


1

Bilimin Işığında Yerel Kalkınmaya Doğru…

17. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI

Bilimin Işığında Yerel Kalkınmaya Doğru…

Yöre ve Göç

Editör
Doç. Dr. Selim EREN

Ordu 2017



2

17. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür Yayınları - 17

17. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI

ISBN
000-000-0000-0-0

GENEL KOORDİNATÖR
Suat OLĞUN

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Servet GÜNGÖR
Abdullah ÖZKAN

EDİTÖR
Doç. Dr. Selim EREN

REDAKTÖRLER
Zeynep DEMİRÖZ

GRAFİK TASARIM
Ahmet Metin SEZER

Muhammet Cihat DÖLEŞ

Bütün yayın hakları saklıdır. Kitapta yer alan yazılar 
ve görseller, telif sahibinin izni alınmadan kısmen 

veya tamamen basılamaz ve çoğaltılamaz.
Para ile satılmaz.

Baskı
Yücem Tanıtım
Baskı Tarihi
Temmu 2017

Basıldığı Yer
Ordu

Birinci Baskı
200 Adet



3

Bilimin Işığında Yerel Kalkınmaya Doğru…

KURULTAY BİLİM KURULU
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ (Emekli), Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal DİNDAR (Emekli), Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil YAPAR, Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Salim ŞENGEL, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Selim Eren, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

KURULTAY DÜZENLEME KURULU
Onursal Başkanlar

Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ
Prof. Dr. Salim ŞENGEL

Av. İrfan AKYÜREK

BAŞKAN
Prof. Dr. Mehmet AYDIN

BAŞKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Selim EREN

YÖNETİM KURULU
Ali KAYKUN
Cemil DANIŞ

Fahrettin KACEMER
Hüseyin AKBAŞ

Muhsin Tolgahan TATAROĞLU
Sabri ÇELEBİ
Tanju AKÇAY
Ziya AKKUŞ

İzzet GÜNDOĞAR / Aybastı Belediye Başkanı
Yakup YILMAZ / Kabataş Belediye Başkanı



4

17. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI



5

Bilimin Işığında Yerel Kalkınmaya Doğru…

BAŞKAN’DAN

Kıymetli Hemşehrilerim,

Kültürel yelpazesi geniş ilimizde birçok faaliyete ev sahipliği 
yapan ve destek sunan bizler, şehrimizin sosyal gelişimi ve dönüşümüne 
yönelik fayda sağlayacak her bir projenin altına imza atmayı gayretle 
sürdürüyoruz.  Bu doğrultuda, bu yıl 911.si düzenlenen Geleneksel 
Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivalimize, göreve 
geldiğimizden bu yana Aybastı Belediyemizle birlikte ev sahipliği 
yapıyor ve bölgemizin geleneksel değerlerine sahip çıkıyoruz.

Şehrimizin yüzyıllar öncesine dayanan kültürel değerlerini 
yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla organize ettiğimiz 
festivalimiz, güreş müsabakalarından yöresel yarışmalara, konserlerden 
Aybastı-Kabataş Kurultayı’na kadar birçok etkinlik ile bölgemizin gerek 
sporda gerekse sosyal anlamda birçok rengi içerisinde barındırdığını 
gösteriyor.

Yurt içi ve yurt dışından birçok vatandaşımızın yoğun katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz festival kapsamında, bu sene “Doğa Turizmi” 
konusu ile 18.si düzenlenen Aybastı Kabataş Kurultayımızda, yapılan 
çalışmaların kalıcı olmasını sağlamak üzere geçen yıl “Yöre ve Göç” 
temalı Kurultay sunumlarından oluşan 17. Aybastı-Kabataş Kurultayı 
kitabımızı, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yayınlamış bulunuyoruz.

Bu vesileyle, ilimizin her bir ilçesinin daha büyük bütçeli 
yatırımlar alabilmesi amacıyla Ordu’muz dışında yaşayan 
hemşehrilerimizin nüfus kayıtlarını memleketlerine aldırması 
hususunda yaptığımız önemli çalışmalarımıza geçtiğimiz sene “Yöre ve 
Göç” konusunu gündeme taşıyarak destek olan kıymetli hocalarımıza, 
protokol üyelerimize ve festivalimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
kurultayımıza katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyor, 18. Aybastı 
Kabataş Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

                                                Enver YILMAZ
                                                Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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SUNUŞ

Kıymetli Hemşehrilerim,

Kültürel yelpazesi geniş ilimizde birçok faaliyete ev sahipliği 
yapan ve destek sunan bizler, şehrimizin sosyal gelişimi ve dönüşümüne 
yönelik fayda sağlayacak her bir projenin altına imza atmayı gayretle 
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, bu yıl 911.si düzenlenen Geleneksel 
Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivalimize, göreve 
geldiğimizden bu yana Aybastı Belediyemizle birlikte ev sahipliği 
yapıyor ve bölgemizin geleneksel değerlerine sahip çıkıyoruz.

Şehrimizin yüzyıllar öncesine dayanan kültürel değerlerini 
yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla organize ettiğimiz 
festivalimiz, güreş müsabakalarından yöresel yarışmalara, konserlerden 
Aybastı-Kabataş Kurultayı’na kadar birçok etkinlik ile bölgemizin gerek 
sporda gerekse sosyal anlamda birçok rengi içerisinde barındırdığını 
gösteriyor.

Yurt içi ve yurt dışından birçok vatandaşımızın yoğun katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz festival kapsamında, bu sene “Doğa Turizmi” 
konusu ile 18.si düzenlenen Aybastı Kabataş Kurultayımızda, yapılan 
çalışmaların kalıcı olmasını sağlamak üzere geçen yıl “Yöre ve Göç” 
temalı Kurultay sunumlarından oluşan 17. Aybastı-Kabataş Kurultayı 
kitabımızı, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yayınlamış bulunuyoruz.

Bu vesileyle, ilimizin her bir ilçesinin daha büyük bütçeli 
yatırımlar alabilmesi amacıyla Ordu’muz dışında yaşayan 
hemşehrilerimizin nüfus kayıtlarını memleketlerine aldırması 
hususunda yaptığımız önemli çalışmalarımıza geçtiğimiz sene “Yöre ve 
Göç” konusunu gündeme taşıyarak destek olan kıymetli hocalarımıza, 
protokol üyelerimize ve festivalimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
kurultayımıza katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyor, 18. Aybastı 
Kabataş Kurultayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

                                                Enver YILMAZ
                                                Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Aybastı-Kabataş Kurultayı Başkanı 

Sayın Vali Yardımcım, Aybastı ve Kabataş ilçelerinin değerli 
Belediye Başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri ve basın 
mensupları, kurultayımıza şeref veren değerli katılımcılar ve bilim 
adamları arkadaşlarım 17. Aybastı-Kabataş Kurultayı’na hoş geldiniz, 
şeref verdiniz.

Aybastı ve Kabataş ilçelerinin birliğinin bir göstergesi olarak 
Kurultayımızın 17. kez toplanmasını, büyük bir başarı olarak görmeli 
ve gururlanmalıyız. Ancak burada her zaman katılımcılara ilişkin 
bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Dün Aybastı ve Kabataş’taydım 
ve birçok kişiye davetiye bıraktım. Gelemeyen bazı arkadaşlar niye 
gelemediklerini mesajla bana ilettiler. Fakat katılım konusunda 
yapabileceğim daha fazla bir şey yok. Gönül ister ki burada daha 
çok sayıda insan toplansın ve sorunlar konuşulsun çünkü hiçbir 
sorun konuşulmadan çözülemez. Problemleri çözmenin en medeni 
yolu konuşmak ve tartışmaktır. Burada iki senedir Aybastı-Kabataş 
Kurultayı’na başkanlık ediyorum. Yapmaya çalıştığım şey Aybastı’ya 
ve Kabataş’a hizmet etmek, bu ilçelerimizin sorunlarını yüksek sesle 
dile getirmek ve bunların kayda geçmesini sağlamaya çalışmaktan 
ibaret. Geçtiğimiz sene Aybastı’nın sağlık sorunlarını, daha önceki sene 
yükseköğretimle ilgili sorunları konuşmuştuk. Bu iki toplantının kitabını 
hazırladım yani editörlüğünü yaptım. Şunu söyleyebiliriz; her belde ve 
her yöre gibi Aybastı ve Kabataş ilçelerimizin de gerçekten üstünlükleri 
var: Güzel ve temiz havası var. Ancak sorunları da elbette var, biz bu 
sorunları konuşmalı ve tartışmalıyız.  Her bağlamda, her toplantıda, her 
yerde tartışmalı ve gündeme taşımalıyız. Bunun için Aybastı-Kabataş 
Kurultay’larında Aybastı’nın çok önemli ve can alıcı sorunları bugüne 
kadar konuşuldu. Aybastı’nın kültürü, yol sorunu, tarım potansiyeli, 
yetiştirdiği değerleri ve yükseköğretimi gündeme getirildi ve tartışıldı. 
Geçen yıl sağlık sorunları başta olmak üzere Aybastı ve Kabataş’ın 
ne kadar sorunu varsa hepsini bu Kurultay dolayısıyla konuştuk. 
Birçok kişi bana hep şunu soruyor: Kurultay ne yapıyor? Sonuçta 
ne oluyor? Aybastı-Kabataş Kurultayı, gönüllülerden oluşan bir sivil 
toplum hareketi ve sivil insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir 
yapı. Kurultay emek verenler hesap adamları değil, hasbi insanlar. 
Kurultayda biz ne yapabiliriz? Bilim adamları olarak, öneri ve göçle 
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ilgili görüşlerimizi sunabiliriz. Şimdi şunu da söyleyeyim; Aybastı’yla 
ve Kabataş’la ilgili yayınlar yaptım. Bu iki ilçemizin kültürüne 
önemli katkılar sundum. Hatta geçen Amerika’ya gittiğimde oradaki 
kütüphanede ve farklı iki üniversitenin kütüphanesinde de Aybastı Ağzı 
adlı kitabımı gördüm. Üniversite kütüphanesinin kataloğuna baktım. 
Ordu Belediyesinin hazırlamış olduğu Ordu yıllığı Amerika’daki bir 
üniversitenin kütüphanesinde görmek beni gururlandırdı.  

Bu sene Kurultayımıza destek veren Ordu Büyükşehir 
Belediyesine teşekkür ediyorum. Daha önce Kurultayı böyle bir 
ortamda yapmadık. Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ordu’da Kültür 
ve Sanat Etkinlikleri ve Büyükşehir’den bülteni burada gerçekten bir 
seviyeyi ve nereye geldiğimizi gösteriyor. 

Bir program ve bir plan var ve biz bu plan içerisinde hareket 
ediyoruz. Bu plan ve program çerçevesinde zamanı doğru kullanmak 
son derece anlamlı ve medeniyet göstergesidir. Şimdi şunu da 
söyleyeyim: Aybastı ilçemizle ilgili gerçekleştirdiğim çalışmaların bir 
kısmını doktora çalışması olarak yaptım. Bu çalışma beni doktor yaptı 
ama bir taraftan da Aybastı’yı ve Kabataş’ı çalışma alanı olarak seçtim. 
Buralardan metinler derledim. Yaptığımız bu işler sonunda elbette her 
insan gibi takdir edilmek isteriz. Yapıp eylediklerimiz dolayısıyla kul 
takdir etmezse dileriz Allah takdir eder.

Bir eğitimci olarak, öğrencilerimizin başarısını artırmaya 
yönelik stratejilerin başında onların takdir edilmesi geliyor. Bizler 
öğrencilerimize takdir ve teşekkür veriyoruz, öğrenci arkadaşlarımız 
bunu biliyor. Niye takdir ve teşekkür belgesi veriyoruz? Öğrencilerimizin 
başarısının artması ve ödüllendirilmesi için. Ben de yaptığım işler 
karşılığında maddi bir talepte bulunmuyorum ancak takdir bekliyorum. 
Şunu söyleyebilirim; bu Kurultay başkanlığım süresince çok fazla 
takdir görmedim. Bunu sitem olarak söylemiyorum. Herhalde biz 
takdiri hak edecek bir şey yapmadık. Sorunu kendimde arıyorum, bunu 
kendi problemim olarak görüyorum.

Şunu da ekleyeyim; buraya gelen hiçbir bilim adamının ben 
dâhil kendini ispat etmek gibi bir çabası yok. Kendini ispat etmiş biri 
olarak, böyle bir şeye ihtiyacım yok. Aybastılılara veya Kabataşlılara 
niye kendimi kanıtlamak için uğraşayım. Böyle bir çabam asla yok. 
Benim tüm çabam, daha iyi ve yaşanabilir bir Aybastı ve Kabataş için. 
Aybastı benim için cennete dönüşsün ve ben bu cennette yaşayayım. 
Bu cennete birçok kişiyi davet edelim ve burada buluşalım. Kabataş 
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cennete dönüşsün ve bu cenneti de birlikte paylaşalım. Elbette şöyle bir 
şey de var; eğer buralar cehennem gibi olursa bu cehennemi de birlikte 
paylaşırız.

Burayı cennete çevirirsek bu cennetteki meyveleri ve tatları 
tüm Aybastı ve Kabataş halkıyla birlikte paylaşırız. Benim çabam, 
Aybastı ve Kabataş daha güzel yöreler olsun ve cennete dönüşsün. 
İnsanlar bu ilçelerimize “Neden geldik?” demesin, gelmek için can 
atsın. 

Bir tarihte İstanbul’a gittim, Üsküdar ilçesinde Harem Otobüs 
Terminali var ve orada Güneydoğulu bir çocuk çay veriyor ve tost 
satıyor. Sonra “Neden geldim İstanbul’a?” diye türkünün devamını 
söylüyordu. Hiç kimse Kabataş’a ya da Aybastı’ya “Neden geldim?” 
demesin, “İyi ki geldim” desin. Gelenler bu hisse kapılsın istiyorum ben. 
Bu sene “Aybastı’da Göç ve İstihdam” konusunu konuşacağız. Geçen 
seneki Kurultayda sağlık konusunu konuştuk ve o Kurultayın kitabını 
hazırlamanın nasıl bir süreç olduğunu kitabı yayına hazırlayanlar iyi 
bilir. Tüm boyutlarıyla o kitapla ilgili cd’leri Aybastı’dan getirterek 
çözümlettim. Ardından kitapla ilgili bir sürü işlemi gerçekleştirip 
matbaaya defalarca giderek kitabın dizgisini yaptırdım. Son olarak 
ISBN’sini, Aybastı-Kabataş Kurultayı ile ilgili bütün bürokrasiyi 
ve yazışmaları tek başıma halletmeye çalıştım. Aslında bu, grupla 
yapılması gereken bir çalışma. Sağ olsun, Selim Bey destek oldu. 
Kabataş Belediyesinden Tanju Akçay, Aybastı Belediyesinden Ziya 
Akkuş çok destek oldu. Aybastı Belediye Başkanımız ve Kabataş 
Belediye Başkanımız büyük destek sağladılar. Şimdi Ordu Büyükşehir 
Belediyesinin sunduğu önemli katkıyla bundan sonra Kurultayımızı 
daha güzel bir ortamda yapabileceğiz. 

Büyükşehir Belediyesinin Kurultayımıza destek vermesi çok 
anlamlı olup bilim adamları olarak, üzerimize düşenleri en iyi şekilde 
yapalım. Büyükşehrin bizlere verdiği teknik destek ile gönüllü olarak 
bölgemize gelip konuşabilir, düşüncelerimizi paylaşabilir ve öneriler 
sunabiliriz. Yöremizde derleme yapabilir, kültürü ve sorunlarını 
konuşabiliriz. Bilimsel olarak yapmamız gereken ne varsa hepsini 
gerçekleştirebiliriz.

1989-1990 yıllarında Aybastı ve Kabataş ilçelerimizde derleme 
yaptım. Metin derlediğim dönemde Aybastı’nın nüfusu Kabataş’la 
birlikteydi ve Kabataş ilçesi resmi olarak henüz yeni ayrılmıştı. O 
zamanki Aybastı ve Kabataş nüfusu 51 bin 250’ymiş. Şimdi herhalde 
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bu iki ilçemizin toplam nüfusu 35 bin civarında. 1989-1990 yıllarından 
bu yana 15 bine yakın nüfus Aybastı’yı ve Kabataş’ı terk etmiş. Birçoğu 
da dönmemek üzere ayrılmış ancak Aybastı ve Kabataş’ta bir kısım eli 
iş tutan nüfusun kalmasını sağlamamız gerekir yoksa bu ilçelerimizin 
gelişmesi ve kalkınması mümkün değildir. 

Aybastı ve Kabataş’ı cazibe merkezi hâline getirmeye 
çalışmalı ve bu göçü tüm boyutlarıyla konuşmalıyız. Göç derken şunu 
da söyleyeyim; Türkiye Cumhuriyeti bütün olarak göçlerden oluşmuş 
bir ülke. Aslında ülkemizin tarihi bütünüyle göçlerin tarihi. Türkiye 
günümüzde de önemli bir göç ülkesi. Şu an Suriyeliler Türkiye’ye göç 
ediyor ancak daha önce başka milletler de göç ediyordu.

Kırgızistan’da kaldığım dönemde oradaki Ahıska Türklerinin 
Türkiye’ye göç etmek istediğini gördüm. TÜİK verilerine göre, 
2014 yılında İstanbul her zamanki gibi en fazla göç alan şehir oldu. 
İstanbul’da nüfusu en fazla Sivaslılar oluştururken, ikinci sırada 555 
bin 612 kişiyle Kastamonu ve üçüncü olarak da 511 bin 723 kişiyle 
Ordu oluşturuyor. Herhalde şunu biliyoruz; Aybastı’da yaşayanlardan 
daha çok İstanbul’da yaşayan Aybastılı var. Zaferimilli Mahallesi’nde 
yaşayanlardan çok daha fazla sayıda İstanbul’da yaşayan Zaferimillili 
var. Kabataş ilçemizde yaşayanlardan daha çok İstanbul’da yaşayan 
Kabataşlı var. Arkadaşlarımız, tüm bunları bilimsel boyutta enine 
boyuna konuşacak. 

Kurultayımıza katılan ve bizleri şereflendiren bütün 
dostlarımıza, arkadaşlarımız ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. 15. 
Aybastı-Kabataş Kurultayı kitapçığının hazırlanmasında destek olan 
Fahrettin Kacamer’i özellikle anmak istiyorum. 15. Aybastı-Kabataş 
Kurultayı kitapçığımızı onun sayesinde bastık ve sizlere dağıttık. 

Bu zamana kadar sivil toplum hareketi olarak süren Aybastı-
Kabataş Kurultayı, yine bir sivil toplum hareketi olarak devam etsin. 
Ordu Büyükşehir Belediyesi destek verdiği takdirde biz tabii ki sevinç 
ve gurur duyarız. Büyükşehir, Kurultayımızı şereflendirir ve teknik 
olarak destek verirse biz de her zaman fikirlerimizi paylaşırız. 30 
yıllık dostum, 19 Mayıs Üniversitesinden Cevdet Bey’i davet ettik. 
Göç üzerine çalışan Cevdet Bey, birçok ilçeye ve Samsun’un ilçelerine 
kurultay düzenliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok 
kurultay düzenlediği için bu konuda refleksleri olan bir arkadaşımız. 
Sosyoloji Doçenti olan Selim Bey, aynı zamanda Ortaköylü. Ayrıca 
coğrafyacı olduğu için kendisini de çağırdık. Serbest kürsüde Kurultay’a 
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katılan arkadaşlar görüşlerini sunacak. Gelecek sene büyük ihtimalle 
burada olmayacağım ve dolayısıyla Kurultay Başkanlığı çalışmalarını 
bir başka arkadaşa devredeceğim. Bunu da sizlerle konuşarak, sizin 
görüşlerinize ve Kurultay Meclisi’nin yüksek görüşlerine başvurarak 
yapalım. 

Sonuç olarak, buraya gelen ve Kurultayımıza destek veren 
herkese gönülden teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Sizinle 
kendimizi güçlü hissediyor ve sorunlarınızı dile getirmeye çalışıyoruz. 
Bu bölgemizi önemsiyoruz ve önemsediğimiz için buraya geliyoruz. 
Aybastı’da doğup büyüdüğümüz için buralara borcumuz var ve bu borcu 
ödemeye çalışıyoruz. Bilimin de sadakası var dolayısıyla bildiklerimizi 
paylaşmaya çalışıyoruz. Sevinçler paylaştıkça çoğalıyor, acılar da 
paylaştıkça azalıyor. Bu Kurultay’da sorunlarımızı derinlemesine 
konuşalım. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var 
olun. 
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PROTOKOL KONUŞMASI

İzzet GÜNDOĞAR

Aybastı Belediye Başkanı

Saygıdeğer Vali Yardımcım, Belediye Başkanım, değerli 
hocalarım, Kurultay Başkanım, Aybastımız ve Kabataşımızın kamu 
kurumlarında çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımız, iş adamlarımız, 
Üsküdar Belediyesi Meclis Üyemiz, Başkan Yardımcımız, burada 
bulunan tüm dostlarımız, dernek başkanlarımız ve basınımızın güzide 
mensupları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

17. Aybastı-Kabataş Kurultayımıza hoş geldiniz, sefalar 
getirdiniz. Birincisinden on yedincisine kadar emeği geçmiş, 
başlangıcında fikir ağabeyliği yapmış belediye başkanı, kaymakamı, 
iş adamı ve hocalarımız olarak kim varsa bilgisi, tecrübesi, zamanı ve 
enerjisini harcamış herkesi saygıyla yâd ediyoruz. Ola ki aramızdan 
ahirete intikal etmiş olanlar varsa Yüce Mevla’dan rahmet diliyoruz. 
Hayattakilere sağlık sıhhat diliyor, Kurultayımızın herkese hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

Aybastı Belediye Başkanı olarak Kurultay’a sekizinci katılışım 
ve bu sene konumuz; göç. 

Sevgili hemşehrilerim, hiçbirimiz memleketimizi isteyerek 
bırakıp gitmedik. Birçoğumuz daha iyi bir yaşam için mecburen gitti. 
Hiçbirimiz de inanıyorum ki doğup büyüdüğümüz yeri unutmadık. 
Bugün burada Aybastı ve Kabataş’tan gelen hemşehrilerimizin 
%80’inin gurbetçiden oluşması da bunun ispatıdır. İlçelerimizi aşkla 
ve şevkle sevmeye devam ettik. Özellikle gurbetten buraya gelip burayı 
onurlandıran dostlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 

Göçü önlemek çok zor günümüz şartlarında. İstihdam, iş ve aş 
olmayınca bu durum Anadolu’nun kaderi oluyor. Kurultay Başkanımızın 
söylediği gibi resmi rakamlara göre Ordu ilimiz göç vermede üçüncü 
sırada ve bu sadece Aybastı’nın ve Kabataş’ın değil; Mesudiye, Korgan, 
Kumru olmak üzere hepimizin ortak sorunu. Bunu tersine çevirebilir 
miyiz? Ona bakmak lazım. Bizim geleceğimiz Aybastımızın geleceğidir. 
Olmazsa olmazımız olan yayla ve doğa turizmi üzerine yoğunlaşmamız 
lazım. Aybastı ve Kabataş ilçelerimizin ortak sorunu olan ulaşımla 
ilgili Kurultayımız bir ışık yaktı. Siyasilerimizin, bu konuda yetkili 
arkadaşlarımızın çalışma ve gayretleriyle çok şükür bugün Kabataş-
Aybastı-Fatsa bağlantı yolumuzla ilgili çok ciddi sorunumuz kalmadı. 
İnşallah birkaç sene içerisinde diğer sorunlarda sona erer.
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Kurultay konularımızı, bundan sonra istihdama, yayla ve 
doğa turizmini geliştirmeye ve ilçelerimizde en fazla problem olarak 
görülen sağlık konusunun üzerinde durmaya yönelik geliştirmemiz 
lazım. Eğitim göçü almamız ve bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. 
Aybastı Perşembe Yaylamız sadece biz Aybastılıların değil, bizim 
kadar Kabataşlı ve Korganlıların da yaylası. Burada insanımızın günü 
birlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortam hazırladık. Yeterli mi? 
Değil. Kurultay Başkanımızın da katılımıyla iş adamı arkadaşlarımızla 
yaptığımız toplantıda, Aybastı’da yaylada en büyük eksikliğimizin otel 
olduğu ve bu konuda konaklama ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiği 
fikrine vardık. İnşallah turizm ve konaklama konusunda önümüzdeki 
süreçte enerjimizi ve zamanımızı yayla ve doğa turizmine harcamamız 
gerekiyor çünkü turizm geliştikçe bölgemiz de gelişecek. Yöremizin 
olmazsa olmazı hayvancılık ve fındık ancak fındık ya oluyor ya 
olmuyor. Bu sebeple bölgemizin turizmini geliştirmeye yönelik önemli 
çalışmalar yapmamız lazım. 

Kabataş ve Aybastı ilçelerimizin ortak Kurultayı’nın daha 
kalabalık olmasını elbette ki istiyoruz. Kurultaylarımıza değerli 
hocalarımız katılım gösteriyor ve zaman ayırıyor. Başta Mehmet 
Hocama olmak üzere, buraya gelip zaman ayıran profesörlerimiz, 
doçentlerimiz ve öğretim görevlilerimize teşekkür ediyorum. 

Ömrümüz olursa bir sonraki Kurultay’da tekrar toplanacağız 
ve o zaman ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Burada görev 
alan arkadaşlarım, siyasilerimiz ve gönüllü dostlarımızla beraber bir 
hedef koyup bir dahaki seneye kadar netice almamız, bir nevi hesap 
vermemiz gerekiyor. Sadece bilimsel verileri vermekle kalındığında 
Kurultay’a katılım az oluyor. Bizim insanımız ne verirsen ona bakıyor. 
910. Aybastı Geleneksel Güreş ve Kültür Festivalimiz kapsamında 
yapılan Kurultayımızın hayırlı olmasını diliyorum. 

Başta Sayın Vali Yardımcıma, Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Enver Yılmaz’a, çok kıymetli hocalarıma, bilim adamlarımıza, Kurultay 
Başkanımıza sağladıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Aybastı ve Kabataş ilçelerimiz kâğıt üzerinde ayrı olsa da bir elmanın 
iki yarısı gibiyiz. Geçmişimiz bir, kaderimiz bir ve geleceğimiz bir. 
Kurultayımızın hayırlı olması ve verimli geçmesi dileğiyle hepinizi en 
kalbi duygularımla saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
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PROTOKOL KONUŞMASI

Yakup YILMAZ

Kabataş Belediye Başkanı

Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Kurultay Başkanım, 
kıymetli hocalarımız, iş adamlarımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz, 
Muhtarlarımız, kıymetli basın mensuplarımız 910’uncusu düzenlenecek 
Aybastı şenlikleri ve 17’ncisini tamamlayacağımız kurultayımıza 
hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Öncelikle 17 yıl öncesinde Aybastı ilçemizde büyük bir 
heyecanla başlatılan Aybastı-Kabataş Kurultayı için mihenk taşı 
olan ve toplanmamızı sağlayan Prof. Dr. Bahattin Yediyıldız hocama 
selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Ondan sonra Kurultay’da 
çalışmalar yapan çok değerli hocalarımıza ve başkanlarımıza da can-ı 
gönülden teşekkür ediyorum.

Bölgemizde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 
Kurultayımız olsa mı olmasa mı tartışmasına gerek bile yok çünkü 
böyle bir organizasyonun yapılması lazım. Bizler çok hizmetler 
yapıyoruz ancak şimdi değerli hocalarımız ve bilim adamlarımız 
tarafından, özellikle burada tarihe tanıklık etme bakımından, gelecek 
nesillerin bizleri anlaması ve geçmişten fikir edinmesi bakımından 
herkesin elinde gördüğümüz kitapçıklar 16 yıldır hazırlanıyor.

Vatandaş sokakta, kahvehanede kısacası her yerde konuşur 
ancak bizim için önemli olan; Aybastılı ve Kabataşlılar olarak, değerli 
hocalarımız sayesinde bu gibi eserleri insanımıza kazandırmak. Bu gibi 
toplantılarda icraatlarımızı, bölgemizin sorunlarını ve neler yapmamız 
gerektiğini kitap basarak konuşmuş olacağız. Kurultayımızın bu 
seneki konusu göç. Göç bir sorundur ancak sorun gibi görülenler 
nimettir. Burada İstanbul’dan çok değerli iş adamlarımız var ve hepsi 
Aybastı ve Kabataş’tan gitmiş. İstanbul’da mekân tutmuş, iş sahibi ve 
fabrika sahibi olmuşlar. Bir sürü insana iş veriyorlar. Memleketlerini 
unutmayarak özlem içerisinde Kurultayımızda bir araya gelip, bizlerle 
beraber oluyorlar. Kendilerine can-ı gönülden çok teşekkür ediyorum. 

Nitelik kazanmış, iş sahibi olmuş, özellikle yurt dışında, 
İstanbul’da ve Ankara’da iyi noktalara gelmiş insanlarımızı bölgemize 
yatırım yapmaya çağırmamız lazım. Kabataş’ta, Aybastı’da doğup 
diğer illerde yaşayan insanlarımız ev, ocak sahibi oluyor ve çocukları 
da okuyor. Bu bölgemiz onların ata yadigârı ve buraya çocuklarını 



20

17. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI

getirmeleri lazım. Demiyorum ki gel sana burada iş vereyim, aş vereyim 
ve burada yaşa. Ama hemşehrilerimiz, senede bir defa dahi olsa mutlaka 
gelsin, bu ata yadigâr ve bu cennet gibi vatan topraklarını görsün. Yarın 
öbür gün bu insanlar sahip çıkacak buraya. Onlar gelmediği sürece 
kimse sahip çıkmaz buralara. Değerli Belediye Başkanımızın da ifade 
ettiği gibi ortak kullandığımız Perşembe Yaylamız, dünya da eşi ve 
benzeri olmayan güzellikte olup bölgemiz için büyük bir nimet. Sadece 
gelip görmekle yetinmeyelim. Katkı sağlama adına güzel işler yapalım. 
Burada yaşayan bireyler olarak sadece oturarak düşünmeyelim, müsait 
evlerimizi açalım. DOKAP, özellikle TKDK ve Avrupa Yerel Birliği bu 
bölgemize destekler veriyor. Buradaki eski evlere insanları getirebiliriz. 
Hayvancılığı biraz daha geliştirip, hayvancılığın ne olduğunu hiç 
bilmeyen insanları bu bölgemize getirip onlara buraları tanıtabiliriz. 
Bu vesileyle hem onlara yöremizi tanıtabilir hem de bölgemize maddi 
kazanç sağlayabiliriz. Her yıl düzenli olarak yaptığımız Kurultay ile 
mahalle yollarımız asfalt beton yollarla tanışmaya başladı. Bölgemiz 
hizmet görmeye başladı. Kurultayda dillendireceğiz, konuşacağız 
ve gelecekle ilgili planlar yapacağız. Hocalarımızın fikirlerini 
önemsiyorum. Bu bölgenin yetiştirmiş olduğu değerler bizim için çok 
önemlidir. Çok kıymetli hocalarımızın bundan sonra da bize katkı 
vermesini ve bu ilmi çalışmaları devam ettirmesini kendilerinden rica 
ediyor ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu 
bölgenin yetiştirmiş olduğu hocalarımız, siyasilerimiz, iş adamlarımız 
ve halkımız bizler için çok değerli. Özellikle Sayın Kaymakamımıza ve 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese çok teşekkür 
ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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EK 1: 

Haber Ordu
30.07.2011

GÖÇE HAMLET MODELİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cevdet Yılmaz, son yıllarda nüfusu göç hareketleri sebebiyle hızla 
düşen Ordu’da mevcut nüfusu yerinde tutabilmek için ABD’deki gibi 
‘hamlet modeli’ uygulanması önerisinde bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cevdet Yılmaz, son yıllarda nüfusu göç hareketleri sebebiyle hızla 
düşen Ordu’da mevcut nüfusu yerinde tutabilmek için ABD’deki gibi 
‘hamlet modeli’ uygulanması önerisinde bulundu.

1980’lerin sonları ile 1990’lardaki hızlı içgöç hareketi sebebiyle 
2000 yılındaki nüfusu 2011 yılında 719 bine kadar düşen Ordu’da artık 
‘Nasıl göç verilmez?’ sorusunun yerini ‘Mevcut nüfusu nasıl koruruz?’ 
düşüncesi aldı. OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, 
Ordu ilindeki köy ve yerleşim birimlerinin dağınık olduğuna dikkat çe-
kerek ‘orta ve uzun vadeli’ bir öneride bulunarak mevcut nüfusunun 
korunması için ‘Hamlet modeli’ önerisi getirdi. Özellikle ABD’de uygu-
lanan bu modeli örnek gösteren Prof. Dr. Yılmaz, “Ordu’da nüfusunun 
büyük bölümü kırsal alanda bulunuyor. Ancak bu köyler göç verdikçe 
daha da küçülecek, buralara götürülen hizmetin maliyeti artacaktır. 
Göç etmeyen ve geride hizmet bekleyen köylüler için ABD’deki hamlet 
benzeri bir model uygulanabilir. ABD’nin kırsalında da çok büyük ara-
ziler ve dağınık bir yerleşim sistemi var. Ancak oralarda okul, market, 
sağlık merkezi, spor alanları hatta iş merkezleri bir arada tutan ve bu 
dağınık yerleşmelere hizmet sunan hamletler bulunuyor. Bir anlamda 
Ordu köylerinde de bunun gibi acil sağlık ve eğitim hizmetlerinin ve-
rildiği, araç, gereç, personel ve ekipman yönünden örgütlendiği çevik 
merkezler oluşturulmalı, köylüye buradan hizmet sunulmalıdır. Köy-
Kent düşüncesi ve uygulaması gözden geçirilmeli, amaç göç eden nü-
fusu geri getirmek veya kırdan kente göçü önlemek değil, geride kalan 
vatandaşların hayatlarını sürdürmek için sağlık ve eğitim gibi asgari 
koşulları sağlamak olmalıdır” dedi.
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“Böyle Giderse Göç Bitmez”

Ordu ili genelinde mono kültür haline gelen fındık tarımının gerek-
li sanayi alt yapısı ile desteklenmediği müddetçe mevcut nüfusu besle-
mekten uzak olacağını ve bu durumun nüfusun önemli bir kısmını göçe 
zorlayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, mevcut şartlar kısa sürede 
değiştirilemeyeceği için yakın gelecekte göçlerin önüne geçilmesinin 
mümkün görünmediğini kaydetti. Prof. Dr. Yılmaz, “Ancak il genelinde 
arazinin çok iyi tanınması, her bir ünitenin sahip olduğu potansiyel gü-
cün açığa çıkartılması için ilgili kurum ve kuruluşların koordinatörlü-
ğünde daha fazla çalışma yapılması gerekir. Bütün bunların sonucunda 
belki göç bütünüyle engellenemez, fakat en azından geride kalan vatan-
daşlarımız için insanca bir yaşam sağlanabilir” diye konuştu.

“Göçün Ana Faktörü Ekonomik”

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Ordu’dan Büyükşehirlere olan göçlerin 
ana sebeplerini ise ana başlıklar halinde şöyle özetledi:

“Göçlerin birinci sebebi ekonomik durumdur. Özellikle 1980 son-
rasında niteliksiz ve fakir köylü nüfus şehre göç etmeye başladı. Bundan 
dolayı 1980 öncesinde daha çok kademeli göçler varken, son 25 yıl-
dır göçler doğrudan son varış yerine yapılmaktadır. Orta yükseltideki 
köylerde daha çok ailelerin göçü görülürken, yüksek köylerde bireysel 
(erkek) göçü (gurbetçi göçü) halâ önemlidir. Orta yükseltideki köylerde 
fındığın dışındaki geçim kaynakları hızla ortadan kalktığı için aileler 
artık yoksulluğa dayanamamaktadır. Yukarı köylerde ise yaylacılık, 
hayvancılık ve arıcılık gibi faaliyetler kısmen getiri sağlamaya devam 
etmektedir. Bu nedenle buralardaki göç daha çok ek gelir ihtiyacından 
doğmaktadır. Bu da ailenin tümünden ziyade her aileden bir veya iki 
kişinin bireysel göç etmesi sonucunu doğurmaktadır”

“Tarım Arazileri Küçülüyor”

“Nüfus arttıkça ve çekirdek aileye geçildikçe arazi parçalanmakta 
ve küçülmektedir. Ayrıca miras yolu ile bölünme de devam etmektedir. 
TÜİK verilerine göre kıyı kuşağında arazilerin yüzde 90’ı 25 dekardan 
azdır. Arazi büyüklüğü en fazla olan grup 11-20 dekar arasında arazisi 
olanlardır. Ordu ili genelinde 100 dönüm üzerinde arazisi olan ancak 
571 hane vardır. Buna karşılık 10 dönümün altında arazisi olanların 
sayısı yaklaşık 30 bin hanedir”
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“Köylü Ekmeği Bile Dışarıdan Alıyor”

“Ordu’da kıyı kuşağının hemen gerisinde bulunan köylerin tama-
mının geçimi fındığa bağlıdır. Fındığın veriminin yıldan yıla az veya 
çok oluşu ve fiyatı insanları doğrudan etkilemektedir. Fındığın iklimle 
ilişkisi, fiyatla ilişkisi hep istikrar istemekte, istikrarsızlık ise insanları 
göçe zorlamaktadır”

“Köylerde gelir ihtiyacı arttıkça bağ, bahçe ve tarlaların fındık 
bahçesine dönüştürülmesi sonucu daha önce sebze ve mısır yetiştiri-
len alanlar ortadan kalkmıştır. Böylece fındık kuşağındaki insanların 
yiyecek ekmek için dışarıya muhtaç hale gelmeleri ilginç bir durum 
ortaya çıkarmıştır. Fındıktan daha fazla gelir elde etmek için bağ ve 
bahçesini fındığa ayıran insanlar, fındıktan elde ettikleri gelirin önemli 
bir kısmını yine ekmek ve sebze için harcamaya başlamıştır. Özellikle 
fındık toplamak için gurbetten gelenler, fındıktan elde edecekleri para-
nın çoğunu fındık hasadı ve izinleri esnasında gıda harcaması olarak 
tüketmektedirler”

“Kırsal kesimin kendi yağıyla kavrulma dönemini sona ermiştir. 
Dışarıya daha da bağımlı hale gelerek gelir-gider dengesi alt üst ol-
muştur. Sadece fındık geliri değil, başka ek gelir varsa o bile kırsal 
kesim insanına yetmez olmuştur. Bugün ilçe merkezlerindeki fırınlarda 
pişirilen ekmeklerin yol boyunca köylere servis edilmesi, köylünün bu 
ekmeğe muhtaç olması, kısaca temel gıdası olan ekmeği bile üretemiyor 
olması çok düşündürücüdür. Artık köylü pazara bir şey getirmemekte, 
fakat buna karşılık her şeyini pazardan alarak kendi kendine içinden 
çıkılması zor bir ortama sürüklenmektedir”

“Gençler İnşaat İşçisi Olmak İçin Göçüyor”

“Kırsal kesimde aileler artık kızlarını sosyal güvencesi olmayan 
kişilere vermek istememektedirler. Bir sosyal güvenceye sahip olmak 
ise ancak kentlerde istihdamla mümkündür. Dolayısıyla, evlenmek is-
teyen gençler kentte iş bulmak zorunda oldukları gibi, bu süreç daha 
yeni evlenmiş çiftlerin bile kente göç etmesi sonucunu doğurmaktadır”

“Ordu ilinin yüksek kesimlerinde yer alan köyler, daha aşağıdaki 
fındık kuşağı köylerinden ekonomik yapı bakımından farklıdırlar. Yük-
selti nedeni ile fındığın yetişmediği bu köylerde halkın bir kısmı or-
mancılık işlerinde çalışırken, bir kısmı da yaylacılıkla bağlantılı olarak 
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hayvancılık ve arıcılık yapmakta, bir kısmı da mısır ve patates yetişti-
riciliği gibi tarımsal faaliyetlerle uğraşmaktadır. Bu kuşakta geçmiş-
te orman işleri önemli sayıda işçiyi istihdam ederken, son yıllardaki 
teknolojik gelişmelerin ormana girmesi ile işgücüne ihtiyaç azalmış, 
ormanda uzun süreli çalışma imkanı da ortadan kalkmıştır. İşte bu 
köylerde yaşayan genç insanlar köylerinden kopmadan, ek gelir temin 
etmek amacıyla mevsimlik göçe katılmaktadırlar. Bunların en önemli 
uğraşıları Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler ile Akdeniz ve Ege kıyı-
larında yer alan kent ve kasabalarda inşaat işçiliğidir”

“Tüm bu faktörler Ordu ilinden sadece büyük şehirlere değil, başta 
Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt dışına da çok sayıda kişinin göç 
etmesine neden olmuştur”
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EK 2:

KARADENİZ KENTLERİ SUSUZLUK TEHDİDİNDE

Anadolu Ajansı / 22.03.2007   -  CNN Türk / 26 Mart 2007

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ve sahildeki kent-
lerin gelecekte güvenilir su kaynaklarına ulaşmada sıkıntı yaşayacağı, 
bunun için de, bölgede yer alan akarsuların ayrı ayrı havza yönetim 
planları hazırlanarak hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Yapılan bir araştırmaya göre Karadeniz Bölgesi’nin özellikle orta 
ve doğu bölümlerinde yer alan kentlerin gelecekte güvenilir su kaynak-
larına ulaşmada sıkıntı yaşayacağı bildirildi.

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Yılmaz tarafından yapılan bir 
çalışmaya göre, Karadeniz’e kıyısı bulunan kentleri gelecekte susuzluk 
tehlikesi bekliyor. Çalışmayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Cevdet Yılmaz, 
Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin mevcut ve gelecekte ihtiyaç 
duyacakları temiz ve güvenilir içme suyu kaynaklarının arz-talep den-
gesi ve bunu etkileyen faktörler üzerine yapılan araştırmada ilginç bul-
gulara ulaşıldığını söyledi. Araştırmanın Samsun, Ordu, Giresun, Trab-
zon, Rize ve Artvin’in Karadeniz sahili boyunca uzanan ve çoğu yerde 
birbirinin devamı olacak şekilde birleşmiş durumda bulunan nüfusu 10 
binin üzerinde toplam 30 il ve ilçe merkezini kapsadığını belirten 

Doç. Dr. Yılmaz, çalışmada öncelikle söz konusu sahadaki kent-
sel nüfusun artış hızının dikkate alındığını bildirdi. Mevcut temiz ve 
güvenilir su kaynaklarının arzında yaşanan problemlere karşılık artan 
nüfusla birlikte su talebinin de çoğaldığını ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, 
gelecekle ilgili acil plânlar yapılması gerektiğini kaydetti. 

Araştırma sahasının büyük kısmında mevcut akarsuların yüksek 
bir eğimde denize dik olarak aktığını, bu durumun akarsular üzerine 
baraj yapımını olumsuz kılarak su sorununun kalıcı ve uzun vadeli çö-
zümünü engellediğini belirten Yılmaz, araştırmada ortaya konulan ko-
nular hakkında şunları söyledi: 

“Sahildeki birçok kent için akarsular ve bunların geçtikleri dere 
yatakları katı atık depolama sahası olarak kullanılmakta, bu durum yer 
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altı su kalitesine zarar vermektedir. 

Ayrıca kıyı kesimini iç kısımlara bağlayan yollar genellikle ırmak 
yataklarını takip etmekte olup gerek bazı turistik tesislerin, gerekse çev-
redeki dağınık yerleşmelerin zamanla yol boylarına toplanmasına ne-
den olmaktadır. Bunlardan kaynaklanan katı ve sıvı atıklarla akarsular 
ayrıca kirlenmektedir. 

Son yıllarda turizmin gelişmesine bağlı olarak yaylalar sahası gi-
derek daha fazla nüfus çekmekte, kontrolsüz gelişen bu durum ise akar-
su ve çevre kirliliğinin 2000 metreler seviyesine kadar çıkmasına, de-
nize ulaşan suların da daha kaynağından itibaren kirlenmesine neden 
olmaktadır. “ 

Kentlerin Durumu 

Bölgedeki önemli yerleşim alanlarının büyük çoğunlukla akarsu-
ların denize ulaştıkları yerlerde kurulduğunu belirten Yılmaz, “Bu du-
rum akarsuların meydana getirdiği taşkın ve sel felaketleri sırasında 
kentlerin mevcut altyapıları ile su temin ve dağıtım sistemlerinin de 
bozulmasına neden olmaktadır” dedi. 

Akarsu Yatakları Üzerinde Sondaj Kuyuları

Kıyı kentlerinin bir kısmının temiz su ihtiyaçlarını bu akarsu yatak-
ları üzerinde açtıkları sondaj kuyularından temin ettiği bildiren Yılmaz, 
bu sistemin ise kaliteli su sağlayamadığını söyledi. 

Söz konusu nedenlerden dolayı yakınlarındaki akarsulardan içme 
ve kullanma suyunu temin edemeyen belediyelerin bir kısmının çevrele-
rindeki kaynak sularına yöneldiğini hatırlatan Yılmaz, “Fakat kaynak 
sularının dağınık olarak bulunması, mevsimler itibariyle istikrarlı ol-
mamaları, bölgenin heyelanlı yapısı nedeniyle bu suları taşıyan boru 
hatlarının sık sık tahrip olması gibi nedenlerle burada da bir istikrar ve 
güvenilirlik yoktur” diye konuştu. 

Havza Yönetim Planları Hazırlanmalı

Nemli iklim ve sık bir akarsu ağına sahip olmasına rağmen Orta ve 
Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin tüm bunların sonucu olarak günümüz-
de sık sık su kesintilerine gitmek zorunda kaldığını belirten Yılmaz, söz 
konusu bölgenin gelecekte susuz tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu-
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nu vurguladı. Bölgede önemli akarsu kaynakları olmasına rağmen acil 
önlem alınmaması halinde tehlikenin kaçınılmaz olacağını ifade eden 
Yılmaz, şunları kaydetti: “Halka yeterli ve temiz su verilememesi daha 
bugünden insanların bir kısmını hazır su tüketmeye mecbur bırakmak-
tadır. Bu problem daha da büyümeden çözüme kavuşturulmalıdır. Bu-
nun için bölgede yer alan akarsuların her biri için ayrı ayrı havza yöne-
tim planları hazırlanmalı ve bunlar bir an önce hayata geçirilmelidir”. 

...................
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EK 3:

Haberler.com

12 Temmuz 2013

http://www.haberler.com/karadeniz-sahil-yolu-kirsaldan-kente-gocu-
4825380-haberi/

KARADENİZ SAHİL YOLU, GÖÇÜ HIZLANDIRDI

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkiye’nin en önemli altyapı 
projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu’nun kıyı kentleri üzerine 
etkilerini araştırdı.

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı 
ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cevdet 
Yılmaz, Türkiye’nin en önemli alt yapı projelerinden biri olan Karadeniz 
Sahil Yolu’nun kıyı kentleri üzerine etkilerini araştırdı. Samsun-Sarp 
arasındaki 542 kilometrelik otoyolun hizmete girmesiyle bölgede 
nüfus hareketliğinin arttığı ve kırsallardan kente göçün hızlandığı 
tespit eden öğretim üyesi, göçle birlikte sahillerde aşırı yapılaşmanın 
arttığını, bunun sonucunda da kıyılardaki doğal görünümün giderek 
çirkinleştiğini kaydetti.

Uzun bir serüvenine sahip Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili ilk büyük 
ihale trafiğin en yoğun olduğu Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı kesimi için 
1987 yılında yapılmıştı. 6 il, 63 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 2 
havaalanı ve birçok yerleşim birimine hizmet veren 542 kilometrelik 
otoyol, doğrudan 1,5 milyon kişiye hizmet veriyor. 8 Nisan 2007’de 
Başbakan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Karadeniz Sahil Yolu’nun 
en az gelişmiş bölgelerden Doğu Karadeniz’in ekonomik açıdan 
canlandırmasında önemli rol oynaması bekleniyor. Ancak yapılan 
bilimsel araştırma, mavi ile yeşili buluşturan Doğu Karadeniz’in doğal 
güzelliğini giderek bozduğunu ortaya koyuyor.

Karadeniz Sahil Yolu’nun kıyı kentleri üzerine etkisine araştıran 
OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Cevdet Yılmaz, yolun nüfus hareketliğini artırdığı, kırdan kente 
göçü de hızlandırdığını belirtti. Uzun yıllardır yaptığı çalışmasını bir 
süre önce yayınlayan Prof. Dr. Yılmaz, yolun faydasının yanında birçok 
sorunun ortaya çıkmasını büyük katkı sağladığının altını çizdi.
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Karadeniz Sahil Yolu Nüfus Hareketliliğini Artırdı

Karadeniz Sahil Yolu’nun tamamlanmasıyla kıyılardaki kent 
merkezlerinin cazibesinin arttığını ifade eden Prof. Dr. Cevdet 
Yılmaz, ulaşım kolaylığı sayesinde bölgede var olan göçün daha da 
hızlandığını vurguladı. Prof. Dr. Yılmaz, “Karayolu nüfus hareketliliği 
üzerinde etkin rol oynamakta, iç ve dış göçü hızlandırmaktadır. Göçler 
sonucunda nüfusun bir kısmı (başta İstanbul olmak üzere) bölge dışına 
göç ederken, bir kısmı da kıyı kentlerinde toplanmaya başlamıştır. 
Bu durum kırsalın boşalmasını hızlandırmıştır. Diğer yandan bu 
bahsedilen kadar olmasa da, Karadeniz Sahil Yolu, ters göçe de imkân 
hazırlamıştır. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan yöre 
insanının bir kısmı emeklilik sonrası, ulaşım kolaylığının da cazibesiyle 
memleketlerine dönmektedirler. Bu kişiler çoğunlukla kıyı kentlerine 
yerleşmektedirler” dedi.

Yüksek Binalar Kentlerin Önünü Kapatıyor

Kıyıdaki yığılma ve yer darlığı sonucu yüksek katlı bina sayısında 
artış gözlemlediklerine de değinen OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yılmaz, “Yol boyu sıralanan yüksek binaların sayısı arttıkça 
ve aralarındaki mevcut boşluklar doldukça kentlerin önü daha 
da kapanacak ve zamanla denizin etkisinin iç kesimlere girmesi 
engellenecektir. Kentlerin binalarla perdelemesi sonucu ne deniz 
görünecek, ne de kent merkezine rüzgâr gelecektir. Karadeniz’den 
gelen hava sirkülasyonu engellenecek, bu durum kentlerdeki hava 
kirliliğini arttıracaktır. Nitekim özellikle kış aylarında Ünye, Fatsa gibi 
kentlerde bu durum net bir şekilde görülmeye başlamıştır. Ayrıca yol 
boyu yapılaşma bu hızla giderse, çok kısa bir zaman içinde yoldan 
geçenler güneye baktıklarında çay ve fındık bahçeleriyle kaplı 
alışageldikleri yeşil alanlar yerine sadece beton bir duvar göreceklerdir» 
değerlendirmesinde bulundu.

Acil Yasal Düzenleme Yapılmalı

Karadeniz Sahil Yolu’na bağlı olarak ortaya çıkan sorunların 
çözümü için acil olarak bir yasal düzenleme yapılmasını öneren 
Prof. Dr. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Karayolunun geçtiği 
kentlerin belediyeleri arasında birlik sağlanmalı, müşterek sorunlar 
için ortak bir yönetim modeli geliştirilmelidir. Bölgenin kültür ve 
tabiat varlıklarının tespiti, korunması ve ihyası yanında, gelişigüzel 
ve çirkin kentsel gelişmelerin kontrol altına alınması için bölgesel 
ölçekte işbirliğine ihtiyaç vardır. Yol boyu kentleri için ‘Karadeniz Kıyı 
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Kentleri Belediyeler Birliği’ kurulmalı, bu ve benzeri ortak sorunlara 
ortak çözümler bulunmalıdır. Aksi takdirde Samsun’dan Sarp’a 
kadar uzanan yol boyunca Çin Seddi gibi bir duvar ortaya çıkacaktır. 
İstanbul Boğazı›nda uygulanan Boğaziçi Öngörünüm Yasası benzeri 
‹Karadeniz Kıyı Kentleri Öngörünüm Yasası› adıyla bir yasa 
çıkartılmalı ve Karadeniz Kıyı kuşağındaki bu çirkinliğin bir an önce 
önüne geçilmelidir» ifadelerini kullandı.
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duracağım. Sayın katılımcılar, öncelikle göçün ne olduğu konusunda 
bir tanım yapalım ve ardından “Yöreden kaynaklanan göçün nedenleri 
nelerdir?” bunlar üzerinde duralım. Genel olarak göç, insanların daimi 
yaşama yerini yani sürekli yaşama yerini doğal, sosyal ve ekonomik 
nedenlere bağlı olarak bireysel, ailece ya da gruplar hâlinde terk 
ederek geçici ya da daimi yerleşmek amacıyla bir başka yere gitmesi 
olayıdır. İnsanlar daimi yaşama yerini niçin terk eder? Keyfi terk etmesi 
söz konusu değil. Mutlaka onu göçe iten, bizim itici nedenler adını 
verdiğimiz göç edilen sahadan kaynaklanan birtakım problemler söz 
konusudur. Bu nedenleri de doğal, sosyal ve ekonomik nedenler olmak 
üzere üç başlık altında topluyoruz. Doğal nedenine baktığımızda genel 
olarak deprem, sel taşkını, volkanizma ve yer şekillerinin engebeli ve 
arızalı olması gibi temel doğal sebepler var. Yine bunun yanında iklim 
koşullarından kaynaklanan nedenler var. Doğal nedenler boyutunda 
Aybastı ve Kabataş yöresinden kaynaklanan göçlere baktığımızda 
bunu şu nedenlere bağlıyoruz. Aybastı ve Kabataş ilçelerinin 
yüzölçümünün hakikaten küçük olduğunu görüyoruz. Aybastı’nın 
yüzölçümü 3.594m², Kabataş’ın yüz ölçümü 1.424m² olup, km başına 
düşen insan sayısı 91’dir. Aybastı’da bu değer 104 kişiye ve Kabataş’ta 
143 kişiye ulaşmaktadır. Yani Türkiye ortalaması üzerinde km’ye 
düşen nüfus yoğunluğu söz konusu. Diğer taraftan bizim fizyolojik 
nüfus yoğunluğu olarak adlandırdığımız beslenme nüfus yoğunluğu 
açısından baktığımızda, birim tarım arazisi başına düşen insan sayısı 
açısından değerlendirdiğimizde rakamın çok daha yüksek olduğunu 
görüyoruz. Birim başına düşen insan sayısı 389’a yükseldi. Kabataş 
ilçemizde rakımın Aybastı’ya göre düşük olması, orman arazilerinin 
daha az olması nedeniyle bu değerin 179’lar civarında seyrettiğini 
görüyoruz. Yani birim saha başına düşen, tarım arazi başına düşen 
insan sayısı açısından da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu 
görüyoruz. Kısacası bu yüzölçümümüzü büyültme şansımız yok. 
Yüzölçümümüzün düşük olması, birim saha başına düşen insan sayısı ve 
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tarım arazisi miktarının farklılık göstermesine sebep oluyor. Bu göçün 
nedenlerinden biri, iklim özellikleri açısından baktığımızda yaşamaya, 
çalışmaya ve gelişmeye elverişli şartlar var ediyor. Fakat diğer taraftan 
baktığımızda, Kabataş ilçemizin denizden yüksekliği 5.030 m’dir. 
Aybastı ilçemizin denizden yüksekliği ise 730 m’dir. Özellikle iklim 
şartları açısından yöreye elverişli şartlar elde etmesine rağmen rakımın 
yüksek olması, özellikle ilkbahar aylarında temel geçim kaynağı olan 
fındık tarımı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Özellikle fındığın çiçek 
açma dönemine gelen mart ve nisan aylarında görülecek olan olaylar, 
rekoltenin bütünüyle düşmesine sebep oluyor.  2014 yılında bu durumu 
yaşadık, yine bu yıl da rakamın yüksek olduğu yerlerde meydana gelen 
don olayı sebebiyle rekoltenin önemli ölçüde düştüğünü görmekteyiz. 
Özellikle her iki ilçemizde Tarım İlçe Müdürlüklerinde görev yapan 
ziraat mühendislerinin özellikle fındığın erken çiçek açmasını önlemek 
amacıyla yapabileceği birtakım çalışmalar var. Göztaşı adı verilen, 
ne zaman ne şekilde vurulması gerektiği konusunda en az 20-25 gün 
fındığın çiçek açmasını geciktirebiliyor. Bu konuda insanlarımızın 
bilinçlendirilmesi ve onlara yardımcı olunması gerekiyor. Yine 
yöremizde göçe neden olan en temel problemlerden biri tarım arazisinin 
yetersiz olmasıdır. Yörelerimizin ikisinde de dağlık, engebeli ve eğimli 
bir arazi yapısının olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda her 
iki yöremizin ancak %30’unda ancak tarım yapma şansımız var. Yani 
bunu artırma şansımız yok artırdığımız takdirde ormana müdahale 
etmiş oluruz. Orman arazisini tarım arazisine çevirmemiz lazım. Şimdi 
özellikle orman arazilerinden tarım arazilerine geçmeye karar verirsek 
Anayasamızın 169. Maddesi bize engel teşkil ediyor. Yani bu konuda 
bilginiz olsun, ormanlara karşı işlenen suçlar genel ve özel af kapsamı 
dışındadır. Allah göstermesin diyelim ki suç işlediniz, bu suçtan 
genel af kapsamından ya da Cumhurbaşkanının özel af kapsamından 
yararlanabilirsiniz ama ormana karşı işlediğiniz suçlardan genel ve 
özel olarak genel af kapsamı dışında olduğunuzu Anayasa’nın 169. 
Maddesinde net bir şekilde görebiliyoruz. Tarım arazilerimizi büyütme 
şansımız olmadığı halde diğer taraftan ailelerdeki nüfusun giderek 
arttığını görüyoruz. Diyelim ki 10 dönüm arazimiz var. Bundan 
elde ettiğimiz gelir 10 bin TL. Ailenin iki kişi olduğunu, çocukların 
olmasıyla nüfusun 3’e, 4’e ve 5’e yükseldiğini düşünelim. Pasta 
sabit ancak pastadan pay alanların sayısı arttığı zaman yavaş yavaş 
kişi başına düşen pasta miktarı küçülüyor. Bu da aileyi bir geçim 
sıkıntısı problemiyle karşı karşıya bırakıyor. Tarım dışı alanlarda her 
2 ilçemizde sanayi ya da hizmet alanında olsun iş imkânı bulunmadığı 
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için geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalan vatandaşımız, ilk etapta yakın 
çevresinde iş bulamadığı takdirde ne yapıyor? Bunu başka alanlarda 
elde etmek için göç yoluna başvurduğunu görüyoruz. Genelde her 2 
ilçemizde de göçe katılan bireyin erkek olduğunu görebiliyoruz. Göç 
veren yörelerde, erkek nüfusun azlığı ve kadın nüfusunun fazlalığı söz 
konusudur. Özellikle tarım dışı alanlarda iş imkânının artırılması hizmet 
sektöründe olsun. Hizmet sektörü kapsamında devlet memurluğu, 
bankacılık ve sigortacılık, ulaşım, ulaştırma ve inşaat işleri vb. var. 
Diğer taraftan yöremizdeki sanayi unsurları boyutundan baktığımızda 
bu durumumuzun hiç de iyi olmadığını görüyoruz. 20 ve üzerinde işçi 
çalıştıran, istihdam sağlayan herhangi bir tesisimiz söz konusu değil. 
İnsanlarımızı, geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıklarında buralarda 
tutma şansımız söz konusu değil. Geçim sıkıntısıyla karşı karşıya 
kalan insanlarımız haliyle göç etmek zorunda çünkü yaşamlarını 
devam ettirmek için ekonomik faaliyette bulunmaları gerekiyor. Bu 
tarım sektöründe, sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe de olabilir. 
Şimdi doğal faktörler boyutunda baktığımızda, bu iki ilçemizin yoğun 
engebeli bir özelliğe sahip olması, tarım arazilerinin yetersiz olmasının 
yöreden diğer bölgelere göçü teşvik edenlerin arasında olduğunu 
görüyoruz. Yine sosyal boyutuyla baktığımız zaman göçe sebep olanlar, 
savaşlar, soykırımlar, ihtilaller, mezhepsel çatışmalar, iç karışıklıklar ve 
kanuni düzenlemelerdir. Sosyal olaylar boyutunda baktığımız zaman, 
yöremizde göçe sebep olanlar içinde sadece yasal düşünenlerin kısmen 
göç konusunda etken olduğunu biliyoruz. Ülkemizde uygulanan miras 
sistemi nedeniyle babanın sahip olduğu arazi, evlatlar arasında yasal 
olarak paylaştırılır. Bu da tarım arazinin giderek küçülmesine neden 
olur. Tarım arazisi küçük olan çiftçilerin evlatları arasında tarım 
arazisini bölüştürdüğü zaman iki evlada bir arsa yeri bile zor düşüyor. 
Yapılan kanuni düzenleme ile tarım arazilerimizin artık bölünmesi 
yasal olarak engellendi ancak kâğıt üzerinde yine yapılabilecek. 

Bir ailenin tarım arazisi üzerinden beslenebilmesi için 2 hektar 
yani 20 dönüm tarım arazisinin olması gerekir. Ancak yöremizdeki 
çiftçilere baktığımızda genel olarak tarım arazisi arasında yoğunlaştığını 
görüyoruz fakat bu, çiftçileri burada tutmak ve onların yaşamını 
sürdürmesi için yeterli bir miktar değil. Yasal olarak yörede miras 
sistemi sebebiyle tarım arazilerinin bölünmesinden dolayı göç olayı söz 
konusudur. Göçün nedenlerinden bir diğeri de ekonomik sebeplerdir. 
Ekonomik nedenlere baktığımız zaman, genel olarak iş imkânı elde 
etmek, sürekli gelire kavuşmak ve daha rahat bir hayat standardına 
sahip olmak için insanların daimi yaşam yollarını terk ettiğini 
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görüyoruz. Özellikle yöremizden göçün ekonomik kökenli olduğunu 
görüyoruz. Tarım dışı alanlarda iş imkânı olmadığı, hizmet sektörü ve 
sanayi sektöründe yeterli istihdam imkânı sağlanmadığı için bu imkânı 
bulamayan insanlarımızın özellikle başta İstanbul, Kocaeli, Ankara ve 
Tekirdağ son yıllarda da Muğla’nın Fethiye ilçesinde inşaat sektörüne 
dayalı olarak göç ettiklerini görüyoruz. Tabi göç olayı sadece ülke 
sınırlarında kalmayıp, her iki yöremizde yurtdışına göçlerin olduğunu 
da görmekteyiz.  Özellikle 1960 yılından itibaren başta Almanya olmak 
üzere, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine göçlerin başladığını 
görüyoruz. Tabi göç eden insanlarımızın bir kısmını kaybediyoruz. Bu 
bize üzüntü veriyor ama göç eden insanımızın da özellikle bulunduğu 
yerlerden elde ettiği ekonomik imkânların bir kısmını kendi yörelerinde 
yatırım amaçlı çevirdiğini görüyoruz. Yöremiz göç vermeye devam 
edecek çünkü göçü bütünüyle engellemek mümkün değil. Göçü 
engellemek için göçü kendisine çeken şehir yerleşmesindeki ekonomik, 
sosyal ve kültürel imkânları göç veren yörelere taşımak gerekiyor. 
Bu da tümüyle mümkün değil ama göçü en aza indirmemiz mümkün 
olabilir. Yöremiz için söyleyebileceğim, her iki ilçemizin iş birliği 
içinde çalışması sonucunda, özellikle eğitim hususunda açılacak yeni 
liselerle dışardan hocaları yöremize çekme zamanımız var. Özellikle 
incelenmesini vazifelendirmemiz gerekiyor. Anadolu Öğretmen Lisesi, 
Anadolu Lisesi ve çok programlı lisemiz var. Bunların yanında Sosyal 
Bilimler Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi gibi liselerimizin sayısını 
artırmamız lazım. Liseler açısından altyapı oluşturduğumuz zaman, 
yükseköğretim koşuluyla birtakım bölümleri yöremize açacak şansımız 
var. Yüksekokul açmak için açılmaz. Bu yöremize dışarıdan öğrenci 
çekebilmemiz için önü açık, geleceği parlak yüksekokulları ve bölümleri 
açmak zorundayız. İki ilçemizin işbirliği yapması sonucunda ne olabilir? 
Günümüzde revaçta olan ve tüm dünyanın kabul ettiği organik tarıma 
yönelik bölümler açabiliriz.  Ordu ilimizin Türkiye bal üretiminde 1. 
sırada olması açısından bir potansiyelimiz var. Arıcılık yüksekokulu 
açabiliriz. İnsanlarımızın bir kısmını bu yola kanalize edebiliriz. Yine 
her zaman revaçta olan sağlık hizmetleri ile ilgili bölümler açabiliriz. 
İki yerde de bulunan muhasebe, elektrik ve motor bölümleri üzerinde 
yoğunlaşmak bizim yöremize katkı sağlamaz. Bizim insan çekmemiz 
lazım ki onlar vasıtasıyla piyasayı canlandıracak bir akımı sağlamamız 
gerekiyor. Kısacası yüksekokul konusunda da bu bölümlerin üzerinde 
özellikle durulması gerekiyor. 

Dinleyenlerden Biri (İsmi belirlenemedi):  Enerjiyi turizme 
çeviriyoruz. Yakın zamanlara kadar deniz turizmine yoğun talep 
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vardı ancak günümüzde insanlar, artık yavaş yavaş alternatif turizm 
alanlarına yönelmeye başladı. Bu konuda özellikle bizim yöremiz, doğa 
turizmi açısından oldukça ayrıntılı özelliklere sahip. Doğa turizmi çatısı 
altında doğaya zarar vermeden çevreyi koruyarak alternatif alanlara 
yönelebiliriz. İşte bunlara baktığımızda, trekking adını verdiğimiz doğa 
yürüyüşleriyle ilgili parkurlar düzenleyerek insanları buraya çekebiliriz. 
Bunun yanında bir çim saha olgusunu düşünmemiz gerekiyor.

Kır sporu, yöre ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır. 
Perşembe Yaylası kır sporları açısından önemli avantajlara sahiptir. 
Özellikle yöremize günü birlik ziyaretler bölgemizi tatmin etmez. 
Yavaş yavaş yaylada konaklama alanı ile birtakım yatırımlar yapılmaya 
başlandı, bu önemli bir adımdır ancak yeterli değildir. Doğa turizmiyle 
bölgemize çektiğimiz insanları uzun süre burada tutabilmek önemlidir. 
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 Müsaadenizle hocamdan sözü ben devralıyorum. Bu tür 
toplantılarda dinleyicileri bir araya getirmek ve konuyu dikkatlerine 
arz etmek oldukça zordur. Bazen biz, üniversitede gönüllü katılmak 
gereken ilim ortamı olduğu halde öğrencilerden yoklama alıyoruz. 
Burada gönüllü olarak programa katılan arkadaşlarımızı tebrik 
ediyorum. Demek ki Kurultayımız ilgi görüyor. Zaten ilgi görmeyen 
bir faaliyeti uzun süre devam ettirmenin de bir mantığı yok. 

Söze böyle başladık, öncelikle hoş geldiniz demek isterim. 

 Sayın protokol üyelerimizin, Belediye Başkanlarımızın, Sayın 
Valimizin ve Mülki Amirlerimizin kurultaylarımıza destek olduğunu 
biliyorum. Bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver 
Yılmaz, bayrağı destekleriyle daha yükseğe çıkarmak üzere devraldı. 
Bu aşamadan sonra işimiz kolay olacak inşallah. 

 Halkımız hem Aybastı’da hem de Kabataş’ta epey bir süredir 
düzenlenen kurultaylara ilgi gösteriyor ancak, bazı yönlerden de 
kısmî yorgunluk olduğunu da görüyoruz. İnşallah daha somut adımlar 
atarak bu yorgunluğu aşarız. Yerel yönetimlerin desteğiyle projeler 
üniversitelerde belli bir aşamaya getirilebilir ancak proje somut hâle 
getirilmedikçe bunun bir şey yapılıyor görüntüsü vermesi mümkün 
değil. Bir sonraki adımda muhtemelen belediyelerimiz, Valiliğimiz ya 
da Kaymakamlıklarımızda söz konusu somut adımlar atılarak müstakil 
projeler gerçekleştirmek yerinde olacaktır. 

Konuşmama, “Göç ve Gelecek” diye çok iddialı bir başlık 
koydum. Geleceği bilmek insanın elinde değil ancak Sosyoloji 
çalışmalarından beklenenlerden bir tanesi, belki de en çok değer 
verileni geleceğe dair bazı tahminlerde bulunmaktadır. Hocalarımız da 
söylediler, göç artık kaçınılmaz bir olgu. Ulusal ve uluslararası göçlerle 
birlikte artık insanın toplu yaşadığı hemen her yerde göçün süreç, etki 
ya da sonuçlarından bahsetmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda önemli 
bir örnek olarak Osmanlı’yı düşünün, 600 yıl boyunca iskân politikası 
dediğimiz, farklı milletlerden insanlara siyasi ve sosyolojik şartlara 
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uygun yerleşimler yaptırarak yıllarca bu insanları kavga ettirmeden 
kültür alışverişi ve nüfus transferleri yapmış. 600 yıl süren bu Osmanlı 
modeli, bizim için çok önemli bir tecrübeyi ifade etmektedir. 

Niçin birtakım toplumsal gelecek tasarımları yapmak 
zorundayız? Çünkü Sosyoloji bilimi veya sosyal bilimler insanların 
“Aaa bu da mı olacaktı?” demesini önlemek için bir takım bilgi ve bakış 
açıları oluşturmaktadır. Geleceğe projeksiyon yapabilmek için birçok 
bilgiye ve bilim alanlarına ihtiyacımız var ve bu ihtiyaç gün geçtikçe 
artmakta. Sosyal bilimlerin belki bir tıp bilimi ya da mühendislik bilimi 
gibi gözle görülür ortaya koyduğu bir şey yoktur. Ancak diğer taraftan 
bu bilim alanlarına, toplumsal risklerin öngörülmesi için ihtiyacımız 
var diye düşünüyorum. 

Sosyal bilimlerin üzerinde durduğu önemli konulardan biri 
de ulusal ya da uluslararası göçtür. Bölgemizdeki etkileri bakımından 
önce gelen uluslararası göç konusuna kısaca değinmek istiyorum. 
Aybastı ve Kabataş’ta birçok ailenin olduğu gibi benim ailem de 
gurbetçidir. Almanya ile 50’li yıllarda tanışmışız ve orada uzun süre 
kaldık ve kalmaya da devam etmekteyiz. Dış göç yanında göçle ilgili 
sorunlarımızı asıl somut ve görünür hale getiren iç göçle ortaya çıkan 
sorunlardır. Şu an bu konuyla ilgili elimizde çok ciddi veriler var ve 
durumun nereye gittiğini tahmin edebilecek durumdayız. 2000 yılında 
Ordu ilimizde yaşanan göçle ilgili bir yazı yazmıştım.3 O günkü 
istatistiklere baktığımızda erkeklerin gurbete çalışmaya gitmesinden 
kaynaklanan bir sonuçla kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre fazlalığı 
söz konusu idi. Günümüze gelindiğinde sosyolojik verileri güncellemek 
gerekiyor. Burada karşımıza çıkan sorun,  evli kadınların eşlerinden ayrı 
olarak tek başlarına memlekette kalıyor olmasının neleri doğuracağının 
o gün için anlaşılmamış olmasıdır. Mesele, kadının eşinden ayrı 
hayatını sürdürme konusundaki becerisi değil. Asıl mesele, çocukların 
yetiştirilmesi ve bunu da evde baba rolünü üstlenecek birinin olmaması 
durumunda ortaya çıkabilecek sorunların çözümüyle ilgilidir. 

Dört yılda bir yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Şurası, 
2010 yılı Aralık ayında yapıldı. Bu şurada ilk defa Türkiye’de “Okul 
Güvenliği” başlığı altında önemli bir sorun gündeme geldi. Sebebi 
ise özellikle büyükşehirlerde anne ve babaların çalıştığı durumlarda, 
çocukların okul dışında nerede bulunacağı, evde bir büyüğünün 
olmaması durumunda çocuğun bulaşabileceği her türlü riskin nasıl 

3  Selim EREN, “Ordu’da Toplumsal Yaşam”, Dünden Bugüne Ordu İli, 
(Editör: Öcal Serdar Yıldırım), Konya 2000,  ss. 121-147.
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kontrol edilebileceği. “Çocukları internetin zararlarından ya da olumsuz 
fiziksel etkilerinden kim koruyacak?” sorusu enine boyuna tartışıldı ve 
bu durumun gelecek yılların en büyük problemlerinden biri olacağı 
gösterildi. Kentlere göçlerle birlikte yaşanan bu tür değişimlerin 
toplumsal yapıdaki hangi kurumun ne tür işleyişini değiştirdiğini 
titizlikle takip etmek gerekir. Ordu ilimiz için de farklı boyutlarda olsa 
da bu türden bir sorun olan çocukların bakımı mevzuunda geleneksel 
aile yapısı önemli bir sorun önleyici ya da ortadan kaldırıcı bir faktör 
olarak işlev görmüştür. İnsanımız, özellikle iç ve dış göçle birlikte gelen 
ve çoğu zaman babanın tek başına gurbette bulunduğu tek ebeveynli 
aileye sahip olmanın getirebileceği olumsuzlukları, güçlü akrabalık 
bağları sayesinde aştı. Babam uzun süre yurtdışındayken mutlaka 
özlem çekmişizdir. O zaman kendimi hiç yalnız hissetmedim çünkü 
dayım, amcam, halam vs. geniş bir akraba bağımız vardı. Bu akrabalık 
bağları maalesef genel olarak günümüz Türk toplumunda ve özelde de 
bölgemizde gittikçe çözülüyor. 

Aile üzerine yapılan Psikoloji çalışmalarında da şunu 
görüyoruz: dört kuşak boyunca akrabalık ilişkilerini devam ettirenler 
sağlıklı bireyler oluyorlar. Beşinci kuşaktan itibaren akrabalık ilişkileri 
yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Siz Aybastı ve Kabataş’ta yaşayanlar 
olarak bunu pek fazla hissetmiyorsunuz Ancak büyükşehirlerde 
yaşayanlar bunu ciddi manada birebir yaşıyorlar.

Göç sonucunda akrabalık ilişkilerinin çözüldüğüne dair şu tür 
diyaloglara birçoğumuz şahit olmaktayız: “Niye Aybastı’ya gideyim ya 
da Perşembe Yaylası’nda kalayım? İnternet bağlantısının olmadığı ya 
da düzgün çekmediği bir yerde benim uzun süre kalmamı gerektirecek 
bir şey yok”. Günümüzde maalesef, çocukların uzun süre hayatlarını 
geçirebilecekleri ortam artık sanal ortamdır. Bunu doğal ortama 
dönüştürmek o kadar kolay değil. Ne kadar süper keşifler yaparsak 
yapalım, özellikle belli bir yaşın altındaki çocuklarımızı buraya çekmek 
için başka çareler bulmamız gerekiyor. Onlara cazip gelebilecek 
faaliyetleri mutlaka keşfetmek gerekiyor. Şu anda anne-babası ya da 
dedeleri hayatta olanları ziyaret için buraya getirmek mümkün. Ayrıca 
onların göç ettikleri yerlerle ilişkili anıları da var, bu da önemli bir 
faktördür. Ancak, gençleri buraya getirme konusunda yeni faaliyetler 
içinde bulunmak gerekiyor.

Şahsen ben Samsun’dayım ve çok kolay bir şekilde buraya 
ulaşabiliyorum. Yurtdışında ya da İstanbul-Ankara gibi büyükşehirlerde 
yaşayan hocalarımızın, hemşerilerimizin birçoğuna kurultay ve festival 
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programı haber verildi. Ancak,  herkesin bir özel sebebi bulunuyor. 
Onların çoğunluğunun göç ettikleri yerlerle aile ve iş bağlarının 
memleketlerindekinden daha güçlü olduğu hesaba katılırsa, birçoğunun 
haklı gerekçelerinin bulunduğu anlaşılır. Yine de bu konuda belediye 
başkanlarımıza büyük iş düşüyor. Farklı konularda bölgemizin 
imkânları, fırsatları ve riskleriyle ilgili farklı tartışma konularıyla bu 
tür toplantıları ve tartışmaları ısrarla sürdürmekte fayda var. Mesela 
mimarlarla hiç bir araya gelmedik bugüne kadar. Aybastı ve Kabataş 
bölgemizin mimarı var ya da Ordu’nun değişik ilçelerinden bu 
konuyla ilgilenen mimarlarımız ve dostlarımız var. Bu arkadaşlarımızı 
toparlamamız gerekiyor. Bölgemizi ilgilendiren her konuda bilimsel ve 
halkımızın katılımıyla çeşitli toplantılar düzenlemek, bunlardan çıkan 
sonuçların bir kısmını belediyeler vasıtasıyla hizmete dönüştürmek 
bizim kurultay geleneğimizin hem hedefi, hem de şimdiye kadar 
yapılanlara bakılarak kısmen de olsa başarabildiği bir durumdur.

Göçle ilgili çok enteresan sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Ben 
uzun süre Sivas’ta yaşadım. Sivas’ın belli köylerinde hiç kimse yoktur. 
Evler oturulabilecek durumda ve sadece yazın kullanılmakta. Bu durumu 
göz önünde bulundurarak Aybastı ve Kabataş ilçelerimiz için geleceğe 
dönük tahminde bulunuyorum: Köylerimizin bir kısmı özellikle dağınık 
köyler boşalacak. Gençlerimizi büyükşehire yolladık, yaşlılarımızın bir 
kısmı geride kaldı ya da toprakla ve insanlarla olan bağı nedeniyle geri 
döndü. Bu durum da nüfus yapısını bozuyor. Sağlık hizmeti sunma ve bu 
hizmetten yararlanma hususunda çeşitli problemlerimiz ortaya çıkacak. 
Özellikle yaşlı bakımına dönük politikalar üzerine şimdiden konuşmak 
ve bazı tedbirler almak durumundayız. Buna ne kadar hazırız? 

Türkiye’deki ortalama yaş sınırı 78’den 79’a tırmanmaya 
başladı. Bu, nüfusun ortalama ömründe bir artışı ifade eder. Sağlık 
koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşım vs. 
gibi birçok sebep bunda etkilidir. Ancak, bu durumun toplam nüfus 
üzerinde yaptığı başka etkiler de var. Çok ilginç bir anekdot aktarayım: 
Japonya da satılan yaşlı bezi sayısı çocuk bezi sayısından fazla imiş. 
Çok enteresan bir dönüşüm değil mi? Yaşlıların sayısı arttıkça onların 
ihtiyacı olan sağlık bakımları ve sağlık giderleri de artmaya başlıyor. 
Çocuk sayısının artırılmasıyla ilgili bir sürü proje ve özendirmeler söz 
konusu ancak bu çocukların nasıl bakılacağıyla ilgili ya da yaşlılarla 
olan ilişkilerle ilgili proje eksikliklerimiz var. Bunu yöresel olarak da 
günümüz ve gelecek için tartışmaya başlamalıyız. 
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Günümüzde, göç vermiş birçok yerde olduğu gibi Aybastı 
ve Kabataş için de bölgesel aidiyetin zayıflaması büyük bir problem. 
İnsanların bir şekilde burayla bağlantısının devam etmesi ve 
kendilerini buraya ait hissetmesi gerekiyor. Trabzonluları bu konuda 
örnek verebiliriz. Üç nesil, beş nesil, yedi nesil Samsun’da ve onlara 
“nerelisin?” diye sorulduğunda “Trabzonluyum” cevabını veriyorlar. 
Bizim çocuklarımıza soralım bakalım ne cevap alınacak. Çoğunlukla 
doğduğu yerlerin isimlerini söylemekteler. Onlar üzerinde aynı etkiyi 
sağlamak ve onlara bu bölgeden olduklarını hissettirmek için hakikaten 
onlara eğlenceli gelebilecek bir bağ mekanizması sunmak lazım. 
Çocuklarımız; “Kabataş’a gittiğimizde büyüklerimiz ile şu faaliyette 
bulunmaktayız”, diyebilmeliler. Akrabalık ilişkisi gün geçtikçe 
zayıflıyor ve bunu tamamen önlemek mümkün değil. 

İlçelerimizin ortak bir alanı olan Perşembe Yaylamızda 
geçmişte TOKİ’nin bir projesi olmuştu. Maalesef bu konu siyasi olarak 
çok tartışıldı ve siyasi argümanlara kurban gitti. Oysa bu proje bana göre, 
sadece doğayla buluşmak için insanların buraya çekilmesi meselesi 
değil, aynı zamanda özellikle ikameti İstanbul olan hemşerilerimizin 
bölgeyle bağlarının yeniden kurulması ya da güçlendirilmesi için önemli 
bir fırsattı. Uzun süreli ayrılıklardan kaynaklanan sosyal dokunun 
onarılması bakımından da bir fırsattı ancak bu şekilde değerlendirilmedi. 
Belki de bu kurultayların siyaset üstü tartışıldığı ve öneriler getirildiği 
bir seviyeye gelmesi için biraz daha çaba harcamamız gerekiyor ve 
adım adım da oraya doğru gittiğimizi söyleyebilirim. 

Bölgemizden gerçekleşen göçlerin olumsuzluklarını 
giderebilmek açısından hala bir takım fırsatlarımız var. Bizim 
köyümüzde 200 kilo fındığı olan komşularımız var. Ekonomik olarak 
fındığa endeksli olarak yaşamıyorlar, onlar için ekonomik bir değeri 
yok ancak sembolik değeri var. Çünkü fındık zamanı tüm komşularını 
göreceklerini umut ediyor, bunun için yıllık tatillerini buna göre 
düzenliyorlar. Almanya’da ve Fransa’da yaşayanların izinlerini düğün 
zamanlarına ve mevlitlere denk getirdiklerini görüyoruz. Bu da fındığın 
sembolik değeridir. Gün geçtikçe fındığın sembolik değerine vurgu 
yapmak gerekiyor çünkü fındık bölgeden göç etmiş birçok insan için 
ekonomik bir katma değer ürün olma vasfını kaybetmiştir. Bunun 
sebeplerinden biri de mevcut toprağın miras yoluyla parçalanmasıdır. 

Hep olumsuzluklarından bahsettik ancak göçün son derece 
faydalı tarafları da var. 14. Yüzyılda yaşamış Endülüslü bilim adamı 
İbn Haldun’un da vurguladığı gibi göç etmek, insanı çalışma ve başarılı 
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olma konusunda motive eder. İstanbul’a gittiniz, karnınız aç ve kimseden 
ekmek isteyemezsiniz. Orada aç kalmamak için fiziki gücünüz, sosyal 
gücünüz ve etraf ile bağlantınız neyse bunu canlı tutmak zorundasınız. 
Avrupa’da bunun çok örneğini görüyoruz. Orada sosyal ağ konusunda 
oldukça elverişsiz koşullarda hayata başlayan insanımız, ilk etapta 
kimseyi bulamadı ancak var gücüyle çalıştı, dinî ve kültürel temelli bir 
sosyal ağ tesis etmeyi başardı. Bugün Türkiye ile Avrupa ülkelerinin 
bağlantısını da bu insanlar kuruyor. Birçok ülkede uluslararası bağlantı 
konusunda gelişmiş insanımız var ve bunlar yaşadıkları ülkenin 
fırsatlarını değerlendirerek günümüzde birer siyasi, ekonomi, kültürel 
vb. alanlarda öne çıkmışlardır. Bu sebeple göç hadisesini tamamıyla 
olumsuz olarak değerlendirmemek gerekiyor. 

Diğer taraftan, bölgeden gerçekleşen göçün önlenemese de 
yavaşlatılması önemli bir konudur. Bu konuda rol alabilecek kişilerden 
bir kısmı da yine geçmişte bölgeden göç etmiş ve ticarî alanda, gitmiş 
olduğu ülke veya şehirlerde başarılı olmuş insanlardır. Bu insanların, 
kazanç ve üretimlerinin bir kısmıyla yaşadıkları yere yatırım yapmaları 
ve bu şekilde istihdam alanı oluşturarak bölgenin göçle gelen 
olumsuzluklarını bir nebze de olsa ortadan kaldırmalarıdır. Bu tür bir 
uygulamanın Gürgentepe ilçemizde hayata geçirildiğini duydum. Bu 
modelleri belki çoğaltmamız gerekiyor. Buradaki iş adamlarımızın bir 
kısmı, mutlak kar amaçlı değil ama zarar etmeden üretim kalemlerinin 
bir kısmını ilçelerimize hatta köylerimize yayabilirse bunun bölge 
insanının istihdamına dönük küçük de olsa anlamlı bir adım olacağı 
aşikârdır. Diğer taraftan bu tür istihdam artırıcı faaliyetler için ciddi 
proje destekleri var. Onu da öğrenmek gerekiyor. 

Gelecekte bizi bekleyen risklerden biri de özellikle 
büyükşehirlerde tutunamayan ve problem yaşayan insanların tekrar 
memleketlerine dönmeleriyle ortaya çıkabilecek ve nüfus kalitesiyle 
doğrudan alakalı bir durumdur. Ülkemizde boşanma hızla artıyor. 
Aybastı ve Kabataş ilçelerimizde boşanma oranlarımız şehirlerdeki 
kadar yüksek değil. Büyükşehirde boşanan Aybastı ve Kabataşlıların 
bir kısmı eskiden yaşamış oldukları ilçelerine geri dönüyorlar. Toplum 
hızlı değiştiği ve dönüştüğü zamanlarda riskleri açıkça göremezsiniz. 
Ülke olarak tarihte hiç olmadığı kadar hızlı bir değişim/dönüşümden 
geçiyoruz. Bu dönüşümün doğurabileceği risklerle ilgili çalışmaları 
önceden yapmak gerekiyor. Türkiye’nin genel sorunlarının ne kadarının 
bölgemizden kaynaklandığını ve ne kadarının da bölgeyi etkilediğini 
titizlikle çalışmak ve muhtemel sorunlar karşısında ulusal ve yerel 
politikalar üretmek durumundayız. 
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Son olarak kurultaylarla ilgili bir şeyler söylemeliyim; 
kurultayların tertibi ve orada konuşulan konularla ilgili mutlaka eleştiriler 
yapılıyor. Özellikle de kurultayların konuşmalardan müteşekkil olduğu 
ve fakat ortaya somut bir şeylerin çıkmadığına dair. Bakın, Fransızlar 
1800’lü yıllardan itibaren ülkemizdeki bütün etnik gruplar Çerkezler, 
Lazlar vs. bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Sadece bizim ülkemizde 
yaşayanlar da yok, birçok ülkenin alt kültürlerine kadar araştırma ve 
eğitim yürüten enstitüleri bulunuyor. Gezi olayları çıktığında basında 
yer aldı; “Az Türkçe bilen Fransızlar, Türkçe bilen Almanlar, İngilizler 
vardı. Örneğin Çerkezlerle iletişim kuran Almanlar varmış.” Niye? 
Adamlar 200-300 yıldır farklı ülkelerin sosyo-ekonomik ve etnik 
yapılarına ilişkin araştırmalar yapıyor, bu alanlarda insana yatırım 
yapıyor. Uzmanlar yetiştiriyor. Bizim kurultayları beğenmeyebiliriz 
ancak yapmak istediğimiz belki de yapabildiğimiz budur. Tarihe not 
düşmek, geleceğe dair birtakım yorumlarda ve tahminlerde bulunmak 
son nokta değildir asla. Bilimde son nokta olmaz ve böyle bir hedefimiz 
de olamaz. Çok saçma ve anlamsız olur zaten. Dolayısıyla yapmış 
olduğumuz bu toplantılarla hep birlikte tarihe not düşmeye çalışıyoruz. 
Hocalarımızın, belediye başkanlarımızın ve halkımızın bu konudaki 
teveccühünü de bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bundan mutlaka 
bir şey çıkaracaksak bu notlar çok önemlidir. 

Bölgenin, bölge insanının ve bununla ilişkili sorun ve fırsatların 
titizlikle tartışılması, bilimsel olarak çalışılması önemli. Biz kendi 
varlığımızı anlamazsak başkasından öğrenmek zorunda kalıyoruz. 
Bakın, size ilginç bir hatıramı naklederek bitireyim; Anthony Bryer 
adında bir tarihçi ile İngiltere’de tanıştım. Tanışma sırasında nereli 
olduğumu sordu, ben de Ordulu olduğumu söyledim, “Ordu’nun 
neresinden?” sorusu karşısında herhalde sahil ilçelerini biliyordur 
düşüncesiyle; “Fatsa’dan yukarıda bir ilçeden” cevabı karşısında, 
“Fatsa’dan yukarıda Çatalpınar, Çamaş, Kabataş, Aybastı, Korgan…” 
var diye saymaya başlayınca ben; “Aybastılıyım” dedim. “Siz ilçeleri 
nereden biliyorsunuz?” karşı sorusuna cevaben,  “12 Eylül 1980 ihtilali 
öncesi üç kere bu bölgeyi dolaştım” dedi. Benim için ilginç ve çarpıcı 
bir hatıradır. 

Kurultaylarımız, her yıl farklı bir konuyu ele alarak bölgemizin, 
bölge insanımızın tanınmasına, sorunlarının tartışılmasına küçük de 
olsa katkı sağlamaktadır. Kurultaylarımızın bilimsel kısmını hasbel 
kader hocalarımızla götürmeye çalışıyoruz. Kendilerine katkılarından 
dolayı bu vesileyle teşekkür ediyor, herkese saygılar sunuyorum.
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SERBEST KÜRSÜ

Prof. Dr. Mehmet AYDIN: Şimdi serbest kürsü oturumuna 
başlayalım. Bu oturumu Doçent Dr. Selim EREN yönetecek. Usul 
olarak şöyle yapalım, kim konuşacaksa önce kendisini, mesleğini ve 
çalıştığı alanı takdim etsin. Soru mu soracak katkı mı yapacak onu da 
söylesin ve belli bir süre konuşsun çünkü kayda geçiyor.

Doç. Dr. Selim EREN: Hocamın söylediği gibi bant 
çözümlemeleri yapılırken mutlaka isimlerin belirtilmesi önem arz 
ediyor. Bu bağlamda söz almak isteyen arkadaşlarım var mı?

Osman DURU: Sayın Kurultay Başkanım, Sayın Belediye 
Başkanım, çok değerli hocalarım ve kıymetli katılımcılar hepinize 
saygılarımı sunuyorum. İsmim Osman DURU, Kabataş Toplum Sağlığı 
Merkezinde görev yapmaktayım. Yaklaşık 3,5 yıldan beri görevdeyim. 
Ardıç Mahallesi Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 
sekreterliğini yapıyorum. Aybastı ilçemizdeki 16. Kurultay’da Kabataş 
ilçemizin sağlıkla ve sağlık kurumlarıyla ilgili sunumunu yapmıştım. 
Geçen seneden bu seneki Kurultay’da göç konusunun işleneceğiyle ilgili 
bilgim vardı. Huzurlarınızda Kurultay Başkanımız Mehmet AYDIN 
hocamıza teşekkür ediyorum. Kabataş ilçesi Ordu’nun 20 ilçesinden 1’i 
olarak ve Ardıç Mahallesi de Kabataş’ın 18 mahallesinden biri olarak 
yoluna devam ediyor. Ardıç Mahallemizin Bilecen, Düdüklük, Merkez 
ve Hanut olmak üzere 4 ayrı mevkisi var. 

Bu merkez mahallemizin yaklaşık 25 gün önceden hazırlamış 
olduğum toplam nüfusu 1.373 olarak belirledim. Bu tabi ki TÜİK 
sayısı değil, birebir kendisiyle görüştüğüm kişilerin sayısı. Burada 
205 hane sayısına ulaştım, 205 hanede 830 nüfus olduğunu belirledim. 
830 nüfusun 393’ü kadın 437’si erkek olarak belirlendi. Yaş ayrımına 
gelirsek; 0-5 yaş oranı yani çocuk yaş dediğim 74 kişi, 5-10 yaş arası 
93 kişi, 10-15 yaş arası olan 84 kişi, 15-20 yaş arası 81 kişi, 20-25 
yaş arası 58 kişi, 25-30 yaş arası 76 kişi, 30-35 yaş arası olan 80 kişi, 
35-40 yaş arası olan 106 kişi, 40-45 yaş arası olan 86 kişi, 45-50 yaş 
arası 38 kişi, 50-55 yaş arası 16 kişi, 55-60 yaş arası 11 kişi, 60-65 
yaş arası 3 kişi, 65-70 arası 1 kişi, 70-75 ve üzeri 1 kişi olarak tespit 
ettim. Göç yıllarına bakacak olursak 1985-89 yılları arası göç eden 5 
hane kişi sayısı 17 olarak, 1990-94 arası göç eden 32 hane kişi sayısı 
163, 1995-99 yılları göç eden 33 hane kişi sayısı 141, 2000-2004 yılları 
arası göç eden 72 hane kişi sayısı 290, 2005-2009 yıllarında göç eden 
24 hane kişi sayısı 92, 2010-1015 arası göç eden hane 39 kişi sayısı 
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123, son üç yıla bakarsak 2013-2015 yılında 13 hane 8 nüfus, 2014 
yılında 9 hane 25 nüfus, 2013 yılında yine 9 hane 33, nüfus mahalle 
göç etmiştir. Göç eden 890 kişinin öğrenim durumuna bakacak olursak 
okul çağında olmayan 75 kişi, okur-yazar olan 2 kişi, ilkokul mezunu 
olan 286, ortaokul mezunu olan 143 kişi, lise mezunu 195 kişi, ön 
lisans 28 kişi, lisans mezunu 98 kişi, yüksek lisans 2 kişi ve doktora 
1 kişi olarak tespit edilmiştir. Göç nedenlerine gelindiğinde 105 hane 
olarak ayırabildim. 33 hane geçim sıkıntısı, 129 hane işsizlik, 42 hane 
memuriyet ve 1 hane de okul nedeniyle göç etmiştir. Okul nedeniyle 
göç eden aileler çocuklarının yanı sıra gitmiş. Giden 205 hanenin 
kendi evinde oturup oturmadığını araştırdım ve 138 hane kendi evinde 
oturuyor. Şu anda 67 hane burada oturuyor. Yine 205 hanenin otomobil 
durumuna baktığımızda 125 hanenin hususi otomobili bulunmakta, 
80 hanenin otomobili bulunmamaktadır. Hanelerin aylık gelirlerini 
araştırdım. 0-500 TL arası 0 kişi, 500-1000 TL arası 1 kişi, 1000-1500 
TL arası 11kişi, 1500-2000 TL arası 33 kişi, 2000-2500 TL arası 31 
kişi, 2500-3000 TL arası 48 kişi, 3000-3500 TL arası 5 kişi, 3500-4000 
TL arası 21 kişi, 4000-4500 TL arası 2 kişi, 4500-5000 TL arası 2 kişi, 
5000-5500 TL arası 24 kişi ve 5000 TL ve üzeri 29 kişi olarak tespit 
edildi. Hanedeki kişi sayılarını da belirledik. 1 kişinin hane sayısı 11,2 
kişilik hane sayısı, 22, 3 kişilik hane sayısı, 23, 4 kişilik hane sayısı, 
86, 5 kişilik hane sayısı, 38, 6 kişilik hane sayısı, 17, 7 kişilik hane 
sayısı, 5, 8 kişilik hane sayısı ve 2, 9 ve üzeri hane sayısı 1 aile tespit 
ettik. Sunumumun başında da belirttiğim gibi 4 mahallemiz var. 124 
hane Bilecen mevkiinden ve 13 hane de Düdüklük bölgesinden söz 
ettim. 43 hane Hanut mevkiinden ve 25 hane merkez mevkiinden göç 
etmiş. Hanelerin ikamet adresine bakacak olursak; 51 kişi 19 Mayıs 
ilçesinde, 4 kişi Havza ilçesinde, 18 kişi Merkez ilçesinde İlkadım ve 
Atakum’da ikamet ediyor. Tekirdağ ve ilçesinde ise 61 kişi kalıyor. 
17 kişi Çorlu’da ve 160 kişi Çerkezköy’de ikamet ediyor. İstanbul ve 
ilçelerine bakacak olursak Arnavutköy 7, Bağcılar 43, Bahçelievler 
6, Başakşehir 6, Beykoz 49, Beylikdüzü 16, Çatalca-Çekmeköy 
10, Esenler 198, Kartal 4, Küçükçekmece 8, Silivri 5, Sultangazi 4, 
Ümraniye 10 ve bir de Ordu ve ilçelerinde ikamet eden hemşehrilerimiz 
var. 1 kişi Gölköy’de, 21 kişi Fatsa’da, 10 kişi Perşembe’de ve 42 kişi 
Altınordu’da ikamet ediyor. Kişilerin mahallelerine bakacak olursak 
çok ayrı meslek grupları var. Ben sadece kalabalıkları aldım. Ar-ge’de 
danışman olarak çalışan 5 kişi, aşçı olarak çalışan 7 kişi, belediyede işçi 
olarak çalışan 7 kişi, güvenlik 8 kişi, emekli 8 kişi, ev hanımı 173 kişi, 
fabrikada işçi olarak 70 kişi, sağlık personeli 14 kişi, şirket personeli 
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olarak çalışan 12 kişi, inşaat işçisi olarak çalışan 32 kişi, öğrenci 260, 
öğretmen 33 ve serbest meslek 20 kişi olarak tespit edildi. Kendi iş yeri 
olan kişilerin iş yeri sınıflandırması olarak pazarlama 1 kişi, elektrik iş 
yeri olan 3 kişi, gıda sektörü 2 kişi, kuaför 3 kişi, PVC plastik 2 kişi, Ar-
ge danışmanlık firması 2 kişi, işletme sahibi olan 2 kişi, sıhhi tesisat 1, 
yazılım 1, market 1, emlakçı 2 ve mobilyacı 1 kişi olarak tespit edildi. 
2015’te gurbetteki Ardıçlılar olarak, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 
ilkini gerçekleştirdik. Ardıç Mahallesi’nde piknik şöleni oldu. Yine bu 
birlik ve beraberlik ile bu yörede Tekirdağ Çerkezköy ilçesi Yeniköy 
mevkiinde iftar buluşması yapıldı. Bu birliktelik neticesinde gurbette 
olan insanlar, daha samimi duygular içerisinde olurlar. Hepinize beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. 

Doç. Dr. Selim EREN: Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Aslında böyle yerel çalışmalar yapan arkadaşlara ihtiyacımız var. 
Bazen olanları incelerken detayları kaçırıyoruz. Bu arkadaşlarımıza 
özellikle teşekkür ediyor, sayılarımızın artmasını bekliyoruz. Bundan 
sonraki çalışmalarımızda Osman Bey’i mutlaka aktif olarak görmek 
isteriz. 

Kutlu HACI: Sayın Kurultay Başkanım, değerli Belediye 
Başkanlarım, kıymetli hocalarım ve misafirler Kurultay’a hoş geldiniz. 
Adım, Ordu’nun Altınordu ilçesinde özel bir okulda Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni olarak çalışmaktayım. Özellikle bu Kurultay’ın 
işlevi ve gerekliliğine, göç ve nüfus konularına değinmek isterim. Yanlış 
hatırlamıyorsam 13 Eylül 2001 tarihi itibarıyla Aybastı’dan eğitim 
sebebiyle çıkış yaptım ve 15 yıl Aybastı ilçemizden iş sebebiyle ayrı 
kaldım. Ama her gidişimde Aybastı olsun, Kabataş olsun gelişmeleri 
göz ardı edemedik. Kurultayımızın sabahki oturumda şu konuya 
değindiler. Katılım noktasında yaşanan sıkıntılar veya bunun sonucunda 
neler yaşandığı şeklinde bazı soru işaretleri var. Aslında bu Kurultay 
gereklidir çünkü her şeyden önce Türkiye’nin her yerinde Aybastı ve 
Kabataş ilçelerinden bir sürü insan var. Bu vesileyle en azından bu 
insanların bir kısmı senede 1 gün de olsa mutlaka burada toplanabilme 
şansı yakalanıyor. Kurultay gereklidir çünkü sahip olduğumuz bazı 
görsel değerleri, hocalarımızın öngörüsüyle burada paylaşıyoruz. Ben 
bir anekdot paylaşmak istiyorum. Öğrenciyken Samsun’da bir pazarda 
ağzı yarısına kadar açılmış, bükülmüş içi patates dolu çuvalın üzerinde 
şu yazıyor, “Meşhur Aybastı patatesi” hani gurbete gideriz, askere 
gideriz, samimiyetimi mazur görün. “Vay toprağım” diye seviniriz ya 
öyle bir sevinme. Ben o patatesi görünce o kadar sevindim. Bundan 7-8 
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yıl kadar önce Aybastı Perşembe Yaylası’nda düzenlenen Kurultay’da 
konu tarım ve hayvancılık üzerineydi. O zaman Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinden gelen hocalarımız, patatesimizin yumru olarak 
belki küçük ama kalite anlamında Türkiye’nin en iyi patatesi olduğunu 
tescillemişlerdi ve bunu diğer illerde de göstermişlerdi ki bu bizim 
bir kazancımızdır. En azından insan olarak bir kazancı olduğunu 
düşünüyorum. Konumuzla göçle alakalı eğitim maddesi üzerinden 
değineceğim. Hocamız göçün sebepleri olarak sabah 3 madde üzerine 
değindi. Eğitim maddesinde şunu söyleyebilirim;15 gün önce Ordu 
Lisesi pansiyonu 120 kişiydi ve 120 kişiden, 101 ilçeden sadece 35 
arkadaşım Aybastı ve Kabataşlıydı. Bunu eğitim adına büyük bir göç 
diyebiliriz. 120 kişinin 35’i sadece Kabataş-Aybastı öğrencisiydi. 3 yıl 
bu sayı 28-40 arası değişti. Bu anlamda bakıldığında bu, büyük bir göç. 
Bu da Aybastı-Kabataş insanın eğitim ve öğretime verdiği bir değerdir 
ve önemlidir, diye düşünüyorum. Göçün tabi ki olumsuz sonuçları 
var, ilçemiz adına ancak olumlu sonuçları olduğunu da düşünüyorum. 
Mesela geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yerel bir TV kanalında geçen 
altyazıda şu söyleniyordu: 

 “Ordu Valiliğinin tespitleri neticesinde Aybastı nüfusunun 
2015 yılında 100.000’in üzerine çıktığı görülmüştür.” Yarısını okumak 
bence güzel bir şeydi çünkü aydın insanlar belki Aybastı’nın kendi 
insanları olanlardı. Ama beraberinde getirdiği misafirleri de bu yörenin 
güzelliğini tanımak fırsatını bulmuş olabilir. 3 yıl önce 19 Mayıs 
2013 tarihinde Ordu’da görev yapan tüm öğretmenler olmasa bile 
yarısı Kabaktepe’yi Aybastı- Perşembe Yaylası’nı ve daha yöremizin 
birçok yerini görme fırsatı yakaladı. Bu esnada bir şeye şahit oldum 
ve İzmirli bir okul müdürüyle tanışma fırsatı buldum. Kendisi aynen 
şunu söyledi. “Ben emekli olduğumda neden burada yaşamayayım?” 
Bunun gerekliliğini kendisi paylaştı. Biz kültürümüzü ne kadar çok 
yaşar ve paylaşırsak, yaşadıklarımızı paylaşırsak belki giden göçün 
yerini alternatifle doldurabiliriz. Bireysel anlamda girişimlerimiz de 
olabilir. Çözüm önerim olarak birkaç şey daha söylemek istiyorum. 
Özellikle eğitim alanındaki göç sebeplerini şu şekilde durdurabiliriz. Şu 
an üniversiteye hazırlık aşamasında olan birçok öğrencinin hazırlığını 
yapmak üzere sahil ilçelerine gitmesi yararlı görünüyor. Belki 
bürokratları veya yöneticileri, bazı girişimcileri, ilçelerimize dershane-
etüt merkezi veya bu gibi özel okul şartlarında elverdiği ölçüde 
ilçemize yatırım yaparak göçü kısmen de olsa engelleyebiliriz. Onun 
haricinde bu kültürel yapıyı göstermeliyiz. İlçelerimizden her alanda 
birçok memur dostumuz var. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde herkes, 
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kendi memleketini olabildiğince güzel şartlarda tanıtma fırsatı bulursa 
kültürümüzün güzelliklerini, yöremizin değerlerini paylaşabilirse bu 
hem giden göçlerin geri dönüşü anlamına gelir hem de ilçemizde bir 
gelir kaynağı oluşturur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyor, iyi günler 
diliyorum.

Doç. Dr. Selim EREN: Hepinize teşekkür ediyoruz. Tabi burada 
dilek, temenni ve öneriler kısmı Kurultayımızın yöneticilerine mailler 
üzerinden sürekli iletilebilir. Burada konuşmayan arkadaşlarımız 
da gerek talep ve önerilerini mail adresime iletebilirlerse memnun 
olurum. Başka konuşmak isteyen var mı? Buyurun. 

Metin Savaş GÜLEÇ: Adım Metin Savaş Güleç, 11 yıldır 
öğretmenim. Hacı Osmanlı Özel Eğitim İş ve Uygulama Merkezinde 
3 yıldır çalışıyorum. Özel Eğitim İş ve Uygulama Merkezi, herkesin 
sandığı gibi özel okul değil, bir devlet okulu. Sadece ağır düzey 
zihinsel engellilere eğitim verildiği için özel eğitim deniyor. 3 yıldır 
35 zihinsel engelli yavrucakla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 
Aybastı için çok önemli ve fırsat dolu bir kurum ve Ordu’da 3-4 tane 
var, Abdullah Hocam daha iyi bilir. Konumuza gelince, ilk Kurultay 
kitabı 150-200 sayfaydı. Şimdi baktığımda 64 sayfa ve her geçen gün 
incelen kitabımızın sayfa sayısı, Sayın Belediye Başkanımızla başlayan 
kısımlarını atarsak 40’a kadar düşüyor. Kurultayımız bence gelişimini 
tamamlamış ve var olma mücadelesi veren bir formatta devam 
ediyor. Kürsüye çıkan arkadaşlarımız, konu bu olmamasına rağmen 
“Bence kurultay devam etmeli” yönünde Kurultay’ın devam etmesi 
için mesaj verdiler. Benim de sürmesini istediğim Kurultayımızın 
artık şeklini değiştirmemiz gerekiyor Mehmet Hocam. Tamamen bir 
sivil toplum örgütü olması gerekiyor. Lokal düzeyde bana verilecek 
düşünce özgürlüğünün üstüne çıkmak istemiyor, yanlış anlaşılmaktan 
da korkuyorum. Yer yer sınırları zorlamak da istiyorum. Buraya 
Belediye Başkanlarını, Kaymakamları ve Valileri almasak ya da 
alsak da arkalarda otursalar. Yani tamamen bir sivil örgüt olsak ve 
karşılıklı konuşsak. Bir kişi 3 saat konuşup diğerleri de sıkılıp gitmese, 
Kurultay’a istekli kişiler gelse. 6 yıldır çoğunluk endişesindeyiz ve 
olmuyor. Buraya Kurultay’ı bir yıl boyunca bekleyen 6 adam alalım. 
Belki bu şekilde daha büyük işler yaparız. Öğleden önce 2 Başkan Bey 
ve kameraman derken, onlar ayrıldığında zaten bu kadar kalıyoruzdur. 
Bence formatı değiştirelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi, bundan 
sonra Kurultayımıza el atıyor. Büyükşehrin organize ettiği bir olayda 
Büyükşehri eleştiremem. Ben Aybastı Belediyesi Kent Konseyinin bir 
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üyesiyim, beni buraya nasıl aldılar hayret ettim ama tebrik de ettim. 
Belediyenin bir odasında Kent Konseyini kurduk. İlk toplantıda dedim 
ki Belediye içinde ben Kent Konseyi olarak konuşamam, bunu tarafsız 
bölgede konuşalım. Büyükşehir Belediyesi, zaten almış başını gidiyor, 
2. yılı olmasına rağmen bir sürü hizmeti var. Bize de bir bütçe ayırsın, 
biz de Büyükşehrin hızla giden hizmetlerindeki küçük yanlışlarını 
konuşalım ya da teklif niteliğinde konuşmalar yapalım. 

Dinleyenlerden Biri (İsmi belirlenemedi.): Aybastı festivaline 
hoş geldiniz. Burada Büyükşehir mi? Aybastı mı? Bu ve bundan sonraki 
birkaç senede isim oturur. Tam ismini buluruz yine. Format değişikliğine 
ihtiyacımız var. Osman Hocam Aybastı-Kabataş ilçelerimizin bir yerel 
dinamiğidir. Osman Hocama ne kadar sahip çıkıyorlar? Bir de şu 
mesele var. Son zamanlarda yine yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. 
İdeoloji damarlarımıza kadar işledi. Hiç farklı düşünen yok, herkes 
her renk olsun, oturalım ve konuşalım. Perşembe Yaylamızın hızla 
ilerleyişinden herkes memnun fakat ben tedirginim. Son 5 yıldır Ayder 
Festivali’ne düzenli katılan biriyim. 5 yıl önceki Ayder’le geçen yılki 
Ayder arasında uçurum var. Uzungöl örneğini verdi hocam, Uzungöl 
bitti. Aybastı-Perşembe Yaylası’nda bir şeyler yapılıyor ama bir şeyler 
yapılırken de çok dikkatli olunması lazım. Yine bir bilim adamı 
hocamın yeşil yolu savunması bir ara hayrete düşürdü. Yeşil yol tabi 
ki mükemmel bir proje ancak bu projelerin çok dikkatli uygulanması 
gerekiyor. Ben doğacıyım. Çayır, bayır ve yayla gezer fotoğraf çekerim. 
Bir sürü derneğe üyeyim. Yeşil Yol Projesi’ni okudum ve çok hoşuma 
gitti. Benim projede ya da kitapta yazana bir muhalifliğim yok ancak 
uygulayışları gördüğüm için canım acıyor. Geçen yıl Ulugöl’e gittim 
ve orada 6 yıl önce çektiğim fotoğraf karesi yok. İş makineleri cirit 
atıyor, iki işçinin alacağı toprağı bile koskoca kepçe alıyor. Denetim 
yok. Açıyorsunuz bir sendika ve “Ben bu sendikaya üye olmalıyım” 
diyorsunuz. Açıyorsunuz bir ülkenin anayasasını “Harika” bu ülkenin 
vatandaşı olmalıyım diyorsunuz. Bakıyorsunuz kitapla uygulama 
farklı. Benim uygulama konusunda tereddütlerim var. Siz buradayken 
söylüyorum, yaylalarımıza sahip çıkalım. Yaylalarımız bitmek üzere. 
Güzel restoranlar açıldı. Oteller yapılacak, göletin kenarlarına güzel 
şeyler yapılıyor. Şimdi herkes selfie falan çekiyor ancak çok hassas 
davranmamız lazım. 5 yıl sonra kalmayabilir. Aynı zamanda 4 yıldır, 
Aybastı Kaymakamlığının Avrupa Birliği Proje Ofisinin başındayım. 
4 yılda 5 tane AB Projesi yaptım, bir arkadaşımla beraber en son 1,5 
ay önce Portekiz ve İspanya’ya gittik. Kabataş Belediyemizi de ortak 
aldık ancak götürecek kişi bulamadık yani bizim istediğimiz nitelikte 
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götürecek biri bulamadık. Biz bu alanda bir AB Projesi sebebiyle şiir 
dinletisi düzenledik. Keşke bu kadar seyircisi olsaydı, insanlar ya küskün 
ya yorulmuş ya da hızları bitmiş. Bir ölü toprağı şu anda ve herkes 
at yarışında. Ben de giderim birazdan at yarışına ama Kurultay için 
önemli olan serbest kürsüyü önden söyleseydik öğleden sonra hocamın 
akademik kelimelerin olduğu cümleleri dinleseydik. Vatandaş biraz 
da akademiden çıkamadığımız için gelmiyor Kurultay’a ben de bazen 
kopuyorum. 2 saat 2.5 saat dinlemek de zor oluyor. Bizleri dinleyenlerin 
motivasyonu nasıl bir motivasyon ise gerçekten incelemeye değer. Sizi 
can-ı gönülden kutluyor, teşekkür ediyorum. 

Doç. Dr. Selim EREN: Kurultay’da yeni bir inceleme konusu 
çıktı. Katılım az olduğu halde Kurultay nasıl devam ediyor, deniyor. 
Öyle bir huyu vardır bu tür toplantıların. Kurultayımızın öyle bir 
huyu vardır. Kendiliğinden pat patlı pancar motorları bulunuyor, 
duracakken tekrar pat pat pat devam ediyor. Biz kendimizi motive 
etmeyi iyi biliriz. Bizim potansiyelimiz hep bu. Paradan, puldan 
ve yatırımdan bahsediyoruz. Bizim iman potansiyelimiz ve insan 
kaynağımız da budur. Yani bizim siyasetçilerimiz çok etkilidir. “Böyle 
meclis mi olur?” Aslında böyle meclis, böyle yerden çıkıyor. Burada 
milletvekillerimizi seçsek aynı şekilde kavga ederiz. Üniversitemizde 
ve bu ticaretimizde buradaki akademik disiplin bize şunu öğretti. Asla 
moral bozukluğu olmaz. Binlerce öğrencimizin dersine giriyorum. 
95’ten beri üniversitede hocayım. Bir sene öğrenci beni çok yorar, 
öbür sene 5 öğrenci der ki, 5 yıl heba oldu ama bu 5 öğrencinin ülkeye 
katkısından dolayı. Hadi bakalım koşmaya devam ve bunun için 
kendimizi motive ediyoruz. Öğretmen arkadaşlara da tavsiye ederim. 
Bu tür kendiliğinden pat patlı motor modeli, uygun bir model yani iyi 
şeyler olacaksa yine bizimle olacak. Tabi ki eleştirilere varız. Model 
değiştirme noktasında katkıların da önemi var, ona bir şey demiyorum. 
Yine buradan olacak. Bu salon dâhil olmak üzere seneye Aybastı’da, 
dolu dolu daha ilgili bir salon gibi yine biz olacağız.  Ordu Büyükşehir 
Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Enver Yılmaz, istediğimiz takdirde 
yapar Başkanım yerel yönetim mecralarına bakan arkadaşlar gönderirse 
memnun olurum. İlgili olan gelsin ama bu sayının nitelikleri artar diye 
düşünüyorum. Herhalde bu motivasyon seneye işe yarar. Teşekkürler. 

Başka konuşmak isteyen var mı? Cemil Hocama söz verelim. 
Buyurun.

Cemil Hoca: Sabahleyin çok vaktimiz yoktu ve birçok şeye 
değinemedik. Bu bölgenin çocuğu olarak yapmamız gereken çok 
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şey var. Arkadaşımızın eleştirilerine kulak vermemiz lazım o yüzden 
eleştirileri seviyorum, bize ikinci defa düşünme fırsatı verdikleri için. 
Birilerinin tepki göstermesi, Kurultay’ın oldubittiye getirilmemesi 
lazım. Raporu yasal olarak düzenlememize rağmen, artık olumsuz 
çıkan rapor yok. Bu nedenle sivil topluma önem veriyoruz. Bir sivil 
toplum örgütünde görev yaptım. Samsun ve İstanbul’da da bulundum. 

 Sivil toplumu önemli hâle getirmemiz lazım. Bu durumda 
körü körüne olmak yerine mutlaka katkıda bulunmamız gereken boyuta 
gelmemiz lazım. Yeşil Yol Projesi yok. Neyin üzerine konuşuyoruz o 
zaman olması muhtemel yol üzerine vs. bu olması muhtemel yol öyle 
basit bir yol değil. Samsun Ovacık’tan çıkacak yol, zirvelerin üzerinden 
birleştirilerek Artvin’e kadar gidecek. Burada ilginç bir durum var. Ben 
İsviçre’de Alp Dağları’nı da gördüm. İsviçre Alpleri ile Karadeniz 
dağlarını karşılaştırdım. Manzara ve tüm potansiyel aynı, kullanımları 
farklı tabi. O vadi içlerinden vadi doruklarına yerleştirilmiş. Teleferikler 
ile elektrikli trenlere hemen üst kısma çıkarılıyor. Üst kısmı araçtan 
arındırılmış sabahki ortamda da söyledik; artık deniz, kum ve güneş 
turizmi yok. İsviçre’ye giden insanlar çok kısa mesafede teleferikle 
yukarı çıkıp orada güneşleniyor. Akdeniz’e inip güneşlenmemiz lazım 
demiyor. Orası güneşe daha yakın ve daha çabuk bronzlaştırıyor. İsviçre 
Alpleri’nde insanlar otele kurulmuş güneşleniyor, Akdeniz’e inmiyor 
ve temiz hava alıyor. İsviçre Alpleri, Fransa Alpleri ve Almanya Alpleri 
Avrupa’nın nefes aldığı yer. Daha önce Kümbet’e gelmiştik, orada 
minibüs şoförünün telefonunu almıştım. Dedim “Bir daha gelirsem sana 
telefon açacağım sen bana söyleyeceksin Kümbet’te hava da sis yok” 
diye. Avusturalya’ya gittiğimizde adam tepelere kameralar koymuş, 
1997’de görmüştüm. Bizim bütün belediyelerimizde kameralar var 
dolayısıyla o Alp Dağları’na konmuş tepelere oradan Münih’ten de 
inerken bakıyor Avusturya televizyonuna. Millet top oynuyor havanın 
iyi olduğunu görüyor. Arabaya binip 1-2 saate ulaşıyorsunuz. Böyle 
kolaylıklar sunulmuş, Alpler böyle cazip hâle getirilmiş. Bugün İsviçre 
Alpleri ve Fransa Alpleri dünyada en fazla turist çeken yerler. Bir kez 
turist çekmeye başlayınca kış turizmi de işin içine giriyor. Bir mevsim 
yetmiyor çünkü kış turizmindeki 2-3 aylık mesafeyi yazın da 2-3 aya 
çıkaracak kâr elde ediyor. Avrupa, Araplara bundan sonra çok daha 
katı bakacak, kolay kolay vize vermeyecek ve 2. sınıf insan muamelesi 
yapacak. Bu nedenle orta doğu ülkelerinin turizm yönü Türkiye olabilir 
ancak oradaki kuraklık ve sıcaklığa karşı “Yeşil Turizm” dediğimiz 
yayla turizmi çok daha dikkat çekecek. Bu Arap ülkelerinin yani Orta 
Doğu’daki turizm baskını, bize yeşil yol olarak baskı hâline gelecek. 
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Aybastı Perşembe Yaylası’nda ne yapılabilir, ne yapılamaz sorularıyla 
karar vermezsek oldubittiyle karşılaşacağız. Biz mutlaka görselliğe 
önem vermek zorundayız. O gün gelmeden HES’lerde de o hataları 
yaptık. Benim de makalem var HES’lerle ilgili 1/25 çet raporunda 2 
m yarıçap yapacaksın, o 2 m çapındaki boruyu döşeyeceğiz. Kaç tane 
ağaç kesilecek ki diyor. Ankara’daki vatandaş çalışıyor, gayet makul 
ama coğrafyacı olarak araziye baktığımız zaman eğimli, buradan 2 m 
geçebilmek için yukardan 2 m’yi kopartıyorum. Böylece harita üzerinde 
2 m gözüken yer olduğu gibi kaymış. Hâlbuki kâğıt üzerinde Ankara’ya 
giden raporda 2 m gözüküyordu. O 2 m boyunca ağacı sayıyor. Bunlarla 
karşılaştık. Ama de ki “Niye böyle karşılaştık”. Su akar, dereler boşuna 
mı akacak? Hiç hazırlık yapmadan birdenbire derelere HES kuralım 
felaketiyle karşılaştık. Şimdi toparlamaya çalışıyoruz. Yeşil yol da aynı 
olacak, merkezi de Giresun’la Ordu yaylaları olacak. Eğer bu konularda 
biz yaylaların sahibi olarak önlem almazsak, şimdiden fikir jimnastiği 
yapmazsak, şu Kabataş’ta gördüğünüz çirkin yapılaşmanın olmaması 
için hiçbir sebep yok. Olur, kimse engel olamaz. O günler gelmeden 
tedbir almakta fayda var. Teşekkür ederim. 

 Doç. Dr. Selim EREN: Mehmet Hocama bırakayım mikrofonu 
teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN: Metin Savaş Güleç kardeşim 
bazı eleştiriler yaptı. Bu eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Şunu 
söyleyeyim, önceki gün kendi imkânlarımla bastırdığım Aybastı – 
Kabataş Kurultayı davetiyelerini 200’e yakın kişiye verdim. Bir kısmı 
şöyle dedi, “Zaten geliyoruz, bana vermene gerek yok.” Başka bir şey 
daha yaptım, bu davetiye verdiğim kişilerin hiçbirinin eğitimine falan 
bakmadım. İnsanların eğitimleri beni ilgilendirmiyor. Mesele Aybastı- 
Kabataş meselelerine sahip çıkmak, Aybastı–Kabataş Kurultayı’na 
destek olmak. Kurultay Başkanlığım süresince, hiçbir şekilde herhangi 
bir tarafa yakın durmaya çalışmadım. Her düşünceye aynı mesafede 
olmaya çalıştım. Kaymakam yazı yazsın, Daire Müdürleri ya da Milli 
Eğitim Müdürü gelsin. Kabataş Milli Eğitim Müdürü burada sabahtan 
beri, Aybastı Milli Eğitim Müdürü ile telefonda konuştum. Davet ettim, 
ne yapmam lazım, nasıl yapmayayım. Aybastı Milli Eğitim Müdürü 
kendi iradesiyle geldi. Başka ne yaptığımı da söyleyeyim. Pelitözü 
Derneği var. Mesaj grupları varmış. Aybastı-Kabataş Kurultayı var, 
gelin diye davet ettik. Eğitimlerine bakmadık hepsine gönderdik. 
Alankent Eğitim Kültür Derneği diye de bir grup var, onlara da rica 
ettim. “Bunu mesaj olarak göndermişsiniz” diye onlar gönderdiler. 
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Aybastı Zaferimilli Mahallesi Başkanı benim akrabam, eşimin de 
akrabası “Size mesaj metnini göndersem gönderir misiniz?” dedim 
o da gönderdi. Başka bir şey söyleyeyim. Aybastı Belediyesinin 
mesaj grubu var mı? Bağlı oldukları mesaj grupları varmış onlara da 
gönderdik. Aybastı Belediyesinin hoparlöründen gelirken duydum, 
buradan da duydum Kabataş Belediyesine birçok defa Tongu Bey 
sağ olsun duyurdu. Kenti nasıl motive ediyoruz. Şimdiye kadar şöyle 
olmadı, sınıfa gidiyorum diyelim sınıfta üç kişi var yine dersi yaparım, 
sınıfta atmış kişi varsa yine dersi yaparım. Sınıfta üç kişi var diye “Siz 
gidin, ben üç kişiye ders veremem” demedim, hiçbir zaman. O üç kişi 
benim için önemlidir çünkü derse gelmişler. Onlara gidin deme hakkına 
sahip değilim. Üç kişiyle de bir kişiyle de ders yaptım. Fen-Edebiyat 
kolu bu yöreden de öğrencilerim var. Allah’a şükür mesleki tükenmişlik 
sendromu yaşamıyorum. Hala mesleğimi aşkla ve zevkle yapıyorum. 
Aybastı–Kabataş Kurultayı Başkanlığı görevimi de zevkle ve aşkla 
yapmaya çalıştım. Ama şimdi ne yapalım Metin başka ne yapalım 
başka? Yapılacak bir şey yok yapılması gereken bir şeyi yaptım. 
Geçen sene bu sağlıkta Aybastı da görev yapan hekimlerle görüştüm. A 
hekimiyle görüştüm. “Tamam ben gelirim” dedi. B hekimiyle görüştüm 
o da “Gelirim” dedi. Tam Kurultay yapacağız bir gün önce bana diyorlar 
ki “Ben gelemem” öteki diyor ki “Ben de gelemem.” Samsun’dan bir 
Veteriner Hekim Mehmet Tütüncü’yü davet etmiştim, kendisi konuştu. 
Osman Bey, sağ olsun çok güzel bir sunum hazırlamıştı. Aybastı Devlet 
Hastanesi Müdürü konuştu.

Üzerime aldığım her bir işi hiçbir zaman ben yapamıyorum 
diye bırakmadım şimdiye kadar ama artık şöyle bir noktaya geldim. 
Gelecek sene eylül ayı itibarıyla Kırgızistan Türkiye Enstitüsüne tekrar 
bir süreliğine görevlendirilmem üzere yazışmalar oldu. Dolayısıyla bir 
yıl boyunca Kurultay dönemi içinde, Samsun’a gelirim ancak Kurultay 
için herhangi bir hazırlık yapmam mümkün değil. Üç Kurultay Onursal 
Başkanımız var. Bu kişilerden biri olan Bahattin Bey’e çok önceden 
söyledim hatta kendisinden rica ettim. Dedim ki, “Hocam siz Aybastı’ya 
göçleri, bir bildiri konusu olarak ya da serbest kürsüde anlatabilir 
misiniz? Türkler Kabataş’a ya da Aybastı’ya ne zaman göç ettiler bunu 
anlatabilir misiniz?” Ordu Üniversitesinden Nihan Ekinci’ye Ordu 
yöresine Türklerin göçünü anlat, diye rica ettim. Türkler ne zaman buraya 
göçe başladılar, hangi tarihte göç gerçekleştirdiler biliyorum ancak bu 
tarihsel sürecin bir tarihçi formatıyla anlatılması daha uygun olurdu, 
diye tarihçi arkadaşlarla bu durumu konuştum. Bahattin Bey, bana 
Kurultay’dan bir hafta önce bir mazereti olduğunu ve gelemeyeceğini 



71

Bilimin Işığında Yerel Kalkınmaya Doğru…

söyledi. Ben de o mazereti sizinle paylaşıyorum. Kurultay Onursal 
Başkanlarından İrfan Aliyürek’i telefonla aradım. İrfan Aliyürek dedi ki, 
“Tam Cuma günü İstanbul Barosu meclis toplantısı var. Ben de İstanbul 
Barosunun Meclis Başkanıyım. O toplantıya başkanlık edeceğim 
dolayısıyla benim Cuma günü yani 15 Temmuz 2016 tarihinde sizin 
aranızda olmam mümkün değil. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz 
için” dedi. Son Kurultay Başkanımız Salim Şengel’i de aradım ve 
dedim ki, “Kurultay’a katılmanız bize mutluluk verir, ben sizden 
Kurultay başkanlığını devraldım Kurultayımızı lütfen şereflendirin. 
Gelin katılın” dedim. Onun da eşi doğum yapmak üzereymiş ve dedi 
ki, “Benim bu tarihte Samsun’a gelmem mümkün değil.” Öğrencim 
Mehmet dersen Nevşehir Üniversitesi rektör adayı ona da öğrencim 
olduğu için 10 kere söyledim ve 10 kere “Gelirim” dedi. Şimdi mesajını 
okuyayım size 10 kere gelirim dediğim yere gelirim. Geçen sene 
şöyle bir şey oldu. Bana TDK dedi ki “14 Mayıs’ta Karaman’da bir 
programımız var, oraya gelir misin?” TDK’ya dedim ki, “14 Mayıs’ta 
elbette sizin programınıza gelirim.” Gideceğim tam, bana dediler ki 
yurt dışına bir gece gider misin? Dedim ki, “Ben TDK ile konuştum. 
TDK’nın konuşmacısı olarak Karaman’a gideceğim.” Size diyorum ki, 
“Ben sizin programınıza geleceğim.” Son anda da diyorum ki, “Yok 
ben gelemem.” Buraya gelmemek için 100 tane mazeret bulurum ancak 
buraya gelmek istiyorsam gelirim ancak gelmeye niyetim yoksa bahane 
üretebilirim. 

 Bundan sonra ne olur? İşte ben Kurultay Başkanlığı için 
size Sayın Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Selim Eren’i öneriyorum. Oylarımla sunuyorum çünkü onunla beraber 
çıktık bu yola. Başkan Yardımcısı da benim. Bundan sonrası Selim 
Bey’le beraber daha iyi olur inşallah. Kurultay Başkanlığım bitti ancak 
bundan sonra hiç kurultaylara uğramayıp sağda solda benden sonra 
şuydu demem hiçbir zaman. Bu zamana kadar 10 kurultaya geldim ve 
sadece 1 kurultay için kendi üniversitemden yolluk aldım. 19 Mayıs 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bana bir kere yolluk 
verdi. Onun dışındaki tüm kurultaylara kendi imkânlarımla geldim. 
Dün Aybastı’dan Kabataş’a yavaş yavaş gelmesem kamyon beni yoldan 
aşağı atacaktı. Neredeyse hastanelik olacaktım fakat bugün yaşıyorum 
şükürler olsun. Başka konuşmak isteyen varsa konuşabilir ancak önce 
Selim Bey’in yeni Aybastı-Kabataş Kurultayı Başkanlığını oylarınıza 
sunuyorum. Kurultay Meclisi olarak, burada Selim Bey’in başkanlığını 
onayladık. Allah hayırlı uğurlu etsin, yar ve yardımcısı olsun. Kurultay 
kitaplarımızı bastırmak için sabah da söylediğim gibi 1.500 TL’nin bir 
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kısmını cebimden ödedim, bir kısmını da ödeyeceğim. İnsanlardan bir 
şey istemek fıtratımda yok. Verirlerse alıyorum ama vermezlerse de talep 
etmiyorum. Hazırlanan Kurultay kitabı için gerçekten bir sürü zahmeti 
ve sıkıntıyı çektim. Eğer kitap ya da davetiye bastırdıysanız bunun ne 
kadar zahmetli ve çileli bir iş olduğunu bilirsiniz. Kitabın matbaa süreci 
var. ISBN’sini alacaksınız vs. Bununla özel olarak uğraşacaksınız. 
Kurultayımızın hala canlı olarak “aybastikabataskurultayi.com” 
internet sitesi var. Kurultayı sosyal ağ olan Facebook’tan da duyurdum. 

 Ben Aybastı ve Kabataş için yorulmaktan mutsuz değilim ve 
sizin için her zaman yorulurum. Şimdi beni Aybastı ve Kabataş’tan bir 
sürü kişi arıyor. Telefonum ve kapım herkese açık. Hiç tanımadığım, 
yüzünü hiç görmediğim örneğin bir başhekimi arıyorum. Eğitim 
ve öğretim ile ilgili sorun olursa adamların yüzünü hiç görmemiş 
olmama rağmen arıyorum. Bu emeği, bundan sonra da seve seve 
veririm. Bazen arkadaşlar, “Sen, bizim öğrencilere sahip çıkmıyorsun” 
şeklinde şikâyetlerde bulunuyor. Nasıl sahip çıkmıyorum öğrencilere 
arkadaşlar? Hiçbir öğrenci bana kitap talebiyle gelmiyor. “Mehmet abi 
senin çok sayıda kitabın var, bana kitap ver” deseler seve seve veririm. 
Geçende biri diyor ki, “Bana iş ver.” Sana akıl ve kaynak verebilirim, 
tez çalışmanla ilgili yardım edebilirim. Benim alanımla ilgili çalışma 
yapıyorsan bir sürü kaynak verebilirim. Başka nasıl yardım edebilirim? 
Bir öğrencimiz kopya çekti ve ceza alacak. Buna hiçbir yardımım 
olamaz. Kopya çektiyse cezasını çeksin, beni ilgilendirmiyor. Kaynak 
istiyorsa, kitap istiyorsa, akıl istiyorsa ve bilimsel destek istiyorsa 
gelsin bana. 

Evet önce Metin Bey, sonra da Başkan konuşsun.

Metin Bey’in Konuşması: Sayın hocam, verdiğiniz emekler 
ve şu sıcakta kravat takmanız bile takdire şayandır, benim için. Yanlış 
anlaşıldığımı düşündüm. Sizin yanlış olduğunuzu ya da yönetimin ve 
komitenin yanlış olduğunu demiyorum. Hep aynı düşüncedeki insanlar 
toplanıyoruz. Biz 2 yıl kitap okuma topluluğu kurduk, Aybastı’da 
20 kişi 12 tane kitap okuduk, bir ay bir kitap okuduk ve 4-5 saat de 
kitabı tartıştık, Aybastı gibi bir yerde bu çok güzel bir şey. Kaymakam 
Bey’e dedim ki, “Sayın Kaymakamım, içimizde bir ateist yok, deist 
yok, anarşist yok, gezi olaylarını savunan yok. Hepimiz aynı şeyi 
anlamışız çünkü hepimiz aynı pencereden bakıyoruz. Siz tabi ki yanlış 
değilsiniz, siz yanlış olsanız ben burada 2 dk. dahi durmam. Siz bir 
bilim adamına yakışacak düzeyde bir sürü emek sarf ettiniz, diğer 
hocalarımız da keza öyle. Ben her geçen gün çoğunluğun azaldığını 
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şuna bağlıyorum. Meşhur bir fıkra vardır ya, siz belki bilirsiniz de 
katılımcılar bilmeyebilir. Üniversite hocası bir salona gelmiş, koskoca 
salonda bir tane at bakıcısı var, seyis. “Geldim toplantı, seminer 
yapacağız ama yalnızca sen varsın. İstiyorsan sana da yaparım” demiş. 
Oda “Valla beyim ben at bakarım. Ahıra 30 at da olsa girerim, 1 at 
olsa da girer ve gerekeni yaparım” demiş. Bilim adamı da tabi cevaba 
istinaden saatlerce anlatmış sonra, “Nasıldı, beğendiniz mi?” demiş. 
Seyis, “Ata yem veririm dedim ama atı çatlatırım demedim.” demiş. 
Kurultayımızın ilk senelerinde bir sürü insan çatladı. Sonra da her 
geçen gün azaldık. Akşama kadar konuşmaktan da, dinlemekten de ben 
zevk alırım ancak 40 dk. – 50 dk. bile dayanamıyoruz. 

Prof. Dr. Mehmet AYDIN:1940’lı yıllarda köycülük diye 
bir kol var. Düzenli olarak köylere gidiyor ve toplantı yapıyorlar. 
Yanlarında da Amerika’da kooperatifçilik üzerine eğitim yapmış 
bir kişi var. Der ki, “Ben köye kooperatifçiliği anlatayım.” Köydeki 
imamları okul salonuna topluyor ve 1,5 saat köylülere kooperatifçiliği 
anlatıyorlar. Herkes uyukluyor. Konuşma bittikten sonra, diğer adam, 
“Söylediklerimi anladınız mı?” diye soruyor ve herkes anladık diyor. 
İçlerinde bir öğretmen “Ya ben anlamadım siz nasıl anladınız?” diye 
soruyor. Onlar da, “Anlamadık, diyelim de bir daha mı anlatsın” 
diyorlar. Bilim adamının bilim adamı duruşu olmalı ancak seslendiği 
kesime de bakmalı. Konuştuğumuz kesim bizim için çok önemli. Ben 
burada Aybastılı ve Kabataşlılarla konuşmaya çalışıyorum. Dilimi 
onların anlayacağı şekilde rafine hâline getirerek aktarıyorum. Birçok 
akademik terim, terminoloji biliyoruz elbette ama onları burada 
kullanmıyoruz. Bir destek verin, katkı sağlamaya gelen ve gelmeyen 
Aybastı–Kabataş Kurultayı’na katılan ve katılmayan, mesajlarımızı 
alan herkese teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesine, 
Kabataş Belediyesine, Aybastı Belediyesine, Tanju Akçay’a, İzzet 
Gündoğar’a, Yakup Yılmaz’a ve Ziya Akkuş’a teşekkür ediyorum. 
Ziya Akkuş gerçekten bizimle ilgilendi. Geçen seneki Kurultay 
sırasında kent ormanında konaklanmamız için yer ayırttı, kendilerine 
şükranlarımızı sunuyoruz. Bizimle gelenler için ve bundan sonraki 
kurultaylara katılacaklar için her zaman bu serbest kürsüyü yapalım. 
Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. 

Sözü Başkan Selim Bey’e veriyorum. Bu arada katılım 
belgelerini de verelim. 

Doç. Dr. Selim EREN: Arkadaşlar bu bir nöbet teslimidir. 
Kurultay benim şahsi meselem değil. Yardımlarınızı bekliyor ve 
teveccühünüz için teşekkür ediyoruz. 
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Konuşmamı bir anekdotla bitireyim: Sosyal bilimler alanında 
Frankfurt’ta bir grup var. Bu kişilerden Yahudi olanlar Almanya’da 
Nazi zulmünde kaçıp, bunların bir kısmı Amerika, Kanada ve bir 
kısmı da Fransa gibi değişik ülkelere dağıldı. Bu adamların yaptıkları 
sohbet ve aldıkları notlar ile “Frankfurt Okulu” diye bir ekol oluştu. 
Tüm dünyada Sosyoloji alanında uzun süre referans alındı. Kısacası 
hiçbir çaba karşılıksız değil. Bu anlamda, her bir arkadaşımızın katkısı 
değerlidir. 

Sizlere teşekkür ediyor, önümüzdeki yıla kadar katkılarınızı 
bekliyoruz. İnşallah notlarımızı toparlayıp, kitabımızı yine basarız. 
Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkıları bu konuda önemli. Buraya 
gelecek olan her türlü sivil kuruluşa bizler yine davetiye göndereceğiz. 
Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’ın katkılarını bekliyoruz. Kurultayımız 
tamamen sivil bir oluşumdur. Herkesin istediğini konuşma hürriyeti 
vardır.

Yeni Kurultay’da buluşmak üzere…
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