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“BAFRA, ÖYLE BİR MÜNBİT ARAZİSİ VAR Kİ PAMUKTAN 
BAŞKA HER ŞEY YETİŞİYOR. KIZILIRMAĞIN 
OLUŞTURDUĞU ALÜVYONLU TOPRAKLAR BİR HAZİNE” 
Diyor Sn. Yusuf Ziya KURAL AMA DAHA DA ÖNEMLİSİ BU 
TOPRAKLARDA DAHA BAŞKA NELERİN YETİŞTİĞİ, OĞLU 
Sn. Prof. Dr. Ali Rıza KURAL, TÜRKİYE'DE İLK DEFA 
DA VINCI ROBOTUYLA PROSTAT KANSERİ 
AMELİYATLARINI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ..... 
Lütfen “http://www.alirizakural.com/da-Vinci-Robotik-
Cerrahi-Sistemi-Video.aspx” sitesindeki videoyu izleyin.

Bugün, Geçmişten Günümüze Büyüklerimiz köşemizin konuğu Sn. Yusuf ZİYA KURAL ve oğlu 
Ürolojik Laparoskopi'nin özellikle Böbrek Kanseri ve Prostat Kanseri tedavisinde ülkemizdeki ilk 
uygulamaları gerçekleştiren Sn. Prof. Dr. Ali RIZA KURAL. 3 Ağustos Günü ACIBADEM MASLAK 
HASTANESİ'ndeki kendisi için hazırlanan özel bölümde buluştuk. Sırada bekleyen onlarca hasta 
arasında bize değerli vakitlerini ayırdığı için önce kendisine bir teşekkür borçluyum. Ben önce Sn. 
Y. Ziya KURAL'la böyle değerli evlatlar yetiştiren BABA ile başlamak istiyorum. (Kusura 
bakmazsanız, Ziya Amca diye hitap edeceğim).
 
Ziya Amca, BAFRA deyince, aklına ne geliyor, Neler söylersin?
BAFRA; dünyanın en güzel yeri. Öyle bir münbit arazisi var ki pamuktan başka herşey yetişiyor. 
Kızılırmağın taşıdığı alüvyonlar Bafra Ovasını oluşturdu. Örneğin; şu anda FINDIK heryerde en 
kalitelisi yetişiyor. TÜTÜN; dünyanın en güzel ve kaliteli tütünlerini yetişirdi bu kasaba. 
Biliyormusun, yüz sene önce Amerika'dan kalktılar Bafra'ya geldiler. Bafra'da “REJİ” dediğimiz 
yerleri kurdular Tütün alım yerleri ve depolar inşaa ettiler. Ama biz ne yaptık Bafra'da Tütün 
tarımını bitirdik ve binaları da yerle bir ettik. Şimdi ise geriye dönüş için çabalıyoruz. Bir başka 
ürünümüz ÇELTİK, namütenahip bir ürün. BAFRA princi, son derece lezzetli. SEBZE; yetişmeyen 
sebze yok. Kırmızı biber de Türkiye'nin en kaliteli ve en verimli biberleri, kırmızı lahanaları, 
pancarları hep Bafra'mızda yetişiyor. Güneyden gelip kamyonlarla taşıyorlar. Kavun karpuzu hiç 
bahsetmiyeceğim. En lezzetli , tatlı kavun ve karpuzlar ülkemizin en iyileri arasında. 

Ziya Amca bütün bunlara ilaveten, BAFRA bu gün turizmde de 1 numara olur. Evet M.Ö 
3000, 2000, ve 1000 yıllarına uzanan tarihi yerler, Kuş Cenneti harika, Ülkemizde bulunan 
400'ün üzerindeki kuş cinsinin 320'si KIZILIRMAK Deltasında, KUŞ CENNET'inde mevcut. 
Hala YILKI Atlarını görmek mümkün, gelecek turistler için olğanüstü bir tecrübe. 
Sen ne diyorsun, hele o sizlerin bahsettiğiniz “Liman Şehri  Bafra”, gerçekleşse var ya! BAFRA, 
ırmak havzasının iki tarafına yerleşim merkezleri yerleştirilse, köprüler yapılsa, ayrıca mavnalar 
şehrin ortasına kadar gelse, “Muhteşem” olur, düşünebiliyormusun? Şehir olağanüstü bir özellik 
kazanmış olur. Her iki kıyıda modern “Cafe”ler, çay bahçeleri lokantalar ve piyasa yerleri, arkada 
yerleşim alanları, Fener'e doğru rıhtım, balık göllerine uzanan sahil vs.. Çok güzel bir 
proje....Önemli olan başlaması, başlayınca o biter. Değilmi ki “Başlamak bitirmenin yarısıdır.” Bu 
tabi bir kişinin gayreti ile olmaz, bunu ancak başarılı bir ekip sonlandırabilir. Yani sizin gibi ekibiyle
bir lider. Ben görüyorum, sizler hiç ben demiyorsunuz, hep biz diyorsunuz. İşte başarı buradan 
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geliyor. Zaten “BEN” diyen hep arkada kalır, düşündüğü başarılara ulaşamaz. Bu sizlerin benim 
kafama soktuğu bir rüya, inşallah birileri düşünür ve uygulamaya koyarda bizde gurur duyarız.

Neyse şimdi ben size geçmişe ait önemli bir hikaye anlatacağım. “Müdfaa-i Hukuk Cemiyeti”; 
Samsun'da nasıl kuruldu. Biliyorsun, Mondros Mütarekesi'nin imzalanması sonucunda 15 Mayıs
1919 da İzmir'in işgali üzerine kurulan bir cemiyettir. Türkiye'nin çeşitli kent ve kasabalarında 
oluşturulan ve Milli Mücadelenin ilk örgütsel çekirdeğini oluşturan sivil bir kuruluştur. Bu örgüt 
Samsun'da da kurulmuştur, biz bu konunun çevresindeydik, biliyorduk. Ancak bu konuda öncü 
olan H..ö...z..e H......n Efendi(*), o zaman henüz daha soyadı kanunu çıkmadığı için lakapla 
anılıyordu, bu işin başındaydı, o kurdu ve biz sadece onu tanıdık. Son derece gizli tutulan 
isimlerdi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yönetim kurulu başkanıydı. 60 sene süreyle yönetim hiç 
kimseye söylemedi,  oldukça ketum kaldı. Ancak sadece diğer üyelerden H.......e R....m Efendiyi 
biliyoruz ama onu da başkasından duyduk. O söylemedi. Daha sonra R.m M...........U soyadını 
aldı. Birde, K..a A.İ(KA) isminde birisini duyduk, o zaman. Bu cemiyetin içinde bulunduğunu, KA, 
ATATÜRK Hayranı. Balıkçı kisvesine girmiş, limanda güya balıkçılık yapıyor. İşgal kuvvetleriyle 
yakınlaşıyor, onlarla haşır neşir oluyor, ve onların güvenini kazanıyor.

Ziya Amca, bunların BAFRA ile bir ilgisi var mı? 
Yok, yok. Bu Müdafaa-i Cemiyetinin Bafra ile bir ilgisi yok, ancak ben sadece ATATÜRK'ün 
Samsuna çıkışı ile ilgili olayı anlatmak istiyorum. Evet bu KA, Samsun'da Namık Kemal 
Caddesinin bitiminde, Mecidiye Caddesine giren bir sokak vardır, o sakağın içerisinde bu KA'nin 
bir evi var, işte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin toplantıları o evde oluyor. Ancak, işgal kuvvetleri 
sürekli gece hangi evde ışık var sürekli o evleri basıyorlar. Dolayısiyle, KA böyle bir baskına 
mahal vermemek için evin tüm pencerelerini siyah perdelerle, tahtalarla kapattırıyor. Ayrıca onlar 
içerde çalışırken  KA'de onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yemek içmek, kırtasiye ihtiyaçlarını. 
ATATÜRK'de İstanbul'dan bu çalışmaları izliyor. Kimin ne yaptığını yakından takip ediyor. 
ATATÜRK Samsun'a hareket etmeden önce de haber gönderiyor ve diyor ki; “Ben Samsun'a 
ulaştığımda beni KA rıhtımdan alsın”. Ve ATATÜRK Samsun'a ulaştığında KA teknesiyle 
Bandırma Vapuru'a yanaşıyor ve ATATÜRK'ü gizlice alıp, İşgal Kuvvetlerinin güvenini de kazandı 
ya, kimse şüphelenmiyor, toplantının yapıldığı kendi evine getiriyor. Zaman geçiyor, daha sonra 
ATATÜRK KA'yi bırakmıyor. KA'de O'nunla birlikte Amasya, Erzurum kongre gezilerinde hep 
yanında oluyor, daha sonra KA, soyad-ı kanunu çıkınca K......Ş soyadını aldı, yani A K.....ş (AK) 
oldu. Sonraları Atatürk'ün yanında öldü. O'nun oğluda bizim çok hürmet ettiğimiz bir abimiz, 
Samsun Bölge Çalışma Müdürlüğünde, Müdür Muavini olarak görev yapıyordu.
Bir gün bizim dedemiz, ailemizin büyüğü, Hasan UMUR geldi ve Ziya, evladım dedi, buralarda 
AK'ın bir oğlu var o'nu bulmamız lazım dedi, nasıl bulababiliriz dedi. Dede o bizim arkadaşımız 
R.....k K......Ş (RK), hemen ulaşabiliriz. Hemen aradık, R Bey'e konuyu söyledik ve sağolsun R 
Bey hemen geldi ve beraberce o eve gittik. Çalışma odası ve diğer odalar aynen duruyordu, yani 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyet'i orada kuruldu ve faaliyetlerini orada sürdürdü. Ne gariptir ki Hasan 
dedem 60 sene daha yaşadı ve kuruculardan olmasına rağmen ağzından bir tek kişinin ismini 
duymadık.
Türkiye buralardan geldi,evladım, o karakterli, vatanını ve milletini seven insanlar vasıtasiyle 
buralara geldi. İşte ben ATATÜRK'ün Samsun'a çıkışını, hangi şartlar altında bu ülkeyi kurtardığını
anlatmaya çalıştım.

(*) Şimdi senden bir isteğim var, burada zikrettiğimiz isimleri lütfen yazma, isteyen olursa benim 
telefon numaramı verebilirsin, daha detaylı daha geniş bir şekilde ben kendileriyle konuşurum.
Hasan Dedem, çok faal bir insandı, ailemizin büyüğü idi. Cumhuriyet döneminde Samsun'un ilk 
Belediye başkanı oldu ve 4 sene hizmet etti. Bu arada 3-4 tane de kitap yazdı

Hasan UMUR sizin akrabanız değil mi Ziya Amca? Evet, bizim aile büyüğümüz, 
Ali RIZA KURAL(RK), annemin dedesi, ZK; ailemizin büyük şemsiyesi.  

Ziya Amca ile olan söyleşimizi burada noktalarken, böylece bir büyüğümüzü daha eskilere 
götürdük, gene herkeste olduğu gibi Ziya Amcanın de gözlerindeki parıltı ve mutluluk, anlatırken 



ki o heyecan, gittiği dönemlere ait yaşadıklarını geri dönüp hafızalarını zorlayarak  o anı yaşama 
gayretlerini görmeye değerdi.

Evet, başlıkta da kısaca isminden bahsettiğim Bafra'nın yetiştirdiği bir başka büyükten insandan, 
yani Ali RIZA KURAL'dan bahsetmek istiyorum. 

BA: Ben kendisine, “Kısaca kendinizi tanıtırmısınız?  diye sorduğumda çok mütevazi 
olarak başladı ve....
RK: Ben Dr. Ali Rıza KURAL, 1951 yılında Bafra'da doğdum.İlk, Orta ve Lise tahsilimi Samsun'da 
tamamladım ama bir okul değişikliği nedeniyle Bafra Orta Okulunda da okudum.Babam Y.Ziya 
KURAL, annem Gülbeyaz KURAL halen -bin şükür- hayattalar. Çocukluğumuz da yazları Nebiyan
Dağı'nın eteklerinde kurulmuş olan babamın doğum yeri AĞCAALAN Köyünde geçti.O köy 
Vezirköprü'nün alt tarafına doğru uzananır. Neden böyle bir bağ var diye sorarsanız, Babaannem 
Vezirköprü'lü, Hacıbelcek'lerden. Halen devam eden soyları var.

RK:....1974'te üniversiteyi bitirdim. Daha sonra üroloji ihtisası tamamladım ve aynı okulda  
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Doçent ve Profesör oldum. Şu anda 
ACIBADEM Hastanesinde Üroloji uzmanı olarak görevimi sürdürüyorum. 

Bu arada kısa öyküsüyle hemen Profesör olduğu tarihlere kadar geldi ancak, dedim ya çok 
mütevazi davranıyor, detaya girmedi ama ben araştırdım bakın bu sevgili kardeşimizin daha ne 
meziyetleri var.
Aslında kendisi Doktor Sanatçı. Kendisi, Musikiye olan merakından Mandolin ve Keman derslari 
aldı. Ayrıca Üniversite yıllarında Arif Sami TOKER'den, Rüştü ERİÇ gibi üstadlardan musiki 
dersleri aldı. 

Sadece onunla kalmadı, Süheylá Altmışdört’ün yönettiği İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi 
Korosu ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü’nde öğrenimini sürdürdü.

Tabi sanattan hiç kopmadı. Bu arada Fügen Hanımefendi ile evlendi, 2 çocukları oldu, Çağlar 
KURAL, Gizem KURAL. İkiside yakın zamanda evlendiler. 

BA: Peki, Ali Rıza'cım. Bafra'da 3 ay kadar okul dönemizden kalan bir anınız var mı?  
RK: Tabii, sadece o 3 aylık dönemde değil, Samsun'da kaldığımız süre içerisinde hemen hemen 
her hafta sonu Bafra'ya giderdik, evimiz İsmet paşa Mahallesindeydi, orada sanırım Mithat Paşa 
İlkokulu vardı, o okulun bahçesini hiç unutmam. Orada sürekli top oynardık, maçlar yapardık. 
Bende yeri çok başkadır. Sele sepet top kandil gezmelerini hiç unutamam mesela, sokakta satılan
dondurmaları, bayramları hiç unutamam. Ramazanlar çok faklı olurdu. Ben genelde Babaannem 
de kalırdım. Eve yakın olan 27 Mayıs Parkını hiç unutmam. Bisikletlerini unutamam. Özetle şunu 
söyleyebilirim ki kısa dönemlerde kalmama rağmen Bafra'nın bende çok önemli bir yeri vardır. 
Gene ismini aldığım, Cumhuriyetin ilkelerine son derece bağlı Ali Rıza dedemin bende önemli bir 
yeri vardır.

Tabi bu söyleşi böyle uzayıp giderken ben araştırmalarımdan bahsetmek istiyorum ki sanat adına 
çok önemli işler başarmış. Münir Nureddin Selçuk’un şefliğindeki İstanbul Belediye 
Konservatuarı İcra Heyeti’nde korist olarak şarkı söylemiş.

Hatta Maslak Show Center'da Senfoni Orkestrası ve Türk Sanat Müziği sazları eşliğinde Türk 
Sanat Müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir konser vermiş. Ayrıca konserinde “Hayal İçinde” 
isimli bir CD'si müzik marketlerde satışa sunulmuş geliriylede Endüroloji Eğitim Labratuarı 
kurulmasına ön ayaka olmuştur. 
Birde söylemeden geçemeyeceğim, Seçkin Türk Sanat bestelerini Senfoni Orkestrası eşliğinde 
icra etmesini yadırgayan kişilere verdiği cevap çok ilginç,
“Türk Müziği Bestelerine çok sesli “SOS” döktük. 
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Tabi sadece ne bununla kaldı, ne de yetindi. 2008'lere dayanan yukarıda bahsettiğimiz konser ve 
CD çalışmalarından sonra tıpdaki başarılarının yanında müsiki hayatını da ihmal etmedi, aynı 
hızla, başarılı çalışamalarına devam etti.

Bazen hepimiz duyduğumuz bir şakıda kendimizi yaşarız. Kulaklarımızda çınlayan müsiki 
nağmeleriyle birlikte, geçmişe gider ahh o eski günler deriz.

İşte buradan yola çıkarak yeni bir CD daha yapmaya karar verdi, ismi  “Sevdiklerimin Sevdikleri”.

Hepimizin sevdiğimiz şarkılar yanında çevremizdeki insanları, onun sevdiklerini hatırlatan bir çok 
eser vardır. Onları hatırlamak, yadetmek hayatımızın bir parçasıdır.

Ben bunu kendi kaleminden CD broşürünün kapağına taşıdığı kendi sözleriyle anmak istedim.

“Geçmişten günümüze dek nice şarkılar yer etmiştir belleğimizde, niceleri de ‘Gönül telimizi 
titretmiştir’. Çocukluktan beri hep musikinin içinde olan, ilkokul çağında mandolin, lise yıllarında 
keman çalan, sonrasında İstanbul Belediye Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Korosu, Devlet 
Klasik Türk Musikisi Korosu, TRT İstanbul Radyosu gibi kurumlarda ses sanatçısı olarak çalışan, 
görev yapan biri olarak sevdiklerimin, yakınlarımın beğenip dinledikleri şarkılardan bir demet 
seçip ‘Bu kubbede hoş bir sada’ bırakmak arzusuyla bu albümü yapmaya karar verdim. 

Çocukluğumda sevgili babam Yusuf Ziya Kural’ın sesinden defalarca dinlediğim ‘Gönlüm yaralı 
bilmiyorum bana n’oldu’ , Gülbeyaz Kural anneciğimin dinlemekten bıkmadığı ‘Yar saçların lüle 
lüle’, sevgili eşim Fügen Kural’a evlenme törenimizde söylediğim merhum Necdet Tokatlıoğlu’nun 
‘Dua’ sı, oğlum Çağlar’ın favorilerinden biri çok sevilen bir Avni Anıl şarkısı: ‘Biraz kül biraz 
duman’, Kızım Gizem’in çok sevdiği ve son zamanlara kadar bestesini benim yaptığımı zannettiği 
‘Gel gönlümü yerden yere vurma’ isimli Erdinç Çelikkol eseri, kardeşlerimin, benim sevdiklerimiz 
diğerleri; yakın zamanda tanıştığımız dostlarımız Narmina İsgandarova ve ailesine ithafen 
‘Gönlüm senin esirin kalbim senindir’ isimli unutulmaz Azeri eser... İlkinden sonuncusuna dek 
baktığınızda sanki benim hayatımı özetliyor gibi bu albüm. Umarım sizler de seversiniz bu albümü
ve ‘Hoş bir sada kalır’ kulaklarınızda...”
  
Bir sonraki sayımızda “Geçmişten Günümüze Büyüklerimiz” köşemizde bir başka 
büyüğümüzle beraber olma dileğiyle,  

Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın...

Bülent ARSLAN


