olduğunu belirtti.

Limak A.Ş. Göksun Tüneller 
Proje Müdürü Tahir Erden ise 
ulaşım sektöründe yol yapım 
projelerinde edindiği tecrübele-
ri genç inşaat mühendisi aday-
larıyla paylaştı.

Özge İnşaat’tan Şule Türköne 
de inşaat mühendisi bir kadın 
olarak kariyer yaşamında kar-
şılaştığı güçlükler ve çalışma 
koşullarına ilişkin bilgiler verdi. 
Türköne, sabır ve donanım ol-
madan başarıya ulaşmanın çok 
zor olduğunu söyledi.

27 yıllık kariyer yaşamı bo-
yunca başta KSÜ Avşar Yerleş-
kesinde yer alan binaların pro-
jeleri olmak üzere birçok önemli 
projeye imza atan İnşaat Mü-
hendisi Sıtkı Okumuş ise hedef 
belirleme ve çok çalışmanın ka-
riyer sürecinde önemli etkenler 
olduğunun altını çizdi. Asıl öğ-
renme sürecinin okul bittikten 
sonra başladığına dikkat çeken 
Okumuş, “İşinizi sever ve ken-
dinizi işinize adarsanız başarılı 
olursunuz.” şeklinde konuştu.

Soru-cevap bölümüyle son 
bulan panel oturumunun ardın-
dan sunumlarıyla etkinliğe des-
tek olan konuşmacılara plaket 
takdim edildi.
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İnsan Kaynakları ve 
Kariyer Günleri’nin 7.’si Düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
(İŞKUR) işbirliği ile düzenlenen “İnsan Kaynakları ve Kariyer Günleri” panelinin bu yıl 7.’si gerçekleştirildi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Kon-
ferans Salonunda düzenlenen 
programın açılış konuşmasını 
etkinliğine üniversitemiz Rek-
törü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.
Üniversitemiz ile İŞKUR arasın-
da çok güçlü işbirlikleri ve ortak 
çalışma programlarının bulun-
duğunu ifade eden Rektör Can, 
iki kurumun uyumlu ve verimli 
çalışmasının sonuçları olarak 
birçok olumlu gelişmenin sağ-
lanmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi.

“Üniversite olarak öğrencile-
rimizin çalışma hayatına en iyi 
şekilde hazırlanması için tüm 
imkânlarımızı seferber ederek 
üniversite-sanayi işbirliğinin de 
en iyi örneklerini oluşturmaya 

çalışıyoruz. Bu amaçla öğren-
cilerimizin iş hayatında başarı-
lı olmuş yatırımcı ve girişimci 
şahsiyetlerle buluşturulması 
son derece önem taşımaktadır.” 
diyen Rektör Can, bu kapsam-
da gerçekleştirilen İnsan Kay-
nakları ve Kariyer Günlerinin 
öğrencilerin kariyer hedeflerine 
önemli katkılar sunacağını söy-
ledi.

Tecrübenin pahalı bir eğitim 
olduğuna dikkat çeken Rek-
tör Can, “İnsan kaynakları ve 
kariyer yönetimi konusunda 
öğrencilerimizin derslerde öğ-
rendikleri bilgilerin tecrübeli 
işadamlarımızın deneyimleri 
ile birleştirilmesi ve deneyim-
lerinin aktarılması son derece 

önemli ve gereklidir. Çünkü 
hayatta en değerli şeylerin ba-
şında ve belki de değeri ölçü-
lemeyecek kadar yüksek olan 
kazanımın tecrübe olduğu ger-
çeğinden hareketle ülkemizin 
kalkınması ve büyümesinde 
nitelikli, üretken ve girişimci in-
san gücümüzün çok büyük öne-
mi vardır.” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 
hedefleri doğrultusunda sade-
ce hükümet erkânının çabası 
yetmez. Bizler de eğitimciler, 
sanayiciler ve toplumun bütün 
unsurları olarak bu hedeflere 
yönelmeliyiz. Dünyanın eko-
nomisi gelişmiş ilk 10 ülkesi 
arasına ulaşmanın gereklerini 
yerine getirmeliyiz.” diyen Rek-
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tör Can, bu manada alanında 
uzman isimlerin tecrübelerin-
den yararlanmanın yeni nesle 
zaman kazandıracağının altını 
çizdi.

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce ise 
amaçlarının öğrencilerin aldığı 
teorik bilgilerin pratiğe dönüş-
türülmesi noktasında alanında 
uzman isimlerin tecrübeleriyle 
destek vermek olduğunu söyle-
di.

İŞKUR faaliyetlerine ve ça-
lışma alanlarına ilişkin bilgiler 
veren Ali Yüce, işveren ve iş-
gücü arasında aracılık edip ge-
rekli alanlarda işgücü eğitimleri 
vermeyi sürdürdüklerini ifade 
ederek öğrencilerin ve yeni me-
zun olanların faydalanabileceği 
İŞKUR eğitim programlarının 
önemine vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarının ar-
dından panel oturumuna ge-
çirilirken, panel başkanlığını 
üniversitemiz Orman Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden 
Görücü yaptı. Öğrencilerin staj 
sürelerini etkili ve verimli bir 
şekilde geçirmesinin önemine 
vurgu yapan Prof. Dr. Özden 
Görücü, başarılı bir kariyer ya-
şamında yabancı dil öğrenme, 
dünyadaki gelişmeleri iyi oku-
ma ve takım çalışmasının önem-
li yer tutuğunu ifade etti. 

Panelde ilk sözü alan İzomir 
İnşaat Yönetim Kurulu Başka-
nı Zafer Yaşar, kariyer süreci ve 
inşaat alanındaki çalışmalarına 
ilişkin bilgiler verdi. Nitelikli 
işgücü eksikliğine dikkat çeken 
Yaşar, staj ve deneyimin kariyer 
sürecine sağladığı katkının öne-
mine vurgu yaptı.

Kipaş Holding Personel Mü-
dürü Sedat Kazancı ise mesleki 
yaşamı ve personel yönetimine 
ilişkin bilgiler verdi. Kariyer ya-
şamına yön veren olaylara iliş-
kin bilgiler paylaşan Kazancı, 

sağlıklı iletişimin çalışma ha-
yatında çok önemli olduğunun 
altını çizdi.

Novapera Pazarlama Dış Ti-
caret A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Selçuk Gerger de 
genç girişimci olarak çalışma 
hayatında karşılaştığı süreçleri 
katılımcılarla paylaştı. Teknoloji 
pazarlama konusunda ülkemiz 

ve gelişmiş ülkeler arasındaki 
bakış farkına değinen Gerger, 
global düşünmenin ve marka-
laşmanın önemine vurgu yaptı.

Katılımcıların sorularının ce-
vaplandırılması ile son bulan 
panelin ardından protokol üye-
leri tarafından panelistlere çeşit-
li hediyeler takdim edildi.



KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 113

Tartan Pist, KSÜ Personel ve 
Öğrencilerinin Kullanımına Açıldı

Sağlık Bakanlığının sağlıklı 
bir yaşam için “Her Gün 10 Bin 
Adım” kampanyası ve Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üni-
versitesi (KSÜ) Rektörlüğünün 
öncülüğünde yürütülen “KSÜ 
Yürüyor Kilolar Eriyor” projesi 
kapsamında üniversitemiz Be-
den Eğitimi ve Spor Yüksekoku-
lu önünde yer alan futbol sahası 
etrafındaki tartan pist özelliğine 
sahip yürüyüş alanı personel ve 
öğrencilerin kullanımına açıldı.

Yürüyüş alanının açılışı Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. 
Zekeriya Pak, üniversite üst yö-
neticileri, personel ve öğrencile-
rini katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Rektör Can, 
sağlıklı bir yaşam için gereken 
sporun en kolay yolunun yürü-
yüş olduğuna dikkat çekti.  KSÜ 
bünyesinde yer alan spor tesis-
lerinin daha verimli bir şekilde 
hizmet etmesi için bir dizi ça-
lışma gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Rektör Can, insan anato-
misine uygun özel olarak tasar-
lanan futbol sahası etrafında yer 
alan pistin 17.00 ve 23.00 saatleri 
arasında personel ve öğrencile-
rin kullanımına açık olacağını 
ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesi-
nin ardından Rektör Can ve be-
raberindekiler sağlıklı bir yaşa-
ma dikkat çekmek için yürüyüş 
gerçekleştirdiler.

Rektör Can, sağlıklı hayat için üniversitede yürüyüş başlattı.
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Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 

Üniversitesi (KSÜ) 
Rektörlüğü ve KSÜ 

Dil ve Edebiyat 
Öğrenci Topluluğu 
tarafından İstiklal 
Şairi Mehmet Akif 

Ersoy’un vefatının 82. 
yılı münasebetiyle 

“Dava Adamı Mehmet 
Akif Ersoy” konulu 

konferans düzenlendi. 
Program kapsamında 

konferansa 
konuşmacı olarak 
katılan Şair-Yazar 

Yavuz Bülent Bakiler’e 
Kahramanmaraş 

Büyükşehir Belediye 
Meclisi tarafından 

tertip edilen 
‘Fahri Hemşehrilik 

Beratı’ takdimi 
gerçekleştirildi.

Yavuz Bülent Bakiler 

İstiklal Marşı Şairi 
Mehmet Akif’i Anlattı
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Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen 
konferansın açılış konuşmasını 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatih Meh-
met Erkoç yaptı. Erkoç, “Yüreği 
gönül coğrafyamızın acılarıyla 
dertlenen, sevgisiyle, mutlulu-
ğuyla, neşelenen; ömrünü gönül 
coğrafyamıza, Türk dünyasına, 
Türk edebiyatına, Türk şiirine 
adayan bir dava adamı, Türk 
şiir ve edebiyatının usta ismi 
Yavuz Bülent Bakiler’in hemşe-
rimiz olduğunu öğrenmek biz-
lere inanın çok büyük mutluluk 
verdi.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erkoç tarafından Kah-
ramanmaraş Büyükşehir Bele-
diye Meclisinin 11.12.2018 ta-
rih ve 2018/678 sayılı kararı ile 
tertip edilen ‘Fahri Hemşehrilik 
Beratı’ Yavuz Bülent Bakiler’e 
takdim edildi. Başkan Erkoç, 
Bakiler’e Kahramanmaraş’a İs-
tiklal Madalyası verilmesine 
ilişkin belgenin ve Fransız işgal 
kuvvetlerinin bayrağımızı kale-
den indirmesi üzerine Avukat 
Mehmet Ali Kısakürek tarafın-
dan kaleme alınan beyanname-

nin yer aldığı tabloları da hedi-
ye etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can ise konuşma-
sına şiirleri ve eserleriyle Türk 
insanının kalbine taht kuran 

Yavuz Bülent Bakiler’i üniver-
sitemizde ağırlamaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek 
başladı. Eserlerinde bizi, bizim 
insanımızı anlatan ve yansıtan 
Yavuz Bülent Bakiler’i okuma-
nın ve fikirlerini anlamanın öne-
mine vurgu yapan Rektör Can, 
“Hangi alanda çalışıyor olursak 
olalım. Hangi eğitimi alıyorsak 
alalım. Edebi eserlerden istifade 
ettiğimiz ölçüde etkili ve başa-
rılı olabiliriz. Edebiyat ve sanat 
dünyamızın önemli isimleri-
ni tanımalı, kıymetli eserlerini 
okumalı ve başucu kitabı yap-
malıyız.” diye konuştu.
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Açılış konuşmalarının ardın-
dan Şair-Yazar Yavuz Bülent 
Bakiler “Dava Adamı Mehmet 
Akif Ersoy” başlıklı konferans 
sunumunu gerçekleştirildi. 
Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi tarafından verilen 
Fahri Hemşehrilik Beratı’nın 
kendisi için çok anlamlı oldu-
ğunu belirten Bakiler, Kahra-
manmaraşlılarla hemşeri olma-
nın bugüne kadar aldığı bütün 
ödüllerden daha anlamlı oldu-
ğunu ifade etti.

Bir dava adamı olarak ya-
şayan Milli Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’u anlatan Bakiler, 
“Biz Türkler ve Müslümanlar 
az okuyan insanlarız. Az oku-
yoruz, bundan büyük ayıp ol-
maz. Büyüklerimizi, önemli 
şahsiyetleri tanımıyoruz.” dedi. 
Mehmet Akif’i milletimizin gö-

zünden düşürmek adına birçok 
yanlış bilginin halka aktarıldığı-
nı söyleyen Bakiler, milletimizin 
İstiklal Marşımızın şairi Meh-
met Akif Ersoy’u yeterince tanı-
madığını ifade etti.

“Mehmet Akif’in hayatı, şiir-
lerinden daha müstesna örnek 
alınacak güzellikte bir hayat-

tır.” diyen Yavuz Bülent Baki-
ler, “Akif, Türkçenin yanı sıra, 
Arapça, Fransızca ve Farsçaya 
da çok iyi düzeyde hâkim bü-
yük bir fikir ve edebiyat adamı-
dır.” şeklinde konuştu.

Edebiyat dünyamızda cehale-
te en büyük düşman olan ismin 
Mehmet Akif Ersoy olduğuna 
dikkat çeken Yavuz Bülent Ba-
kiler, “Çok az okuyan bir mille-
tiz. Okumayan insanların Akif’i 
ve Akif gibi isimleri anlaması 
mümkün değildir.” diye konuş-
tu.

Konferans sunumunun ardın-
dan üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Niyazi Can, Bakiler’e Kahra-
manmaraş geleneksel el sanatla-
rından ahşap oyma rahle hediye 
etti. Programın son bölümünde 
ise Yavuz Bülent Bakiler okurla-
rı için kitaplarını imzaladı.
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RESİM YARIŞMALARI ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ
KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

ÖZET
Genç sanatçılara görünürlük 

fırsatı tanıyan, üretimleri için 
maddi ve manevi destek sağla-
yan en önemli etkenlerden birisi 
de resim yarışmalarıdır. Bu bağ-
lamda çalışmanın konusu Tür-
kiye’de sanat ortamında yapılan 
yarışmalardan Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi üniversite öğ-
rencileri arası resim yarışmaları 
üzerine bir değerlendirme yap-
maktır. KSÜ Resim Yarışmala-
rı hakkında öncelikle ilk elden 
bilgi alabilmek için kataloglara, 
yazılı ve basılı malzemelere ula-
şılmıştır.

Yapılan incelemeler sonucun-
da, resim yarışmalarının; genç 
sanatçıların motivasyonunu ar-
tıran, yeni çalışmalar üretmek 
için teşvik eden ve onlara mad-
di destek sağlayan yapılarıyla 
Türkiye’de üniversite öğrenci-
lerini teşvik edici bir unsur ol-
duğu söylenebilir. Günümüz 
sanatının oldukça karmaşık bir 
hal aldığı günümüzde ve genç-

lere yönelik desteklerin sınırlı 
olduğu bir ortamda Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi özel-
likle gençlere ve sanata yönelik 
desteğini ilk kurulduğu günden 
itibaren göstererek Çağdaş Türk 
Sanatına dinamik bir yapı sağla-
dığı ve önemli katkılarının ol-
duğu sonucuna varılmıştır.

GİRİŞ
Devlet ve özel kurumlar ta-

rafından sanat, ülkemizde her 
zaman için önemli bir propa-
ganda aracı olarak görülmüştür. 
Çağdaş sanatın desteklenmesi 
ile beraber sanat ortamına yeni 
sanatçılar ve yapıtlar kazandı-
rılması anlamında geçmişten 
günümüze kadar devam eden 
farklı resim yarışmaları düzen-
lenmiştir.

Bunların ilki 1939’da olmak 
üzere, 1940’lı yıllarda sanatçı-
ları ödüllendirmek için “Sanat 
Mükâfatları” adı altında yarış-
malar düzenlenmiştir (Çıkla, 
2007: 32). Bu yarışmaların amacı 

halkı eğitmek ve o dönemin ko-
şullarına göre devrimleri halka 
sevdirmektir. Cumhuriyetin 
kurulmasıyla beraber “Maarif 
Vekâleti”, ilk Devlet Resim ve 
Heykel Yarışmasını düzenleme-
ye başlamıştır. Maarif Vekâleti-
nin düzenlediği bu yarışmaya 
dönemin sanatçıları büyük bir 
heyecanla katılmışlardır. Devlet 
Resim ve Heykel Sergisi, “İnkı-
lap Resimleri” (1933-1936), “Bir-
leşik Sergi” (1937-1938) gibi de-
nemelerden sonra seçici kurul 
sistemine dayandırılmış büyük 
bir düzenleme ile sanata ve sa-
natçıya devlet desteğinin örneği 
olarak kurumsallaşarak günü-
müze kadar geldiği söylenebilir 
(Aktaran; Bal, 2011:158). Türki-
ye’de geçmişten beri her kuşak-
tan sanatçının özellikle de “genç 
sanatçılar için kendini sınama 
ve kanıtlama alanı” olan Devlet 
Resim ve Heykel Yarışması her 
yıl büyük bir ilgiyle beklenmek-
tedir. Bu sergiler, yaratıcılığı 
özendiren, seçici kurul yöntemi 
ile çalışmaların seçildiği Dev-
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let tarafından desteklenen bir 
etkinlik olmuştur (Erol, 2008). 
Bu yarışmayla birlikte sanatçı-
lar bir teşvik ve heyecan alanı-
na sahip olmuşlardır. Bu gün 
sanat ortamında önemli ustalar 
olarak sayabileceğimiz birçok 
önemli ressam ve heykeltıraş bu 
yarışma ile kendini göstermiş 
ve resim sanatımızın tarihinde 
yerlerini almışlardır.

Bu yarışmalar, bütün olumsuz 
koşullara rağmen kendilerini 
var etmeye çalışan gençlerin, 
sanat ortamındaki gelecekleri-
nin sorumluluğunu taşıyarak 
motivasyon artırıcı etkinlikler 
olarak geleceğe yapılan yatırım-
lardır (Pektaş, 2008: 28). Genel 
olarak bu yarışmaların amacı, 
genç sanatçılar arasında en iyi-
leri belirleyerek onları destekle-
menin yanı sıra, sanat ortamına 
yeni yapıtlar kazandırmak, ku-
rumun sanat hamiliği görevini 
yerine getirmek ve bu yapıtla-
rın kamuya sunulması şeklinde 
düzenlendiği görülmektedir. 
Bu anlamda çeşitli kuruluşlar-
ca yürütülen bu yarışmalar, 
sanatçılar, akademisyenler ve 
sanatsever birçok çevre için 
önemli bir temsil alanı olarak 
görülmektedir. Böylece sanat pi-
yasası için genç yeteneklerin or-
taya çıkmasında, yeni yapıtların 
üretilmesinde, önemli rol oy-
nayan yarışmalar; “genç sanat 
öğrencilerinin kendilerini ifade 
edebilme, alan içinde isimlerini 
duyurabilme, disiplinin farklı 
alanlarından isimlerle iletişime 
geçebilme ve halk tarafından 
tanınma imkânları” sağladığı 
düşünülmektedir (Kırlangıç, 
2008: 33). Sanatçı sayısındaki 
artışla birlikte bütün eleştirile-
re rağmen katılımcıların her yıl 
daha fazla rağbet gösterdikleri 
yarışmalar, bugün ödül almayı 
ve sergilemeye değer görülme-

yi önemsemektedir (Özsezgin, 
2008: 26). Ayrıca bu yarışmalar-
da maddi bir ödül olması; baş-
vuru sayısını arttırmakta, sanat 
eğitimi sürecinde ve sonrasında 
genç sanatçılara üretimleri için 
motivasyon sağlamaktadır. Bu 
sergiler sayesinde genç sanatçı-
lar galeriler ve koleksiyonerler 
ile tanışma fırsatı yakalayarak 
kendilerini sanat piyasasına ta-
nıtma fırsatlarını yakalamakta-
dırlar.

İlki 2004’de düzenlenen ve 
zamanla gelenekselleşen KSÜ 
Resim Yarışmalarının artık ku-
rumsallaştığı söylenebilir. Seçici 
kurul üyeleri arasında genelde 
Akademi hocaları, Türkiye’de-
ki güzel sanatlar fakültelerin-
de çalışan öğretim üyelerinin, 
ressamların, sanat tarihçilerin 
yer aldığı bu yarışma, dönemi 
içinde Türkiye’de ki kültür sa-
nat ortamına önemli bir sinerji 
kazandırmıştır. Özellikle geç-
mişte yapıldığı görülen; Yeni 
Eğilimler, Günümüz Sanatçıları 
Sergileri, ESBANK ve TPAO gibi 
sergi ve yarışmaların maddi 
sebeplerle yapılamadığı ve za-
manla bittiği görülürken; KSÜ 
Resim Yarışmaları günümüze 
kadar kesintisiz olarak sürdü-
rülen bir etkinlik olarak birçok 
genç sanatçı adayına kapı arala-
mış, onlara sanat ortamında gö-
rünürlük kazandırmıştır. Ayrıca 
maddi destek vererek sanatçı-
ların gelecek eser üretimlerin-
de önemli bir teşvik ve destek 
sağlamıştır. Genç sanatçıların 
kendilerini tanıtmaları için yeni 
platformlar oluşturmaları, gale-
riler ve koleksiyonerlerle buluş-
turarak geleceğe dönük adımlar 
atmaları için KSÜ Resim Yarış-
maları birçok kuruma da öncü 
olmaktadır.

“Bir ülkenin kalkınmasında 
öncülük görevini üstlenen üni-

versiteler, bilim ve teknolojideki 
gelişmeler kadar sanat ve kül-
türel alanlardaki gelişmelere 
de kaynaklık ederler.” (Karaas-
lan, 2010: 5). Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, “toplumun 
sanat alanındaki ihtiyaçları 
doğrultusunda çok yönlü ve 
eleştirel düşünebilen, araştıran, 
çözüm önerileri geliştirebilen, 
sanatsal-estetik yönü güçlü, 
toplumun estetik zevkinin geliş-
mesine katkı sağlayabilecek sa-
natçıları yetiştirmektedir” (Ka-
raaslan, 2013: 5). Bu bağlamda 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi’nin geleneksel hale 
getirmiş olduğu resim yarış-
malarının bu öncülük görevini 
yıllardır başarı ile sürdürdüğü 
söylenebilir. Genç sanatçı aday-
larını plastik sanatlar alanında 
özgür iradeleri doğrultusunda 
özgün çalışmalar yapmaya teş-
vik etmek amacıyla 2004 yılın-
dan beri düzenlenen bu yarışma 
sanat dünyasına olduğu kadar 
Kahramanmaraş ve çevresinin 
estetik ve sanat anlayışına da 
katkıda bulunmaktadır.

“Genç sanatçıların 
kendilerini tanıtmaları 
için yeni platformlar 

oluşturmaları, galeriler 
ve koleksiyonerlerle 

buluşturarak geleceğe 
dönük adımlar 

atmaları için KSÜ 
Resim Yarışmaları, 

birçok kuruma da öncü 
olmaktadır.”
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DEĞERLENDİRME VE 
SONUÇ
Katılım sayılarına bakıldığın-

da Türkiye’de 90’ın üzerinde 
güzel sanatlar fakültesi olduğu 
düşünülürse öğrencilerin bu tür 
yarışmalara katılımlarının iste-
nen seviyede olmadığı görülür. 
Fakat sanat eğitimi almaya de-
vam eden öğrencilerin kendile-
rini yetersiz görmesinden ya da 
başarısız olma korkularından 
dolayı bu tür yarışmalara çok 
fazla katılmadıkları söylenebilir. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi tarafından düzenlenen 
Resim Yarışmalarına katılımın 
son yıllarda artmıştır. 

Kurumsallaşma adına sanat 
eğitimi alan öğrencilerin gele-
neksel bir hale gelen Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi tara-
fından düzenlenen resim ya-
rışmalarını önemsedikleri ve 
farklı üniversitelerden eserleri-
ni gönderdikleri görülmektedir. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesinin düzenlemiş olduğu 
resim yarışmalarının ilk beş yı-
lına ait katalogların basılmadığı, 
altıncı sayıdan onbeşinci sayıya 
kadar katalogların basılabildiği 
araştırmalar sonucunda tespit 
edilmiştir. Yarışmanın düzen-
lendiği seneler de yarışmayı ka-
zanan ve sergilenmeye uygun 
görülen çalışmaların yer aldığı 
kataloglar yayınlanmakta ve bu 
kataloglar çeşitli kültür sanat ve 
eğitim kurumlarına dağıtılmak-
tadır. Kataloglarda, genç sanatçı 
adaylarının hangi üniversiteden 
katıldıkları ile birlikte eserleri-
nin künye bilgileri yer almak-
tadır. Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesinin düzenlemiş 
olduğu resim yarışmalarının 

başlangıcından günümüze fark-
lı üniversitelerden sanat eğitimi 
alan öğrencilerin çalışmalarına 
yönelik bir arşiv olma özelliği 
göstermesinin yanında basılan 
bu katalogların Çağdaş Türk Sa-
natının süreçlerine, gelişimine 
ve değişimine tanıklık ederek 
kaydının tutulduğu şeklinde 
yorumlanabilir.

Özellikle kurumsallaşmanın 
en zor adımlarından birinin 
mali kaynak temininde yaşanan 
sıkıntılar olduğu düşünülürse 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi’nin sanata ve genç 
sanatçı adaylarına destek adına 
üstüne düşen sorumlulukları 
sonuna kadar yerine getirmiş 
olduğu söylenebilir.

Bununla birlikte “4-5-6. Re-
sim Yarışması”nda heykelin de 
yarışma kategorisi içine dahil 
edildiği görülmektedir. Ancak 
altıncı yarışmadan sonra sade-
ce resim alanında yarışmanın 
devam ettiği görülmektedir. Bu 
durumun ise ülke genelinde 
heykel sanatına ilginin yeterli 
olmamasından kaynaklandığı 
söylenebilir. Günümüzde ise 
çağdaş sanatın cezbedici gücü 
bienaller, çağdaş sanat fuarları 
ve trianallerden kendini hisset-
tirmektedir. Bu alanlara yönelik 
farklı etkinlikler düzenlenmek-
te ve sanatın sınırları yıkılmak-
tadır. Elbette ki geleneksel bir 
yaklaşım olan tuval resmi et-
kinliğini hiçbir zaman yitir-
meyecek olsa da bu tür çağdaş 
farklı yaklaşımları destekleyici 
planlamalar yapılması, fırsatlar 
yaratılması çağın sanatını an-
lamak adına öğrencilere farklı 
bakış açıları sunacak ve kendi-
lerini daha iyi ifade etmelerini 
sağlayıcı tekniklerle sanatsal 
üretimlerini günümüz gerekle-
rine göre ortaya koyacaklardır.

2007 yılından itibaren Akpet 

sponsorluğunda ödül miktar-
ları artırılarak ‘resim’ yanında 
‘heykel’ alanına da yer verilmiş-
tir. Ayrıca 2007 yılından sonraki 
yarışmalarda sponsor olan ve 
Aytemiz Petrol adına temsilci 
olarak katılan Ali Aytemiz işa-
damı kimliğinin yanında bir 
sanatsever olarak da bu yarış-
maya katkı sağlamıştır. Bu tür 
organizasyonlarda sponsorların 
desteğini alarak Kahramanma-
raş kenti ile üniversite işbirliğini 
artırıcı etkinliklerin daha fazla 
arttırılması sayesinde Kahra-
manmaraş’ın sanatsal ve kül-
türel yapısına daha fazla katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Ödül ve mansiyon alan öğren-
cilere bakıldığında ise genelde 
her yıl farklı isimlerin ödül ve 
mansiyon aldıkları görülecektir. 
Bu durumun ise daha çok son 
sınıfa gelmiş öğrencilerin bu 
yarışmalara katıldığı ve mezun 
olduktan sonra tekrar bu yarış-
maya katılamadıkları şeklinde 
yorumlanabilir. Aynı zamanda 
farklı yıllarda farklı jürilerin de-
ğerlendirmesi sonucu ödül alan 
iki isim göze çarpmaktadır. Bu 
isimlerin ise isimlerini duyur-
mak için her yıl bu yarışmaya 
resim gönderdikleri anlaşılmak-
tadır. Aynı isimlerin ödül alma-
larının diğer bir olumlu tarafı 
ise jürilerin değerlendirmeleri-
nin objektif olduğunu ve nite-
likli eserlere ödüller verildiğini 
kanıtlar niteliktedir. Bu yarışma-
lardan ödül ve mansiyon alan 
bazı öğrencilerin ise daha sonra 
ulusal boyuttaki diğer yarışma, 
ödül vb. organizasyonlarda da 
benzer başarılı sonuçlar aldığı, 
şu anda sanat piyasasında ken-
dilerine bir yer edindikleri, re-
simlerinin iyi ücretlere satıldığı 
müzayede ve sergilerden izlen-
mektedir. Özellikle bu yarışma-
larda ödül ve mansiyona değer 
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görülen öğrencilerin eserleri 
KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
envanterine dâhil edilerek ulu-
sal ölçekte önemli bir kolaksiyo-
na da sahip olmaktadır.

Diğer bir üzerinde durulması 
gereken konu ise bu yarışmala-
rın teması yani konusudur. Baş-
langıcından günümüze kadar 
bu yarışmaların konusu serbest 
olmuştur. Herhangi bir konu sı-
nırlaması yapılmamıştır. Konu 
sınırının olmaması ise sanat 
eğitimi alan öğrencilerin özgün 
çalışmalar ortaya koymaları için 
bir fırsat yaratmıştır. 

Aynı zamanda Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümünün 2009-2010 yılından 
itibaren öğrenci almasıyla bir-
likte bu yarışmalara katıldıkları 
gözlenmektedir. Dönem dönem 
sergilemeler alan öğrencilerin 
son yıllarda Başarı Ödülleri-
ne ve Mansiyonlara layık gö-
rüldükleri anlaşılmaktadır. Bu 
durumun ise kurumsallaşmış 
bir Resim Yarışmasının dışında 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Resim Bölümünün de 
kurumsallaşmaya başladığı ve 
verilen sanat eğitiminin nitelikli 
hale geldiği şeklinde düşünüle-
bilir.

Ayrıca sanat eğitimi gören 
öğrenciler eğitimleri süresince 
öğrendiklerini sergilemeleri açı-
sından ve çalışmalarının gidişatı 
hakkında alanında uzmanlaş-
mış jürilerin olduğu yarışmalar 
sayesinde, ulusal bir ortamda 
dönüt alabilmektedirler. Gü-
nümüzde sanat eğitiminin ge-
lişmesi ve genç sanatçıların ar-
tışıyla beraber öğrenciler kalıcı 
olmak istemektedir. Bu yarış-
malar üniversite öğrencileri için 
bir birikim ve tecrübe olması, 
bir heyecan oluşturması ve mo-

tive sağlaması açısından kayda 
değer etkinlikler olarak görül-
mektedir.

Sonuç olarak, sponsorlarla 
yapılmaya başlanan Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
düzenlemiş olduğu Üniversite 
Öğrencileri için Resim Yarışma-
ları ortaya çıkardığı genç sanatçı 
adayları ve yapıtlarıyla Çağdaş 
Türk Sanatına bir sinerji sağla-
yarak önemli katkılar sunmuş-
tur.
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“Kariyer Girişimcilik ve İnovasyon 
Paneli” Gerçekleştirildi 

K
ahramanmaraş Süt-
çü İmam Üniversite-
si (KSÜ) Kariyer ve 
Girişimcilik Uygu-
lama ve Araştırma 

Merkezi (KAGİM) Müdürlüğü, 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sa-
nayi Odası (KMTSO) ve KSÜ 
Kariyer Girişimcilik ve İnovas-
yon Öğrenci Topluluğu (KA-
GİT) işbirliğiyle “Kariyer, Giri-
şimcilik ve İnovasyon” konulu 
panel düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen pa-
nelin açılış konuşmasını üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. 
Niyazi Can yaptı. Kariyer, giri-
şimcilik ve inovasyon kavram-
larının önemine vurgu yapan 
Rektör Can, kavramların taşıdı-
ğı önem münasebetiyle son dö-
nemde bu konularla ilgili olarak 

üniversite bünyesinde birçok 
programa imza attıklarını ifade 
etti.

Kalite ve niteliğin kariyer sü-
recindeki öneminin altını çizen 
Rektör Can, “Öğrencilik yılla-
rında teoriği öğrenirken pratiği 
de şimdiden iyi bilmeniz ge-
rekiyor. Kaliteli ve iyi yetişmiş 
olursanız uzun vadede kazanan 
sizler olursunuz.” dedi.

“21. yüzyılda gelişmişliğin 
göstergesi artık inovasyondur.” 
diyen Rektör Can, “Üniversite 
öğrencilerimizin inovasyonu 
mutlaka ön planda tutmaları 
gerekir. Üniversite öğrencisinin 
temel özelliği her söylenileni 
hemen kabullenmemesi, doğru 
mu yanlış mı kendi mantığına 
oturtması ve yaratılıştan getir-
diği özelliklerle yeni şeylerin 
arayışı içerisinde olması gere-

kir. Ülkemiz bu gün tarihinin en 
yüksek ihracat rakamına ulaş-
mıştır. Bundan gurur duyuyo-
ruz. 2023 hedeflerimize doğru 
artık yüksek teknolojiye daya-
nan ürün ihracatımızı arttırmak 
istiyoruz. Bunun için de inovatif 
gençlere ihtiyacımız çok yük-
sek. Kadın girişimciliği de bu 
açıdan son derece önem taşı-
maktadır. Ekonomik büyümeyi 
sağlayabilmemiz ve dünyanın 
en büyük on ekonomisinden 
birisi olabilmemiz için kadınla-
rımızın da üretken ve inovatif 
yeteneklerine çok ihtiyacımız 
var. Onlar da yaratılıştan getir-
dikleri yetenekleriyle, üretimin 
içerisinde yeteri kadar yer al-
dıklarında dünyanın en büyük 
on ekonomisinden birisi olmak 
hedefimize çok daha güçlü bir 
şekilde ulaşmamız mümkün 
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olacaktır.” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından 

panel oturumuna geçilirken pa-
nelin moderatörlüğünü KAGİM 
Müdürü ve KAGİT Akademik 
Danışmanı Doç. Dr. Ali Haluk 
Pınar yaptı.

Panelin konuşmacıları ara-
sında ise Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Kahra-
manmaraş Kadın Girişimciler 
Kurulu Başkanı, Kahraman-
maraş Ticaret ve Sanayi Odası 
(KMTSO) Yönetim Kurulu Üye-
si Nazlı Ceylan Balduk Kurtul 
ile TOBB Kahramanmaraş Genç 

Girişimciler Kurulu Başkan Ve-
kili, KMTSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Dinçer yer aldı.

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul 
“Kadın Girişimciliği ve Kari-
yer” başlıklı sunumunu yapar-
ken Doç. Dr. Ali Haluk Pınar’ın 
konuya ilişkin yönelttiği soru-
ları cevaplandırdı. En gelişmiş 
20 ülkenin aynı zamanda gi-
rişimcilikte önde olan ülkeler 
olduğunun altını çizen Kurtul, 
girişimcinin risk almak zorun-
da olduğunu söyledi. Eğitim ve 
kariyer sürecine ilişkin bilgileri 
öğrencilerle paylaşan Kurtul, 

kadın girişimciliği ve markalaş-
ma konularında bilgilendirme 
sunumu yaptı.

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ve KSÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü mezunu olan Fatih 
Dinçer de “Genç Girişimciliği ve 
İnovasyon”    başlıklı sunumunu 
yaparken, girişimcilik kariyerini 
katılımcılarla paylaştı. İnsanlar-
la kurulan iletişimin iş yaşamı-
na önemli katkılar sağladığını 
belirten Dinçer, girişimcilik ala-
nında inovasyonun sürekliliği 
ve gerekliliğine vurgu yaptı.
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KSÜ Bükülmez Bileklerini Seçti

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi (KSÜ) İdeal Genç-
lik Öğrenci Topluluğu tarafın-
dan üniversite gençliğini spora 
teşvik etmek ve ata sporumuz 
olan bilek güreşini gençler ara-
sında tekrar gündeme taşımak 
amacıyla 22 Aralık Cumartesi 
günü KSÜ Bahçelievler Kapalı 
Spor Salonunda “Genç Erkekler 
Bilek Güreşi Yarışması” düzen-
lendi.

İstiklal Marşının okunmasıyla 
başlayan programda Topluluk 
Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Pak tarafından kısa bir 
selamlama konuşması yapıldı. 
Topluluk olarak 2015 yılından 
beri üniversite gençliğinin be-

denen, ruhen ve fikren gelişme-
sine katkı sağlamak amacıyla 
ağırlıklı olarak kültürel faaliyet-
ler yaptıklarını, ilk kez sportif 
bir etkinlik düzenlediklerini, bu 
etkinlikteki gayelerinin gençleri 
spora teşvik etmek ve bu vesile 
ile de unutulan ata sporumu-
zu tekrar gençlerin gündemine 
almak olduğunu belirten Pak, 
buna benzer spor organizasyon-
ları yapmak istediklerini fakat 
bunu gösterilen ilginin belirle-
yeceğini ifade ederek bu tür ya-
rışma organizasyonlarına katılı-
mın sağlanmasını istedi.

“Çünkü marifet iltifata tabi-
dir.” diyen Pak; yarışmacılara, 
yarışmacı yakınlarına, seyircile-

re teşekkür ederek “Bileği güçlü 
olan kazansın.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından 
Beden Eğitimi Öğretmeni olan 
İl Hakemi Ali Kekil tarafından 
yarışmacılara kısaca kurallar 
hatırlatılarak yarışma başlatıldı. 
60, 70, 80, 90 ve +90 kilo olmak 
üzere yarışmaya 5 kategoride 44 
yarışmacı katıldı.

Yarışma sonunda dereceye 
giren yarışmacılara madalya, 
toplam puanda ilk üçe girme 
başarısı gösteren fakülte ve 
yüksekokullara ise öğrenci top-
luluklarından sorumlu Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya 
Pak tarafından kupa takdim 
edildi.
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Dereceye giren sporcular şu 
şekilde sıralandı:

60 KG 
1. Ubade MISIRLI               
2. Fatih BENGİ                     
3. Recep DEMİRELİ

70 KG
1. Serdar YILDIZ                
2. Azad JUMAYEV              
3. Hasan ALKAYA

80 KG 
1. Mustafa KALAKENGER 
2. Mahmut TÜRKMEN    
3.Hasan Mehmet UYAR

90 KG  
1. Ali KENGER                 
2. Şaban KONU       
3. Musa BİBER

+90 KG 
1. Mustafa TÜZÜN           
2. Mustafa ÖZCAN 
3. Zelihan SİNAN

Toplam Puanda Dereceye Giren 
Fakülte ve Yüksekokul Sıralaması

1. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ
2. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
3. TEKNİK BİLİMLER MESLEK 
YÜKSEKOKULU




