
İletişim Fakültesi seminerleri 
devam ediyor

Titri Fikir Reklam Ajansı Sanat 
Yönetmeni Cem Akar GŞÜ’de

Kültür Merkezi’nde ikinci Tuğba 
Özdenal semineri

Çaylak Reklamcılık Kulübü ve GİF Ajans işbirliğinde 
“Sektör-Öğrenci Buluşmaları” kapsamında, Titri Fikir 

Reklam Ajansı Sanat Yönetmeni Cem Akar öğrencilerle 
buluştu. GŞÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirilen etkinlikte Akar, Titri Fikir ajans çalışanlarını 
öğrencilere tanıtarak, ajans çalışanlarının sanat yönet-
menleri hakkındaki düşüncelerini öğrencilerle paylaştı.

İletişim Fakültesi geleneksel seminerlerinin sekizinci haf-
tasında Arş. Gör. Neva Boynukalın “Dil, Zihin ve İletişim” 

konulu seminer verdi. Geleneksel hale gelen seminerler, 
devam eden haftalarda Öğr. Gör. Serkan Durmuş “Simgeler 
ve Algılar” başlıklı semineri ile devam ederken, Yrd. Doç. Dr. 
Ali Özcan da, yazarlığını üstlendiği OsmanYüksel ve Serden-
geçti Dergisi hakkında konuşma yaptı. 

T.C Kültür Bakanlığı tarafından 2012 yılında ‘’Türkiye’nin 
En Başarılı Kadını’’, 2012 yılında T.C. Kültür Bakanlığı tara-

fından ‘’Türkiye’nin En Başarılı Eğitim Yazarı’’ seçilen Tuğba 
Özdenal, Gümüşhane’deki ikinci seminerini gerçekleştirdi. 
Tuğba Özdenal, Gümüşhane Kültür Merkezi’nde öfke ve stres 
yönetimi, zaman ve proje yönetimi, mülakat teknikleri, dav-
ranış bilimleri, Ar-Ge ve inovasyon konularında eğitim verdi.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi
YIL: 6 SAYI: 26 OCAK - ŞUBAT 2016

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi amfisinde GİF Haber ve Çaylak Reklamcılık Kulübü işbirliğiyle “TRT Televizyon Haberciliği’’ 
konulu panel gerçekleştirildi. “TRT Televizyon Haberciliği” konulu panele TRT Trabzon Haber Müdürü Hacı Dursun Koçyiğit, TRT 
Bölge Müdürlüğü Haber Merkezi Şefi Mehmet Oğuz Kömürcü, TRT muhabiri Tahir Orhan ve Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri 
katıldı. Yapılan panelde TRT ekibi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Mesleğin güzel yanlarından, zorluklarından, mutfağından ve 
yeni nesil habercilikten bahsedilen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Osmanlı Devleti’nin güçlü 
kadın sultanları
Alexandra’dan Hürrem Sultan’a...

İnternet kullanımı günden 
güne artıyor

Osmanlı Sarayı’nda gelmiş geçmiş vâ-
lide sultanlar içerisinde en fazla ismi 

parlayan beş sultan olan Safiye Sultan, 
Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan, Mah-
peyker Kösem Sultan ve Hatice Turhan 
Sultan’ın hayat hikâyelerini GŞÜ Edebi-
yat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Merve Türkal yazdı. Tarih sayfamızda bu 
güçlü kadın sultanlardan ilk olarak Hür-
rem Sultan’a yer verdik.

Bilişim ve teknolojiye son yıllarda 
büyük yatırımlar yapan Türki-

ye’de, internet kullanıcı sayısı 2000’li 
yılların başında Uluslararası Telekom 
Birliği’ne (ITU) göre yaklaşık 2 milyon 
iken son 10 yılda yüzde 1750 arttı. 
Türkiye, yaklaşık 78 milyonluk nüfu-
sunun 35 milyonunu internete bağ-
larken, nüfusa göre doygunluk oranı 
yüzde 44’ü geçti.

SAYFA 3’TE SAYFA 6’DA SAYFA 14’TE

SAYFA 8’DE

SAYFA 12’DE

Gelişen ve geliştiren üniversite sloganıyla yola 
çıkan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakülte-

si’nin radyo ve seslendirme stüdyoları yenilendi. Ses 
yalıtım, akustik ve teknik kapasitesi artırıldı. Yürütü-
len çalışmalara Kampüs FM Koordinatörü Araştırma 
Görevlisi Ersin Diker ve Gümüşhane Film Atölyesi 
(GÜFA) Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burak Türten 
önderlik ederken Gün TV Koordinatörü Araştırma Gö-
revlisi Said Tuğcu ve öğrenciler de destek verdi. Kam-
püs FM Koordinatörü Araştırma Görevlisi Ersin Diker, 
“Yapılan tüm çalışmalar 2 haftalık bir süre içinde ta-
mamlandı. Gerçekleşen bu yenilenme süreci sonunda 
Türkiye’nin önde gelen radyo programcılarıyla Work 
Shop çalışmaları gerçekleştirebileceğiz” açıklamasını 
yaptı.

Kadim medeniyetimizin onlarca asır yardımlaşma 
geleneğinin en müstesna örneklerini teşkil eden 

Sadaka Taşı geleneği Gümüşhane Üniversitesi’nde ya-
şatılıyor. GŞÜ Tarih Bölümü öğrencisi Halime Korkut, 
Girişimcilik dersi kapsamında, ders danışmanı Sağlık 
Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd.Doç. Dr. Taşkın Kılıç’ın 
koordinatörlüğünde GŞÜ Sosyal Tesisler önüne Selçuk-
lu ve Osmanlı Devleti’nde asırlarca uygulanan Sadaka 
Taşı geleneğini yaşatmak ve yeni nesillere bu geleneği 
aktarmak için Sadaka Taşı diktiler. Osmanlı’da, derdini 
kimseye anlatamayan fakirler ihtiyacı olduğunda gece-
nin geç saatlerinde sadaka taşının yanına para almaya 
gelirlerdi. Parayı aldıktan sonra, kalanını kendisi gibi 
ihtiyacı olanları düşünme terbiyesi ile bırakır ve sada-
kayı bırakana kalbinden duasını edip dönerdi.

SAYFA  2’DE

SAYFA  9’DA

Yrd. Doç Dr. Sertaç 
Timur Demir’den 
kitap önerisi:
Akışkan 
Modern 
Dünyadan 
44 Mektup
Zygmunt Bauman

İletişim Fakültesi’nin radyo stüdyosu yenilendi

SAYFA  2’DE

SAYFA  2’DE

GŞÜ’de Sadaka Taşı geleneği yaşatılıyor

TRT EKİBİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NDE

Gezi sayfamızın konuğu:
Manavgat

SAYFA 15’TE
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TRT Ekibi Gümüşhane 
Üniversitesi’nde

İletişim Fakültesi’nin radyo stüdyosu yenilendi

“TRT Televizyon Haber-
ciliği” konulu panele TRT 
Trabzon Haber Müdürü 

Hacı Dursun Koçyiğit, TRT Böl-
ge Müdürlüğü Haber Merkezi 
Şefi Mehmet Oğuz Kömürcü, 
TRT muhabiri Tahir Orhan ve 
Gümüşhane Üniversitesi öğren-
cileri katıldı. Yapılan panelde 
TRT ekibi, öğrencilerin sorularını 
yanıtladı. Mesleğin güzel yanla-
rından, zorluklarından, mutfağın-
dan ve yeni nesil habercilikten 
bahsedilen etkinliğe öğrenciler 
büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerin 
“Sizi mesleğe bağlayan unsurlar 
nelerdir?” sorusuna TRT Bölge 
Müdürlüğü Haber Merkezi Şefi 
Mehmet Oğuz Kömürcü, “Bizim 
yaptığımız iş Türkiye’den Avus-
turya’ya kadar ekrana yansıyor. 
Bizim seçtiğimiz cümleleri, gö-
rüntüleri bizim belirlediğimiz 
her şeyi insanlar izliyor. Onun 
mutluluğu başka bir şey. Sizin bir 
sözünüz var ve o sözü siz bir kişi-
ye, yüz kişiye değil binlerce mil-
yonlarca kişiye söylüyorsunuz. 
Bu çok önemli bir unsur. Belli bir 
saygınlık kazanıyorsunuz. Sizin 
yaptığınız iş ekrana yansıyor ve 
sizin orada söyleyecek sözünüz 
var. Bizi en çok bu işe bağlayan 
kısım budur” yanıtını verdi. Kö-
mürcü, haberciliğin bir kişinin işi 
değil ekip işi olduğunu belirterek 

haberi kameramanın, muhabirin 
ve montajcının beraber ürettiğini 
söyledi. Kurgunun haberdeki en 
son yer olduğunu dile getiren Kö-
mürcü, sesin sağlıklı duyulabil-
mesini, çekilecek görüntünün ön-
ceden tasarlanmasını ve reklam 
unsurları içermemesi gerektiğini 
ifade etti.
“TELEVİZYON BİR DEĞİR-
MENDİR VE BİZ HABERİ O 
DEĞİRMENİN ÇARKLARI 
ARASINDA ÖĞÜTÜRÜZ”

Televizyon haberciliğinin zor-
luklarından bahsedilen panelde 
haber bulmanın çok zor olduğunu 
söyleyen TRT muhabiri Tahir Or-
han, sözlerine şu şekilde devam 
etti: “TV haberciliğinin zorlukla-
rını sormuştunuz kolay nesi var ki 
diyerek cevaplayabilirim bu so-

ruyu. Televizyon hiç durmak bil-
meyen bir değirmendir. Muhabir 
haberi toplar ve haberi toplamak 
en zor şeydir. Birkaç dakika önce 
yanı başınızda cereyan eden olay-
ları bir bakıyorsunuz televizyon 
kanalı yayınlamış. Bizim il ve 
ilçelerde muhabir arkadaşlarımız 
var haber onlar aracılığıyla bize 
ulaşır. Ayrıca yerel kaynaklarımız 
da mevcut.  Vali, kaymakam ve 
belediye başkanı yardımcı oluyor 
ama emniyet ve jandarmadan ha-
ber çıkarmak çok zor onlar haber 
vermezler önümüze duvar çeker-
ler ama gazeteci haberi bir yerden 
derler toplar. Ondan sonra haber 
Oğuz abinizin mutfağına düşer, 
onu orda pişirir ve onu o değir-
menin dişleri arasında öğütür.”
KOÇYİĞİT: “EN BÜYÜK TEH-

LİKE ‘BEN BU İŞİ ÖĞRENDİM’ 
DEMEKTİR”

TRT Trabzon Haber Müdürü 
Hacı Dursun Koçyiğit, insanla-
rın hatalarından ders çıkarması 
gerektiğini vurgulayarak, “İlk 
işimde en büyük hatamı yaptım. 
Kamera ile dışarda çekim yapar-
ken içerde çekim yapılan filtreyi 
kullanınca ortaya sapsarı bir gö-
rüntü çıktı. Ondan sonra ilk işim 
kamerayı elime aldığımda filtreyi 
kontrol etmek oldu. Kendimi na-
sıl geliştirebilirim dediğim zaman 
baktım ki 30 yıl geçmiş ve hala 
öğrenmeye devam ediyorum çün-
kü en büyük tehlike ben bu işi öğ-
rendim demektir. Eğer iletişime 
sıkı sıkı sarılırsanız çalışırsanız 
başarılı olursunuz. Mesleğinizi 
sevin, kendinizi geliştirin” dedi.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi amfisinde GİF Haber ve Çaylak Reklamcılık 
Kulübü işbirliğiyle “TRT Televizyon Haberciliği’’ konulu panel gerçekleştirildi.

Gelişen ve geliştiren üniversite sloganıyla yola çıkan Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nin radyo ve seslendirme stüdyoları yenilendi. Ses yalıtım, akustik ve teknik kap-
asitesi artırıldı. Yürütülen çalışmalara Kampüs FM Koordinatörü Araştırma Görevlisi Ersin 
Diker ve Gümüşhane Film Atölyesi (GÜFA) Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burak Türten 
önderlik ederken Gün TV Koordinatörü Araştırma Görevlisi Said Tuğcu ve öğrenciler de 
destek verdi. 

GŞÜ’de Sadaka Taşı 
geleneği yaşatılıyor

Gümüşhane’den 
Türkmen Dağı’na 
yardım

Esad rejimi ve Rusya’nın Türkmen Dağı’nda yaptı-
ğı operasyonlar sonucu büyük zararlar gören Ba-

yırbucak Türkmenleri için İnsan Hak ve Hürriyetleri 
Yardım Vakfı (İHH) Gümüşhane’de yardım kampan-
yası başlattı.
Türkiye’nin birçok şehrinde Türkmen Dağı’ndaki Ba-
yırbucak Türkmenleri için yapılan yardım kampanya-
larına Gümüşhane’de duyarsız kalmadı. Halkın büyük 
ilgi gösterdiği kampanyada kışlık kıyafet, gıda ev araç 
geçerleri ve para yardımı yapıldı. 
İHH Kadın Kolları Temsilcisi Büşra Özdemir yapı-
lan yardımlarla ilgili şunları kaydetti: “Gümüşhane 
Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Vakfı olarak 
Bayırbucak Türkmenleri için başlattığımız 2 haftalık 
yardım kampanyası bugün itibariyle sona ermekte-
dir. Bu kampanya kapsamında destek tırı göndermek 
amacıyla para, kıyafet, gıda ve ilaç yardımı almakta-
yız. Stantları kaldırdıktan sonra da devam edeceğiz. 
Bu kampanyada bizlere destek olan Gümüşhane hal-
kı, öğrenciler ve stantlarımızda bu kış soğuğunda hiç 
üşenmeden bekleyen üniversiteli öğrenci arkadaşları-
mıza teşekkürü bir borç biliriz.”

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi radyo ve seslendirme stüdyoları 

yenilendi. Radyo ve seslendirme stüdyola-
rının ses yalıtım, akustik ve teknik kapa-
sitesi artırılarak profesyonel bir görünüm 
kazandırıldı. Kampüs FM Koordinatörü 
Araştırma Görevlisi Ersin Diker, “Yapılan 
tüm çalışmalar 2 haftalık bir süre içinde 
tamamlandı. Gerçekleşen bu yenilenme 

süreci sonunda Türkiye’nin önde gelen 
radyo programcılarıyla Work Shop çalış-
maları gerçekleştirebileceğiz” açıklamasını 
yaptı. Ayrıca Diker, öğrencilerin bir radyo 
programının yapım ve yayın aşamasını her 
yönüyle öğrenmiş olacaklarını dile getir-
di. Yapılacak olan programlara öğrenciler 
dışında üniversitenin farklı bölümlerinden 
hocaların da katkısının olacağını vurguladı.  

“KAMPÜS FM PROFESYONEL BİR 
GÖRÜNÜME KAVUŞTU”

Yapılan çalışmalarda yer alan GÜFA Ko-
ordinatörü Öğretim Görevlisi Burak Türten 
ise, “Radyo stüdyoları profesyonel alanda 
ses yalıtımı ve ses yayını yapılacak şekilde 
yeniden oluşturuldu. Üniversitemiz radyo-
su Kampüs FM ulusal anlamda tam profes-
yonel teknik duruma sahip oldu” dedi. 

HABER: Demet Kolancı-Ece Akçay

HABER: Ömer Faruk Durdalı

Gümüşhane Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi 
Halime Korkut, Girişimcilik dersi kapsamında, 

ders danışmanı Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Taşkın Kılıç’ın koordinatörlüğünde Gümüş-
hane Üniversitesi Sosyal Tesisler önüne Selçuklu ve 
Osmanlı Devleti’nde asırlarca uygulanan Sadaka Taşı 
geleneğini yaşatmak ve yeni nesillere bu geleneği ak-
tarmak için Sadaka Taşı diktiler.
Kadim medeniyetimizin onlarca asır yardımlaşma ge-
leneğinin en müstesna örneklerini teşkil eden Sadaka 
Taşı geleneği Gümüşhane Üniversitesi’nde yaşatılı-
yor. Osmanlı’da, derdini kimseye anlatamayan fakir-
ler ihtiyacı olduğunda gecenin geç saatlerinde sadaka 
taşının yanına para almaya gelirlerdi. Parayı aldıktan 
sonra, kalanını kendisi gibi ihtiyacı olanları düşünme 
terbiyesi ile bırakır ve sadakayı bırakana kalbinden 
duasını edip dönerdi. İki metre boyunda, silindir şek-
linde olan bu taşlar, şehir ve kasabalarda cami, çeşme 
yanı, hastane gibi işlek yerlerde olabildiği gibi, sada-
kayı alanı da vereni de kimsenin görmeyeceği tenha 
yerlere konulurdu. 
Bu uygulama ile bir yardımlaşma geleneği olan Sa-
daka Taşı Gümüşhane Üniversitesi Tarih Bölümü öğ-
rencisi ve girişimcilik ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. 
Taşkın Kılıç’ın öncülüğünde Gümüşhane Üniversite-
si’nde yaşatılmaya başladı.  Gümüşhane Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın ve Rektör Yardım-
cısı Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Kal-
kışım’ın destek verdiği projede, Gümüşhane Beledi-
yesi’nden taşın yapılması için maddi destek sağlandı. 
Projenin başlatıldığı ilk günden itibaren sadaka taşına 
insanların para bıraktığı gözlendi.

HABER: Sercan Arslan             

HABER: Ömer Faruk Durdalı
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Çaylak Reklamcılık Kulübü ve GİF Ajans işbirliğinde “Sektör-Öğrenci Buluşmaları” kapsamında, Titri 

Fikir Reklam Ajansı Sanat Yönetmeni Cem Akar öğrencilerle buluştu.
Gümüşhane Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen 

etkinlikte Akar, Titri Fikir ajans 
çalışanlarını öğrencilere tanıtarak, 
ajans çalışanlarının sanat yönet-
menleri hakkındaki düşüncelerini 
öğrencilerle paylaştı.
Gümüşhane’ye gelip şehri tanıma 
fırsatı yakaladığı için memnun ol-
duğunu dile getiren Akar, “21 yıldır 
reklam ajanslarında çalışıyorum. 
Küçüklüğümde en iyi yapabildiğim 
şey resim çizmekti. Lisede dekora-
tif sanatlar bölümünü okudum. Üç 
yıl boyunca lisede aldığım eğitimi-
mi grafik üzerine yoğunlaştırdım. 
Mimar Sinan Üniversitesi Grafik 
Bölümü’nü kazandım. Üniversite-
de aldığım eğitimin lisede benzer-
lik göstermesi nedeniyle çalışma 
hayatına erken başladım. Okulda 
teorik olarak ne kadar kitap okursa-
nız okuyun, savaş meydanında kılıç 
tutmanın ağırlığını taşımadan bir 
kazanım elde edemiyorsunuz dola-
yısıyla çalışmak çok önemli” dedi.
Reklam ajanslarında metin yazarla-
rının oluşturdukları hayal dünyası-
nın, sanat yönetmenleri tarafından 
uygulamaya geçirildiğini belirten 
Akar, “Bir hayalin gerçeğe uygun 
hale getirilme süreci zorludur. Biz 
fikirlerin temellerini sağlama alarak 
elle tutulur objelere dönüştürüyo-
ruz. Bu durum sanat yönetmenleri 
üzerinde ciddi bir baskı oluşturu-
yor. Bir yandan sanat yönetmeninin 
oluşturduğu içerik reklamın tüm 
aşamalarına olumlu ya da olumsuz 
olarak etki ediyor. Bu anlamda iyi 
bir ekiple çalışıyor olmak sanat yö-
netmeninin ağır iş yükünün hafifle-
mesini sağlıyor” diye konuştu.

 “EĞLENMEDEN BU REKLAM-
CILIK İŞİ YAPILMAZ”
Titri Fikir ajansının ilk kurulduğun-
da yedi kişinin çalıştığını aktaran 
Akar, “ Titri Fikir’de şu anda 32 ki-
şilik bir ekiple beraber çalışıyoruz. 
İki buçuk yıllık bir süreç sonunda 
oldu. Ekibi oluştururken daha önce 
çalıştığımız arkadaşlarımızla işleri-
mizi yürütüyoruz. İşinizi yaparken 
eğleniyor olmanız işinizi oldukça 
kolaylaştırıyor. Sizlerin de bu şekil-
de eğleniyor olduğunuzu düşünüyo-
rum. Başka bir şekilde yapılacak bir 
iş değil bu. Biz hiç kimsenin görme-
diği şeyleri görüp yapmadığı şeyleri 
yaparak bir farklılık oluşturmaya 
çalışıyoruz ve yapılan işler kötü 
oluyorsa bunu sosyal medya üze-
rinden hemen sorgulayabiliyorlar” 
ifadelerine yer verdi.

“HER ZAMAN EN İYİSİNİ DÜ-
ŞÜNMELİSİNİZ”
Akar, düşük bütçeli bir işte özve-
rili çalışmalarıyla hazırladıkları 
reklam filminin 43 ülkede birden 
gösterime girdiğini bildirerek, “Çok 
kısa bir jenerik işimiz vardı. Müş-
terimiz isteklerini bize ulaştırmıştı. 
Bu işimizdeki özverili çalışma dev 
bir reklam kampanyasına dönüştü. 
Sanat yönetmenleri küçük bir kı-
vılcımın ormanı yakması gibi basit 
fikirleri etkili gösterebilmeliler. Bu 
yüzden bir işi alır almaz en basit bir 

şekilde nasıl çözeriz şeklinde dü-
şünmemeli bunu en iyi şekilde nasıl 
yaparım diye düşünmek gerekir” 
dedi. 

“TÜRKİYE’DE REKLAM SEK-
TÖRÜNÜN KALBİ İSTANBUL”
Akar, reklam sektöründe kariyer 
yapmak isteyen öğrencilerin İs-
tanbul’daki ajanslarda çalışmasını 
tavsiye ederek, “Çok büyük fir-
maların fabrikaları burada olmasa 
da yönetim büroları, pazarlama 
servisleri İstanbul’da. Türkiye’de 
reklam sektörünün kalbi İstanbul. 
Eğer reklamcılıkla ilgili büyük bir 
hedefiniz varsa İstanbul’da çalış-
mak bu konuda önemli.  İstanbul’a 
gelip reklam ajansında çalışabil-
mek için burada verdiğiniz emeğin 
dört katını vermeniz gerekebilir. 
Çünkü artık İstanbul’da da işler 
zorlaştı. Fakat ne olursa olsun bir 
taraftan sektörde olmak hepiniz 
için faydalı olacaktır” diye belirtti. 

“FİKRİN VARSA PATRONSUN, 
YOKSA HİÇBİR ŞEYSİN”
Titri Fikir’de fikirlerin patron oldu-
ğuna inandıklarını dile getiren Akar, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Fikrin 
varsa patronsun, yoksa hiçbir şey-
sin. Dolayısıyla her şeyin özü iyi bir 
fikirden geçiyor. Bizim ajansımıza 
bu ismi koymamızın tek sebebi iş ne 
olursa olsun önemli olanın fikir olma-
sı geleneksel reklamcılıkta da dijital 
reklamcılıkta da etkili olabilmek için 
fikrinizin iyi olması gerekiyor. Sizin 
bu sektörde iyi olabilmeniz için baş-
kasının üretemeyeceği iyi fikirlere 
ihtiyacınız var. İki yıl gibi bir sürede 
bağımsız ajanslar sıralamasında “6. 
Global Ajanslar” sıralamasında 16. 
sıraya yükseldik. Sektörde “yerel ol 
global düşün” görüşü var. Biz bunu iyi 
uyguladık diye düşünüyorum. Global 
markaları yerelleştirmek büyük bir 
problemdir ve çalıştığımız markalar-
da bunu sağlayabildiğimiz için başarı 
sağladığımızı düşünüyorum.”

“REKLAMDA BAŞARILI OL-
MANIN 3 YOLU VAR”
Reklamda başarılı olmak için duy-
gulara hitap edilmesi gerektiğini 
vurgulayan Akar, “Reklamda ba-
şarılı olmak için üç yol var. Bunun 
için mesajların oluşturduğunuz içe-
rikler ya insanları güldürmeli ya da 
ağlatabilmeli veya ortaya çıkan iş 
insanları olumlu bir yönde şaşırt-
malı. Bu şekilde insanların kalbine 
dokunarak başarılı olabilirsiniz” 
şeklinde konuştu.

SEKTÖR ÖĞRENCİ BULUŞMA-
LARI 6.YILINDA
Çaylak Reklamcılık Kulübü Başka-
nı Sinem Tosun, sektör-öğrenci bu-
luşmalarını altı yıldır sürdürdük
lerini hatırlatarak, “Çaylak Reklam-
cılık Kulübü olarak sektör öğrenci 
buluşmaları kapsamında birçok ki-
şiyi sizlerle buluşturduk. Her zaman 
artı değer oluşturmaya çalışan bizler 
sizlerle çok değerli sektör temsilcile-

rini buluşturduk. Bizim gibi çaylak-
lara fırsat sunan başarılı etkinliklere 
imza atmamıza imkân sağlayan Gü-
müşhane Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İhsan Günaydın’a, İletişim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin 
Vatandaş’a bizi kırmayıp buralara 
kadar gelen çok değerli misafirimiz 
Cem Akar’a şükranlarımı sunuyo-
rum. Katkıları ile katkı sağlayan 
öğrenci arkadaşlarıma ve danış-
man öğretmenlerimiz Yrd. Doç. Dr. 
Emre Ş Aslan’a ve Öğr. Gör. Serkan 
Durmuş’a desteklerinden dolayı te-
şekkür ediyorum” dedi.

AKAR’A PLAKET TAKDİM EDİLDİ”
Etkinlik Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcı-
sı Doç.Dr. Salih Güran tarafından 
Titri Fikir Reklam Ajansı Sanat Yö-
netmeni Cem Akar’a, katkılarından 
dolayı Gümüşhane Olay Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Bekir Bulut’a plaket 
verilmesiyle son buldu.

HABER: Mert Zımba

Çaylaklar ustayla buluştu
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Gümüşhane arıcılarına teşvik ödemesi

“2. Geleneksel Söğütlü Sevdalıları Dostluk 
ve Dayanışma Gecesi” düzenlendi

Gümüşhane’de gıda 
denetimi yapıldı

Gümüşhane İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü 

Edip Birşen, zengin çiçek flora-
sına sahip olan Gümüşhane’nin 
hayvansal üretim dallarında 
önemli bir konumda yer alan arı 
yetiştiriciliğine destekleme öde-
mesi yaptıklarını kaydetti. 
Birşen tarafından yapılan açık-
lamada, zengin çiçek floralarına 
sahip yüksek rakımlı yaylaları 
bulunan Gümüşhane’nin hasat 
edilen bal miktarının çokluğu 
ile birlikte kaliteli oluşuyla da 
öne çıkan teknik arıcılığa ol-
dukça uygun iller arasında yer 
aldığı dile getirildi. Hayvansal 
üretimin önemli dallarından biri olarak 
kabul edilen arıcılığın, üretim periyodun-
da mevsim ve iklimsel değişikliklerden 
oldukça fazla etkilenebildiğini vurgula-
yan Birşen, “Bu etkiyi asgari seviyeye 

indirmek, arıcılığı teşvik etmek ve sür-
dürülebilirliğine katkıda bulunmak ama-
cıyla Bakanlığımızca arı yetiştiricilerimiz 
desteklenmektedir” dedi. Birşen, arıcılık 
destekleme ödemesinin yapılabilmesi için 
bazı şartların bulunduğunu kaydetti. Bir-

şen, ilgili tebliğ kapsamında Arıcı-
lık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kaydo-
larak işletme tanımlama numarası 
almış, en az 30 adet arılı kovanı 
bulunan Arı Yetiştiricileri Birliği 
üyesi olan arıcılara İl/İlçe Müdür-
lükleri tarafından yerinde yapılan 
tespitlere göre 2015 yılı için kovan 
başına 10 TL destekleme ödemesi 
yaptıklarını açıkladı. Buna göre 
Birşen, il genelindeki 354 arıcının 
35 bin 058 kovanı için 350 bin 580 
TL destekleme ödemesinin, Birlik 
aracılığıyla 11 Ocak tarihinde arı-
cıların banka hesaplarına yatırıldı-
ğını ifade etti. 
Birşen, ayrıca ilde geçiş sürecini 

tamamlayarak organik arıcılık yapan 7 
arıcıya 521 arılı kovan desteği için kovan 
başı 5 TL olmak üzere 2 bin 605 TL orga-
nik arıcılığa ilave destekleme ödemesi ya-
pılacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.  

Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Beldesi 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-

ği Tarafından 2. Geleneksel Söğütlü 
Sevdalıları Dostluk ve Dayanışma 
Gecesi düzenlendi. İstanbul Kar-
tal Soğanlık Yaşam Kalitesini 
Yükseltme Merkezi’nde Der-
nek Başkanı Rasim Kara’nın 
davetiyle gerçekleşen gece-
ye yoğun katılım oldu.
Gümüşhane Milletvekili 
Hacı Osman Akgül, Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı 
Hamza Yerlikaya, GÜSEV 
Vakıf Başkanı Vahit Olgun, 
Söğütlü Belde Belediye Baş-
kanı Hasan Türker’in katıldığı 
programa Gümüşhaneliler yo-
ğun ilgi gösterdi.
Programa katılan Gümüşhane Mil-
letvekili Hacı Osman Akgül, düzen-
lenen bu tarz etkinliklerin birlik ve be-

raberliğin pekişmesine, yöresel kültürün 
gelecek nesillere aktarılmasına vesile 

olduğuna vurgu yaptı. Böyle bir et-
kinlikte hemşerileriyle bir arada 

olmaktan dolayı mutlu olduğunu 
dile getiren Akgül, organizas-
yonda emeği geçenleri tebrik 
etti.
Gümüşhane Milletvekili ve 
Çevre Komisyonu Başkanı 
Cihan Pektaş da, programa 
göndermiş olduğu telgrafta, 
daha önceden belirlenmiş 
olan il koordinasyon top-
lantısı sebebiyle programa 

katılamadığını belirterek ka-
tılımcılara selamlarını iletti.

İçeriğin yoğun olduğu program-
da konuşmaların ardından şiir ve 

halk müziği dinletisi, çeşitli skeç 
gösterileri ve yöresel etkinlikler sahne 

aldı.

Gümüşhane Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Edip Birşen yaptığı açıklamada, gıda denetiminin 

önemine vurgu yaparak, 2015 yılında 1946 gıda dene-
timi gerçekleştirdiklerini söyledi. İl genelinde faaliyet 
gösteren 1297 adet satış, toplu tüketim ve üretim işlet-
mesinde riske dayalı, Alo Gıda şikayetleri, Bakanlık ve 
il yıllık kontrol planları ve tüketici şikayetleri doğrultu-
sunda 1946 adet denetim yapıldığını söyleyen Birşen, 
bu denetimlerde gıda işletmecisi ve çalışanlarının ilgili 
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde bilinçlendirilip, 
bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

 15 İŞLETMEYE 80 BİN TL CEZA UYGULANDI
Birşen, yapılan denetimlerde alınan 44 adet numune-
den, 5 tanesinin olumsuz sonuçlanması ve denetimler-
de tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 15 işletmeye 
toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandığı ifade 
etti. Birşen, 2015 yılı içerisinde Alo Gıda 174 hattına 
gelen 46 adet şikâyet sonucu ilgili işletmelerde de-
netimler yapıldığını ve gerekli görülen durumlarda 
numune alınarak yaptırım uygulandığını belirtti. Bir-
şen, “Yapılan denetim kapsamında yıl boyu Ramazan 
bayramı, Kurban bayramı gibi belirli gıda ürünlerinin 
tüketiminin yoğunlaştığı dönemlerde, bu ürünlerin sa-
tışını yapan ve toplu tüketime sunan işletmelerde yapı-
lan denetimler ile halkımızın daha güvenilir ve sağlıklı 
ürünler tüketmesi hedeflenmiştir” dedi. Mevzuat deği-
şikliklerinde de ilgili işletmelerde denetimler yapılarak 
işletme sahiplerine mevzuat gereklilikleri hakkında 
bilgi verildiğini vurgulayan Birşen, Dünya Gıda Gü-
nü’nde öğrencilere hazırlanan programlar ile gelecek 
nesillerin bilinçlenmesini amaçladıklarını söyledi.
Gıda Kontrol Görevlileri tarafından denetimlerin ara-
lıksız sürdürüldüğünü dile getiren Birşen, “Ancak bu 
konuda tüketicilere de sorumluluk düşmekte olup, al-
dıkları ürünlerin etiket bilgilerini mutlaka incelemeleri 
ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda tüketicileri-
mizin gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini 7 gün 24 saat 
iletebilecekleri “174 Alo Gıda Hattı’na bildirmeleri 
gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yöneti-
mi son sınıf öğrencisi Gökhan Çelik tara-
fından hazırlanan “askıda yemek” projesi 

işletme sahibi Murat Bakır tarafından hayata 
geçirildi. “Paylaşmak Berekettir” başlığı ile Os-
manlı zamanında askıda ekmek olarak bilinen 
uygulamayı askıda yemek şekline getirerek ih-
tiyaç sahiplerine el uzattıklarını belirten Bakır, 
bu uygulamanın diğer esnaflara örnek olması 
temennisinde bulundu.
Proje hakkında açıklama yapan Bakır şunları 
söyledi: “Herkes tarafından görülebilecek bir 
mantar pano ile bu uygulamayı sürdüreceğiz. 
Panonun üzerine takacağımız küçük kalpler as-
kıda çorbayı, büyük kalpler ise askıda yemeği 
ifade edecek. Müşterilerimiz küçük veya büyük 
kalp alarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilirler. 
İhtiyaç sahibi herkes gönül rahatlığıyla, çekin-
meden gelerek bu uygulamadan faydalanabilir. 
Destek olmak isteyenlere ise kapımız her za-
man açıktır.”

HABER: Burak Şenyıldız

Örnek alınacak esnaf
Gümüşhane Merkez Atatürk Caddesi üzerinde çorba ve yemek satışı yapan “Çorba 
Dünyası” lokantasında “askıda ekmek” geleneği “askıda yemek” olarak uygulamaya 
geçirildi. Proje, parası olmayan vatandaşların ücreti bir hayırsever tarafından ödenen 
yemekle karnını doyurmasını hedefliyor. 

HABER: Merve Özyürek

“Okuyalım, okutalım”
Gümüşhane Turkuaz Koleji Müdürü Mehrali Soy-
daş, günümüzde kitap okumanın öneminin azal-

dığından yakınarak, bu soruna çözüm olacak önlemler 
aldıklarından bahsetti. Soydaş, “Örneğin bir Japon yılda 
ortalama 25, bir İsviçreli yılda ortalama 10, bir Fran-
sız yılda ortalama 7, bir Türk ise 10 yılda ancak 1 kitap 
okuyor. Turkuaz koleji olarak Türkiye’deki bu tabloyu 
değiştirmek için “Sorguluyoruz, Araştırıyoruz, Gelece-
ğimiz İçin Okuyoruz” etkinliği adı altında okuma sefer-
berliği başlattık” dedi. 

Soydaş, her gün derse başlamadan önce öğretmenler, 
öğrenciler ve yardımcı personellerin 20 dakika kitap 
okuyarak güne başladıklarını ifade etti. Soydaş, “Bir 
sonraki aşama olarak etkinliğin içine ailelerimizi kata-
rak evde  “kitap okuma saatleri ” oluşturmayı hedefli-
yoruz. Bu etkinliğin sağlıklı yürütülebilmesi için tüm 
ailelerimizden destek bekliyoruz” çağrısında bulundu. 
Soydaş, son olarak “Okuyan, sorgulayan, eleştiren, 
farklı düşünen bireyler için el ele verelim” mesajıyla 
sözlerini sonlandırdı. 

HABER: Fatma Ünsal-Serpil Çetin
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Gümüşhane’de alternatif hobi arayanlara...
  “Sportif olta balıkçılığı”

Gümüşhane’de sosyal aktivitelerin azlığından yakınılsa da aslında fırsatları 
değerlendirmeyi bilenler için oldukça eğlenceli hobiler bulunuyor. Bunlar-
dan bir tanesi de “Sportif Olta Balıkçılığı”. Yaklaşık 20 yıldır amatör olarak 
bu sporu yapan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Altan Topaloğlu 
ile “Gümüşhane’de olta balıkçılığı” hakkında röportaj gerçekleştirdik. 

M.A: Tecrübelerinize dayanarak 
sportif olta balıkçılığı hakkında bil-
gi verir misiniz? 
A.T: “Sportif olta balıkçılığı, balığı 
tutup evde pişirmek amacıyla değil 
balığı tutup tekrar doğal yaşamına 
geri göndermek amacıyla yapılır. 
Sportif olta balıkçılığında balığın 
canını acıtmak yoktur. Çünkü ba-
lıkların kafataslarında sinir dokusu 
bulunmaz. Ayrıca sportif olta ba-
lıkçılığı ile uğraşanların kullandığı 
tırnaksız kanca, balığın ağzından 
kolayca çıkarılmasını sağlar. Tüm 
bu özellikleriyle birlikte sportif olta 
balıkçılığında, doğaya ve balıklara 
zarar vermeden ama doğayla iç içe 
huzur bulduğunuz bir etkinlik yapı-
yorsunuz ve balık tutma esnasında 
yaşanan adrenalin sayesinde şehrin 
tüm stresinden uzaklaşıyorsunuz.”   
M.A: Sizi sportif olta balıkçılığına 
iten nedir? Bu spordan para kaza-
nıyor musunuz?
A.T: “Sportif olta balıkçılığında-
ki maksat şehrin hengâmesinden 
kaçmak. Şehrin baskısından, ca-
nınızı sıkan durumlardan kaçarak 
kendinizi ödüllendiriyorsunuz. 
Büyük keyif duyuyor ve doğal 
ortamda dinlenerek temiz oksijen 
alıyorsunuz. Balık tutan bir kişi 
yakaladığı balıkları satıyorsa bu 
ticari bir faaliyettir. Sportif olta ba-
lıkçılığı ise tamamen hobidir. Bu 
sporu yapanlar yakaladıkları balık-
ları satmazlar.  Ayrıca sportif olta 
balıkçılığı masraflı bir iştir, para ka-
zanmak yerine aksine üzerine para 
sarfettiğiniz bir uğraştır. 
M.A: Coğrafi yakınlığı nedeniyle 
çoğunlukla Gümüşhane Kürtün ve 
Torul barajlarında balık tutuyorsu-
nuz. Peki, burada tuttuğunuz balık 
türlerinden ve özelliklerinden bah-
seder misiniz? 
A.T: Gümüşhane’nin beş tane bara-
jı var fakat ben coğrafi yakınlığı ne-
deniyle Kürtün ve Torul barajında 
balık tutuyorum. Bu barajlarda üç 
tür balık bunuyor. Bunlar sazan, de-

rebalığı ve gökkuşağı alabalığıdır. 
Gökkuşağı alabalığı bu barajlarda 
balık çiftliği kuranların kafeslerin-
den bir şekilde kaçmış ve kendi do     
ğal olarak çoğalmıştır. Bu balık türü 
istilacı olarak bilindikleri için baraj 
gölünde yaşayan diğer balık türleri-
nin yaşamlarını da tehdit eder. Ama 
yine de gökkuşağı alabalığında bazı 
limitler vardır. Mesela kişi başı en 
fazla 10 adet yakalayabilirsiniz. Bu-
nun üzeri balık başına ceza ödemek 
zorunda kalırsınız. Fakat gökkuşağı 
alabalığında boy limiti yoktur. Yav-
ru yakalasanız bile ceza söz konusu 
değildir. Doğal alabalıkta (kırmızı 
benekli alabalık) durum biraz daha 
farklıdır. Kişi başı en fazla 3 adet 
yakalayabilirsiniz. Boy limiti de en 
az 25 santimetredir. 

“BALIK TUTMAK SABIR VE 
ŞANS İŞİ”
M.A: Balık tutma tutkunuz ne za-
man başladı? Ayrıca sizde bu tutku-
yu uyandıran nedir?
A.T: Küçükken dayımla balık tut-
maya gittim ve büyük bir sazan 
balığı oltaya takıldı. Dayım  misi-
nayı bana verdi ve benim çekmemi 
istedi. Yaşım küçüktü ve oltadaki 
balık oldukça büyüktü. Beni bayağı 
zorladı. İşte o adrenalini, o anı ya-
şamak benim balık tutma sevdasına 
girmeme vesile oldu. O zaman bu 
zaman her gördüğüm su birikin-
tisine olta sallarım.  Balık tutma 
malzemelerini arabamın bagajında 
taşırım.

M.A: Balık tutarken yaşadığınız 
hisler nelerdir? Balık tutarken ya-
şadığınız ilginç bir anınız oldu mu?
A.T: Balık tutma işi kişiye göre de-
ğişen bir durum. Öncelikle sabır is-
tiyor ve şans. Oltayı attığınız zaman 
5 saniye sonra da balık gelebilir, sa-
atlerce beklersiniz gelmeyebilir de. 
At-çek diye tabir edilen balık avla-
ma metodu vardır. Oltanın ucuna  
döner kaşık takarsınız. Suyun içe-
risinde dönen bir böcek veya kele-
bek izlenimi verir.  Döner kaşığımı 
aldım, oltanın ucuna taktım. Daha 
ilk suya atışımda büyük bir alaba-
lık yakaladım. Balık yaklaşık 2.5 
kg ağırlığındaydı. Balığın oltadan 
kaçmaya çalışması, sudan atlayışı 
herşeye değerdi. Bir de şehirden 
uzaksınız. Sadece sen ve doğa. Bu 
ortamda bulunmayı seviyorum. 
Beni gerçekten çok dinlendiriyor. 

“BALIK TUTAYIM DERKEN 
KATLİAM YAPMAYIN”
M.A: Sportif olta balıkçılığı yap-
mayı düşünenlere neler önerirsiniz?
A.T: Öncelikle sabırlı olmalarını 
öneririm. Sabırlı olmayan kişilerin 
edinebileceği türden bir hobi değil-
dir. Özellikle balık avlarken tırıvırı 
(hayalet, bohça) kullanmamalarını 
rica ediyorum. Çünkü tırıvırı dedi-
ğimiz şey tam bir katliam aracıdır. 
Suyun içinde takılı kalan tırıvırıya 
yakalanan balıklar asla kaçamazlar 
ve orada ölürler. Ölen balık da suyu 
hem kirletir hem de zehirler. 
Tırıvırı kullanmak zaten yasak. 
Kullanıcılara 1000 TL civarında 
ceza yazılıyor. Bu konuda yetki-
lilerden de denetimlerini artırma-
larını rica ediyorum. Ayrıca balık 
tutmaya giderken amaç çok önemli. 
Günlerce hiç balık yakalayamadan 
döndüğümüz de oldu. Ama hepsin-
de de mutlu döndük. Çünkü amacı-
mız balık yakalamak değil, doğayla 
başbaşa olmak. Son olarak kalaba-
lık gitmemelerini öneririm. Çünkü 
kafa dinlemek için gidiyorsunuz. 

Gümüşhane’de sportif olta balıkçılığı yapabileceğiniz alternatif 
baraj göllerinden biri olan Torul Barajı

Röportaj: M
ehm

et A
ğca
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İletişim Fakültesi 
geleneksel semi-
nerlerinin sekizin-
ci haftasında Arş. 
Gör. Neva Boynu-
kalın “Dil, Zihin ve 
İletişim” konulu 
seminer verdi.

İletişim Fakültesi amfi salonunda 
gerçekleştirilen seminere, üniver-
site akademik ve idari personeli ile 

öğrenciler katıldı. Öncelikle dilin ta-
nımından başlayan Neva Boynukalın, 
dilin antropolojik bir olgu olduğunu ve 
insanların dili akıl yoluyla öğrenmeye 
devam ettiğini dile getirdi.
Düşüncenin iç konuşma olduğunu 
söyleyen Boynukalın, kelimelerin her 
zaman düşüncelerimizi anlatmaya yet-
mediğine değinerek, “Zihin, bilincin 
algılama ve düşünme görevini yerine 
getiren bölümüdür. Bilinç ise insanın 

kendi tarafından denetlenebilir yanıdır” 
dedi. Dil üzerine olan tartışmalara de-
ğinen Boynukalın, dilin insana ondan 
daha yüce bir varlık tarafından verildi-
ğine vurgu yaptı. Boynukalın, dil üze-
rine iki farklı görüşün bulunduğunu, 
bunlardan birinin Zihinciler diğerinin 
ise Davranışçılar olduğunu söyledi. 
Boynukalın, “Zihinciler, dil düşüncele-
rin iletilmesinin aletidir. Davranışçılar, 
dilin dinleyicide uyandırdığı davranış 
değişikliliğidir” dedi.  Boynukalın son 
olarak katılımcıların sorularını yanıtla-
dı.

Gümüşhane Üni-
versitesi İletişim 
Fakültesi gelenek-
sel seminerlerinin 
dokuzuncu haf-
tasında Öğr. Gör. 
Serkan Durmuş 
“Simgeler ve Algı-
lar” konulu semi-
ner verdi.

“Simgeler ve Algılar”

İletişim Fakültesi amfi salonunda 
gerçekleştirilen seminere, üniversite 
akademik ve idari personeli ile öğ-

renciler katıldı.
Öncelikle simgeler üzerinde duran Ser-
kan Durmuş ilk olarak “Davut Yıldızı” 
simgesini ele aldı. Davut Yıldızı simge-
sini ilk önce İsrail bayrağında gösteren 
Durmuş, daha sonra Barbaros Hayrettin 
Paşa’nın sancağını, Osmanlı parasını, 
Karamanoğulları Beyliği’nin bayrağını 
da göstererek, “Bu simge Hz. Davud’un 
simgesidir. Bunlar aynı zamanda tılsım 
yerine geçer. Koruyuculuğu olduğuna 
inanılır. Davut Yıldızı Selçuklu Devle-
ti’nde de kullanılmıştır. Sekiz köşelidir 
ve her köşesi cennetin 8 kapısını temsil 
eder. Şaman geleneklerinden günümüze 
geçmiştir. Teolojik olarak bakıldığında 
bir sıkıntı yok ama artık dini algıdan po-
litik algıya dönüşmüştür” dedi.  
İkinci bir simge olarak ise Hristiyanla-
rın haç sembolüne değinen Durmuş, haç 
sembolünün Hristiyanlık öncesi pagan-
lara ait olduğuna dikkat çekerek, “Bu 
işaret de merhamet, bereket ve koruyu-
culuk anlamındadır. Müslümanlar tara-
fından kullanılmaz. Roma döneminde 
cezalandırmak için kullanılırdı” dedi.
IŞİD’in kendi parasını bastı haberine 
dikkat çeken Durmuş, “Dinar para sis-
temine geçeceklerinden bahsetmişler. 
Osmanlı İmparatorluğu da Dinar’ı kul-
lanıyordu. Hâlbuki Osmanlı da Dinar’ı 

Roma’dan almıştır. Dinar, Roma’nın 
Denarius’una dayanır. IŞİD, bayrağında 
Hz. Muhammed’in mührünü kullanmış-
tır. IŞİD bunu kullanmadan önce başka 
bir yerde kullanıldığında herhangi bir 
sıkıntı veya yanlış anlaşılma olmazdı. 
Ama artık algı başka bir şey eğer şimdi 
bu işareti, mührü kullanırsan bu o örgü-
tü benimsediğin anlamına gelir” dedi.
Sözlerine Nazi sembolüyle devam eden 
Durmuş, “Swastika, Naziler kullanana 
kadar tamamen iyi bir algıya sahip-
ti. Pagan kültüründen gelen Swastika, 
Anadolu’da da kullanılan bir sembol-
dür. Sen, bunu bugün kullanıyorsan bir 
ideolojiyi ya da düşünce yapısını sim-
geliyorsun demektir. Bu böyle algılanır. 
Yani geçmişte olumlu bir anlama sahip-
ken daha sonra olumsuzlaşan sembol-
lerdir. Bunun tersi durum yok mudur? 
Tabii ki var. Mesela Japon algısı. Önce-
den kötü bir algısı olan Japonların şuan 
için aynı algıyı taşıdıkları söylenemez.  
“Son Samuray” filmi buna en iyi örnek-
tir. Ama 1980’lerden önce bu film gös-
terilseydi aynı olumlu ilgiyi bulamazdı 
ya da toplumda olumlu algıyı yakalaya-
mazdı” dedi.
Son olarak katılımcıların sorularını ya-
nıtlayan Durmuş, simgelere insanların 
dönemin şartlarına göre anlam yükledi-
ğini ve böylece olumlu ya da olumsuz 
algının oluştuğuna vurgu yaptı.

H
A

BER: Birsen Pınar
H

A
BER: M

ustafa Başol

İletişim Fakültesi seminerleri yeni 
eğitim döneminde de devam ediyor

 “Dil, Zihin ve İletişim”

Gümüşhane Üni-
versitesi İletişim 
Fakültesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ali Özcan, 
geleneksel ola-
rak düzenlenen 
İletişim Fakültesi 
seminerlerinin 10. 
haftasında yazar-
lığını üstlendiği 
OsmanYüksel ve 
Serdengeçti Der-
gisi hakkında 
konuşma yaptı.

Tek Kişilik Medeniyet Ordusu: 
“Serdengeçti”
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Ali 
Özcan, geleneksel olarak düzenlenen 
İletişim Fakültesi seminerlerinin onun-
cu haftasında yazarlığını üstlendiği 
OsmanYüksel ve Serdengeçti Dergisi 
hakkında konuşma yaptı. Yrd. Doç.Dr. 
Ali Özcan, yazarlığını üstlendiği Ser-
dengeçti’ye dair ilgisinin lisans yılların-
dan itibaren başladığını, o yıllarda eline 
geçen “Bir Nesli Nasıl Mahvettiler?”ki-
tabı ile Serdengeçti’yle tanıştığını ifade 
etti.Ali Özcan, Serdengeçti Dergisi’ni 
daha önce hiç ele alınmamış olduğu için 

yüksek lisans tezi olarak hazırladığını 
belirtti. Serdengeçti Dergisi’nin ilk sa-
yısının 1947 yılında çıktığını belirten 
Özcan. “15 yıllık süre zarfında bu dergi 
düzenli olarak çıksaydı yüz küsur sayı-
ya ulaşması gerekirken sadece otuz üç 
sayı yayınlandı” diyerek, dergiye sansür 
uygulandığını, Osman Yüksel’in de sık 
sık mahkemeye verilerek hapsedildiğini 
anlattı. Ali Özcan, Serdengeçti Dergi-
si’nin siyasal iktidarlara karşı sergile-
diği duruşu da anlatarak, her dönemde 
haktan ve halktan yana bir yayın yaptı-
ğını aktardı. 

H
A

BER: Serpil Ç
etin
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Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 2015 Enerji Ödülleri, sahiplerini buldu. 
Beşincisi düzenlenen ICCI Enerji ödül töreni Ankara JW MarriottHotel’de gerçekleştirildi.

Beşinci ICCI Enerji Ödülleri töreni JW 
MarriottHotel’de, Gümüşhane Millet-

vekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı 
Cihan Pektaş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in katılımıyla 
düzenlendi.
Yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırım-
ları desteklemek amacıyla da ödüllerin veril-
diği törende, yenilenebilir enerji santralleri, 
termik enerji santralleri ve verimlilik katego-
rilerinde, iki jüri özel ödülüyle birlikte toplam 
11 ödül sahiplerini buldu. Yenilenebilir enerji 
santralleri kategorisinde; rüzgar, hidroelektrik, 
jeotermal, biyokütle ve atık ile güneş, termik 
enerji santralleri kategorisinde; doğalgaz ve 
atık ısı santralleri ile verimlilik kategorisinde 
verimlilik projeleri yarıştı. Yenilenebilir enerji 
santralleri “rüzgar” dalında büyük ödül, Boru-
sanEnBW Enerji Yatırımları ve Üretim AŞ’ye 
ait Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali’nin oldu. 
Bu dalda jüri özel ödülü ise Enerjisa Enerji 
Üretim AŞ’nin BalıkesirRüzgar Santrali’ne 
verildi. Yenilenebilir enerji santralleri, “hid-
roelektrik” dalında büyük ödül, Sanko Enerji 
Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Cevizlik Regülatörü 
ve HESRizeİyidere’ye gitti. Aynı kategoride 
“jeotermal” dalında büyük ödül, GÜRMAT 
Elektrik Üretim AŞ’ye ait (Efe 2 JES) Ger-
mencik- İncirliova’nın oldu. “Biyokütle ve 
atık” dalında büyük ödüle, Gönen Biyogaz 
ve Organik Gübre Entegre Tesisi ile Altaca 
Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim AŞ. la-
yık görüldü. Bu dalda jüri özel ödülü de Orta-
doğu Enerji’ye Odayeri Çöp Gazından Enerji 
Üretim Tesisi ile verildi. “Güneş” dalında 
büyük ödülün sahibi, Güneş Enerji Santrali 
çalışmasından dolayı İnönü ÜniversitesiTur-
gut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) oldu. Termik 
enerji santralleri kategorisi “doğalgaz” dalın-
da büyük ödül, RWE &Turcas Güney Elektrik 
Üretim AŞ’nin Denizli Doğalgaz Kombine 
Çevrim Elektrik Santrali’ne verildi. “Atık ısı” 
dalında ise büyük ödül Bursa Çimento Fab-
rikası AŞ’ye verildi. Son olarak “Verimlilik” 
kategorisindeki ödülü, TÜPRAŞİzmit Rafine-
risi alırken, bu kategorideki mansiyon ödülü 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne gitti.
(ICCI) 2015 Enerji Ödülleri Töreninde Açı-
lış Konuşmasını yapan Pektaş, yenilenebilir 
enerji santralleri, termik enerji santralleri ve 
verimlilik kategorilerinde dereceye giren fir-
malara ödüllerini taktim etti. Pektaş, açılış 
koşmasında şunları aktardı: “Enerji ve çevre, 
pek çok alanda birbiriyle kimi zaman örtü-

şen, kimi zaman da karşı karşıya gelen ama 
her ikisi de insanlığın bugünü ve geleceği 
bakımından hayati öneme sahip konulardır. 
Yeryüzündeki kaynaklarımız sınırlıdır. Ancak 
insan ihtiyaçlarının sınırı yoktur. Bütün mesele 
sınırlı kaynaklarımızı çevreye zarar vermeden 
tahrip etmeden, insanlığın istifadesine sunacak 
şekilde nasıl değerlendireceğimizdir.”

“EN PAHALI ENERJİ, İSRAF EDİLEN ENERJİDİR”
En pahalı enerjinin israf edilen enerji olduğuna 
değinen Pektaş, “Hepimiz biliyoruz ki en paha-
lı enerji, ne kömür, ne petrol, ne de nükleerdir. 
En pahalı enerji aslında israf edilen enerjidir. 
Yine en ucuz enerji, yerli kaynaklar ve yeni-
lenebilir enerji değil, tasarruf edilen enerjidir. 
Tabiata dost, kaliteli üretim ve bilinçli tüketim 
çevreyi korumanın olmazsa olmazlarıdır. Ge-
lecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak 
için çevre ve kalkınma arasındaki hassas iliş-
kinin esasları üzerinde hep birlikte düşünmeli, 
tartışmalı ve mutabakat sağlamalıyız. Çünkü 
çevre meselesi, hepimiz için, belli gruplara 
bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir. 12 
yıl önce 26 milyar kilovat saat olan hidroelekt-
rik üretimimiz, bugün 91 milyar kilovatsaate 
yükselmiştir. 2006 yılında sadece 50 megavat 
olan rüzgâr santrallerimiz, bugün 4.800 mega-
vata ulaşmıştır. Hükümetimiz tarafından 2023 
yılında ise yenilenebilir enerji kaynaklarının 
toplam üretimdeki payının hidroelektrik ha-
riç % 30 olması hedeflenmektedir. Bu hedef 
geleceğimiz ve çevremiz açısından fevkalade 
önemlidir” dedi.
Pektaş, “Dünyanın en yüksek barajlarından 
olan Artvin Deriner Barajı başta olmak üzere, 
Ermenek Barajı, Çine Adnan Menderes Bara-
jı ve Dalaman Akköprü Barajı gibi 18 büyük 
hidroelektrik santrali tamamlanmış ve elektrik 

üretmeye başlamıştır.Özel sektör eliyle ya-
pılan HES’lerdeki üretimle beraber ülkemiz 
doğalgaz ithalatından 11 milyar Lira tasarruf 
etmiştir. Türkiye 2004 yılında Birleşmiş Mil-
letler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 
ve 2009 yılında Kyoto Protokolüne taraf ol-
muştur. 2009 yılında AB tam üyelik sürecinde 
çevre faslını açmıştır. Ülkemizdeki Atıksu arıt-
ma tesislerinin sayısı 145’ten 653’e, atıksuları 
arıtılan nüfusun oranı  % 35’ten % 78’e yüksel-
miştir. Katı atık düzenli depolama tesislerinin 
sayısı 15’ten 79’a, katı atık hizmeti verilen nü-
fus 23 milyondan, 49 milyona, geri dönüşüm 
tesislerinin sayısı 28’den 676’ya yükselmiştir. 
2002 yılından önce limanlarda gemilerden atık 
alınmazken, bugün 260 limanda atık alım hiz-
meti verilmektedir. Denizlerimizde Mavi Bay-
rak sayısı 2002’de 151 iken bu sayı 2015’te 
436’ya ulaşmıştır. Orman alanlarımız 20,8 
milyon hektardan 22,5 milyon hektara yüksel-
miştir. Yıllık Fidan üretimimiz 75 milyondan 
333 milyon âdete çıkartılmıştır. Özellikle ülke-
miz büyük çevre tahribatlarına yol açan orman 
yangınları ile mücadelede dünyanın en başarılı 
ülkelerinden birisidir. 2003 yılında yangına ilk 
müdahale süresi 40 dakika iken kurulan “Or-
man Yangın Yönetim Sistemi” ile müdahale 
süreleri kısaltılarak 15 dakikaya indirilmiştir. 
2005-2014 yılları arasında ortalama yangın 
başına düşen yanan alan miktarı 3,91 hek-
tardan 1,5 hektara düşürülmüştür. Erozyonla 
kaybedilen toprak miktarı 1970’lı yıllarda 500 
milyon ton iken, 2015 yılında 168 milyon tona 
düşürülmesi, ülkemizin dünyada erozyonla 
mücadelede lider ülke olduğunun bir göster-
gesidir. Korunan alan sayısı 952’den 2742’ye 
korunan alan miktarı 3,4 milyon hektardan 5,7 
milyon hektara yükselmiştir” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

HABER: Yağmur Yeşim

2015 Enerji Ödülleri sahiplerini buldu

“Akademik Görüş” programı yayın hayatına başladı

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama birimlerinden Gün Tv tarafından hazırlanan 
yeni televizyon programı “Akademik Görüş” yayın hayatına başladı. 

Akademik görüş programı ile Gümüşhane 
Üniversitesi akademik personelleri ve 

akademik birimlerinin tanıtılması hedefleni-
yor. Üniversite için bir prestij programı olmayı 
hedefleyen “Akademik Görüş” programının 
sunuculuğunu İletişim Fakültesi öğrencilerin-

den Emel Yaranç üstlenirken, teknik ekipte 
ise Ali Yılmaz ve Ahmet Tukay yer alıyor. İlk 
çekimleri gerçekleştirilen programın ilk ko-
nuğu İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. 
Dr. Hasan Güllüpunar oldu. Güllüpunar prog-
ramda akademik kariyeri ve Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Bölümü’ne ilişkin bilgilendirmelerde 
bulundu. Akademik Görüş programına ve Gün 
TV uygulama biriminde yer alan “Vidyoloji”, 
“Gezmek Lazım” adlı programlara Youtube 
üzerinden ya da www.facebook.com/gguntv/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Haber: Emine Çavuş

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğre-
tim Görevlisi Altan Topaloğlu ve Gümüşhane 

Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa 
Çullu, sokak hayvanlarını koruma kapsamında “kedi 
evi” yaptı. Gümüşhane’nin soğuk hava koşullarında 
sokak hayvanlarının yiyecek bulmasının zorlaştığını 
ve aç hayvanın donmasının daha kolay olduğunu be-
lirten Topaloğlu, hayvanlara daha sıcak ortam sağla-
mak amacıyla kedi evi yaptıklarını dile getirdi.
Kedi evinin yapımının çok ucuz bir maliyetle çok ko-
lay şekilde yapıldığını söyleyen Topaloğlu sözlerine 
şöyle devam etti: “Kedi evini marketlerden aldığımız 
boş kutuların etrafını straforlarla kaplayarak olabildi-
ğince soğuk almamasını sağlıyoruz. Bu sayede kedi-
lerin soğuktan etkilenmesini engelliyoruz.”
“EN İYİ İYİLİK, KÖTÜLÜK YAPMAMAKTIR”
Topaloğlu, kedi evini yapan kişilerin olabildiğin-
ce çocuklardan uzak, kar veya yağmur yağmayan 
yerlere koyulması gerektiğinin altını çizdi. Kedi evi 
gibi birçok projenin paylaşıldığı Gümüşhane İyilik 
Platformu adlı bir grup oluşturduğunu belirten Topa-
loğlu, “Bu platformda her türlü iyiliği paylaşıp örnek 
oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.
Önümüzdeki günlerde kedi evinin yanı sıra kuşların 
dinlenip yemek yiyebilmelerini ve su içebilmelerini 
amaçlayan “kuş dinlenme tesisini” hayata geçirmeyi 
planlayan Topaloğlu, sokak hayvanları için yapıl-
ması gerekenler konusunda şunları söyledi: “Sokak 
hayvanlarına şefkatli ve merhametli davranmalıyız. 
Eğer onları sevmiyorsak veya korkuyorsak bile on-
lara zarar vermemeliyiz. Çünkü en iyi iyilik kötülük 
yapmamaktır.” 

Haber: Demet Kolancı

Artık
kediler 
kendini 
“evinde” 
hissediyor

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Meslek Yükseko-
kulu’nda Orman Yüksek Mühendisi Ömer Naci 

Kaya tarafından “Odun Dışı Orman Ürünlerini Eko-
nomiye Kazandırma” başlıklı seminer düzenlendi.
Ormancılığın artık çok geliştiğini ifade eden Kaya,  
“Türkiye’de bitki çeşitliliği fazla ancak kullanımı ko-
nusunda yetersiz kalıyoruz’’ dedi. Türkiye’deki bitki 
çeşitliliğinin çok olduğunu ancak bu bitki türlerini 
kullanamadığımızı vurgulayan Kaya, Avrupa ülkele-
rinin bu konulara daha çok hâkim olduğunun da altını 
çizdi. Kaya, üretilecek birçok bitkimiz olduğu halede 
neden üretemediğimiz konusunda kendi görüş ve çö-
zümlerini öğrenci ve öğretim görevlileriyle paylaştı. 
Bu bitkilerin Türkiye’de maliyetinin düşük olduğunu 
ancak Avrupa’da büyük bir maliyete sahip olduğuna 
dikkat çeken Kaya, “Kayının ya da mantarın farklı bir 
maliyeti ve pazarı var. Mantar kültürü Türkiye’de yok 
ancak dünya maliyeti oldukça fazla” diyerek öğrenci-
lere bunu sermayeye çevirme konusunda cesaret verdi. 
Orman ürünlerinin aynı zamanda gıda, ilaç gibi birçok 
ekonomik alanda kullanıldığının altını çizen Kaya, öğ-
rencilerle oldukça samimi ve içten bir anlatımla teorik 
alandaki bilgilerini de paylaştı. Türkiye’nin ormancılık 
konusunda gelişemediğini ve Avrupalılar’ın ormancı-
lık ile ilgili yaptığı gelişmelerden ayrıntılı bir şekilde 
bahseden Kaya, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin 
sorularına cevap vererek semineri sonlandırdı. 

Haber: Demet Kolancı

“Odun dışı orman 
ürünlerini ekonomiye 
kazandırıyoruz”
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Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlü kadın sultanları

Dünyanın en kudretli kadınlarıdır vâlide sultanlar... Yeryüzünün en büyük devleti olma özelliğini asırlarca sürdürmüş bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı 
Devleti’nin saray protokolünde, padişahtan sonra ikinci sırada gelirlerdi. Bunca kudret ve saltanata sahip olan saray kadınlarının aralarındaki mücadeleler 
gayet tabii ve kaçınılmazdı. Bütün bu mücadelelerle birlikte Osmanlı devlet-i âliyesini yönetmek gibi büyük bir başarıya imza atmış olmaları da küçük 
görülemez, görülmemeli. İşte Osmanlı Sarayı’nda gelmiş geçmiş vâlide sultanlar içerisinde en fazla ismi parlayan beş sultan olan Safiye Sultan, Hürrem 
Sultan, Nurbanu Sultan, Mahpeyker Kösem Sultan ve Hatice Turhan Sultan’ın hayat hikâyelerini GŞÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Merve 
Türkal yazdı. Tarih sayfamızda bu güçlü kadın sultanlardan ilk olarak Hürrem Sultan’a yer verdik. 

Alexandra’dan Hürrem Sultan’a...

R
utenya/Lehistan’da 1500-1504 
yılları arasında doğmuş olan 
Hürrem Haseki Sultan, 15 Nisan 
1558’de İstanbul’da vefat etti. 
Doğum adı Alexandra Anasta-

sia La Rossa / Lisowska olan Hürrem 
Sultan’ın Avrupa’da tanındığı adı ise 
Roxelana. Osmanlı padişahı I. Süley-
man’ın nikâhlı eşi ve sonraki padişah 
II. Selim’in annesi olan Hürrem Sultan, 
Osmanlı tarihinin en güçlü kadın sultan-
larından birisi.
Sultan Süleyman’ın nikâhlı karısı ve 
II. Selim, Mihrimah Sultan, Şehzade 
Cihangir, Şehzade Bayezid, Şehzade 
Mehmed, Şehzade Abdullah’ın anne-
siolan Hürrem Sultan’ın, Osmanlı İm-
paratorluğu’nda “Kadınlar Saltanatı” 
denilen devri başlattığı kabul ediliyor. 
Osmanlı sarayına gelinceye kadarki 
yaşamı hakkında kesin bir bilgi olma-
yan Hürrem Sultan’ın Tatar akıncıları 
tarafından 1520 tarihinde Rutenya’dan 
kaçırıldığı, Kırım Hanı’nın himayesine 
girdikten sonra Osmanlı sarayına su-
nulduğu tarihçiler ve yazarlar tarafından 
kabul görmüş olan bir rivayettir. Hür-
rem Sultan’ın saraya gelişi ve Kanuni 
ile tanışması hakkında kesin bilgiler 
olmasa da Kanuni’nin şehzadeliği sıra-
sında veya padişahlığının ilk senesinde 
Harem’e girdiği düşünülüyor. Hürrem 
Sultan saraya getirildiğinde, o zaman 
Manisa valisi olan Kanuni Mahidevran 
Sultan’dan Mustafa isimli bir oğlu var-
dı. Sarayın en nüfuzlu kadını padişahın 
annesi Ayşe Hafsa Sultan, ikinci derece 
nüfuzlu kadın Mahidevran Sultan idi. 
1521ʹde Hürrem’den Şehzade Mehmed 
dünyaya gelince Hürrem Sultan, saray-
daki en nüfuzlu üçüncü kadın durumu-
na geliyor. İki haseki arasındaki rekabet 
bir gün kavgaya dönüşüyor ve Hürrem 
Sultan bu kavgayı lehine çeviriyor. Pek 
çok yazara göre bu olaydan sonra göz-
den düşen Mahidevran Sultan, 1533 t́e 
Manisa valiliğine atanan oğlu veliaht 
Şehzade Mustafa’nın yanına gönderili-
yor ve Hürrem Sultan onun yerini alıyor.

OSMANLI DEVRİNDE İLK Nİ-
KAHLI KADIN SULTAN OLUYOR
Hürrem Sultan’ın sarayda pozisyonu 
Kanuni’nin nikâhlı eşi olması ile artı-

yor ve bu olaydan sonra Mahidevran 
Sultan’dan daha yüksek bir mevki sa-
hibi oluyor. Hürrem Sultan, Şehzade 
Cihangir’in doğumundan sonra Kanuni 
ile görkemli bir düğün yapılarak evleni-
yor ve aralarında resmi nikâh kıyılıyor. 
Hürrem Sultan’ı Kanuni’nin meşru eşi 
yapan bu düğün, Osmanlı geleneklerine 
aykırı düşen çok önemli ve devrimci bir 
hareket olarak değerlendirilir tarihçiler 
arasında. Hürrem Sultan Osmanlı tari-
hinde padişah ile nikâhlanan ilk cariye 
olarak tarihe geçiyor.

HÜRREM, VALİDE SULTAN OLUYOR
Mahidevran ile Hürrem Sultan arasında-
ki mücadelede Mahidevran Sultan’ı tut-
tuğu düşünülen ve oğlu üzerinde büyük 
nüfuzu olduğu söylenen Valide Hafsa 
Sultan’ın 1534 yılındaki ölümü ile Hür-
rem’in saraydaki etkisi daha da artıyor 
ve böylece Harem yönetimini eline alı-
yor. Fakat Valide Sultan’ın ölümünden 
sonra Mahidevran Sultan, veliaht annesi 
olduğu ve Şehzade Mustafa’nın tahta 
çıkmasına kesin gözle bakıldığı için ‘Va-
lide Sultan’lığa hazırlanmaya başlıyor. 
Hürrem Sultan, Şehzade Mehmed’den 
sonra Selim, Bayezid, Cihangir ve Ab-
dullah olmak üzere 4 şehzade ve Mih-
rimah adlı bir kız çocuğu daha dünyaya 
getiriyor. Hürrem Sultan, çocuklarını 
büyütürken ileride oğullarından birinin 
tahta geçmesi için önlerindeki engelle-
ri kaldırma mücadelesi veriyor.Fakat, 
devlet yönetiminde söz sahibi olan Sad-
razam Pargalı İbrahim Paşa, Hürrem 
Sultan ı́n şehzadelerinden birisi yeri-
ne Şehzade Mustafaʹyı hükümdarlığa 
aday gösterenlerin arasındaydı. Ancak 
İbrahim Paşa’nın İbrahim Paşaʹnın Ira-
keyn Seferínden dönüşte saraya davet 
edilip 14 Mart 1536 gecesi dairesinde 
uyurken boğdurulması, Hürrem Sultan 
için önemli bir engelin ortadan kaldı-
rılmasını sağlıyor. Çocukluğundan beri 
Kanuni’nin yakın arkadaşı ve danışmanı 
olan İbrahim Paşa’nın gözden düşürü-
lüp boğdurulmasında Hürrem Sultan’ın 
rolü olduğu rivayet edilir. Ancak İbra-
him Paşa’nın devlet yönetimde kendini 
üstün görmesi ve yükseldikçe yaptıkları 
hataların da kendi sonunu hazırlaması-
na sebep olduğu biliniyor. Bu olaydan 

sonra Hürrem Sultan’ın devlet işlerini 
idare etmeye başladığı kanısı yaygınla-
şıyor. Şehzadelerin sancak beyliklerine 
atanmasında da Hürrem Sultan’ın rolü 
olduğu düşünülüyor. 1541ʹde, padişah 
adaylarının tayin edildiği Manisa San-
cağı́nda Sancak Beyliği yapmakta olan 
Şehzade Mustafa, Manisa’dan alınıp 
Amasyaʹya Sancak Beyi olarak atanıyor 
ve ertesi sene Manisa Sancak Beyliğí -
ne Şehzade Mehmet getiriliyor. Ancak, 
halk ve askerler bu duruma tepki gös-
terince Kanuni Sultan Süleyman,Doğu 
topraklarının güvenirliği için şehzade 
Mustafa’nın Amasya’ya gönderildiğini 
ve Şehzade Mustafa’nın veliahtlığının 
sürdüğünü açıklıyor. Bu gibi ardı arka-
sı kesilmeyen atanmalar da Hürrem ín 
etkisinde gerçekleşmiş işlerden kabul 
edilir. Hürrem Sultan, şehzadeleriyle 
birlikte sancağa gitmesi gerekirken, ge-
leneklere aykırı olarak gitmiyor. İstan-
bul’da kalmayı seçmiyor ancak değişik 
tarihlerde şehzadelerini ziyaret ediyor.
Hürrem Sultan’ın tek kızı Mihrimah 
Sultan, 1539’da Diyarbakır valisi ve 
III. Vezir Rüstem Paşa ile evlendirili-
yor. “Damat” unvanını alan Rüstem 
Paşa, 1544’te sadrazamlığa tayin oluyor. 
Kaynakların çoğunda Sadrazam Hadım 
Süleyman Paşa’nın azledilmesinin ve 
yerine II. Vezir Divane Hüsrev Paşa’nın 
değil de III. Vezir Rüstem Paşa’nın ge-
tirilmesinin perde arkasında Mihrimah 
Sultan ile Hürrem Sultan’ın olduğu ifa-
de ediliyor.

HÜRREM, ŞEHZADE MUSTAFA’YI 
GÖZDEN DÜŞÜRÜYOR
İddialara göre, Kanuni’den sonra veliaht 
Şehzade Mustafa’nın tahta çıkacağından 
korkan Hürrem Sultan, Şehzade Mus-
tafa’yı babasının gözünden düşürmek 
için kızı ve damadı Rüstem Paşa’nın 
yardımı ile komplo kuruyor. Hürrem 
Sultan’ın emriyle hareket eden Rüstem 
Paşa, Şehzade Mustafa’nın mührünü 
yaptırarak İran Şahı I. Tahmasb’a mek-
tup yazıyor ve İran Şahı’nın cevabını 
da Kanuni Sultan Süleyman’a sunuyor. 
Bu ve benzeri bir dizi entrika ile Kanuni 
Sultan Süleyman, oğlu veliaht Şehzade 
Mustafa’nın kendisine isyan edeceğine 
ve tahtı elinden alacağına ikna ediliyor. 

Katledildiği günŞehzade Mustafa, ba-
basıyla görüşeceğini sanarak çadırına 
gidiyor. Kendisineatılan iftiralardan ha-
berdar olan Şehzade Mustafa’nın, işte 
o gün bembeyaz giyinerek kendisinin 
masumiyetine işaret etmek istediği söy-
lenir. Cebinden de ölümünden sonra 
babasının onu öldüreceğini ve babasının 
çadırına gitmemesi gerektiğini belirten 
bir mektup çıkıyor. Bu olaya tanık olan 
Şehzade Cihangir de, olayın duygusal 
etkisini üzerinden atamayarak hastala-
nıyor ve babası ile birlikte sefere devam 
eden genç Şehzade, Halep’te hayatını 
kaybediyor. O sırada tahta aday olarak 
Haseki Hürrem Sultan’ın iki oğlu Şeh-
zade Bayezid ve Şehzade Selim kalıyor.

KENDİ MÜHRÜNÜ BASTIRIYOR 
Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinde devlet 
işleriyle ilgilenen ilk kadın olarak bilini-
yor. Kendi mührünü bile bastıranHürrem 
Sultan, Divan toplantılarını tel örgülü bir 
pencereden izliyor ve fikirlerini padişaha 
sunabiliyor. Buna benzer birçok devrim-
ci hareketi ile Hürrem Sultan,“Kadınlar 
saltanatını” başlatmış oluyor. Hürrem 
Sultan, o zamana kadar başka Osmanlı 
padişah eşlerinde görülmemiş şekilde 
dış siyasetle ilgileniyor ve diplomatik 
yazışmalar yapıyor. Kanuni’yi Rodos 
şövalyelerine karşı Rodos seferinin açıl-
ması için teşvik ettiği ve sonraki yıllarda 
İran seferlerine destek verdiği düşünülen 
Hürrem Sultan, 1548’te Kanuni İkinci 
İran seferinde iken Lehistan tahtına çı-
kan yeni krala tebrik mektubu yazıyor 
ve hediyeler gönderiyor. 

HÜRREM’İN ANISINA İRAN’DAKİ 
BİR ŞEHRE İSMİ VERİLİYOR
Oğullarını tahta varis yapmayı başaran 
Hürrem Sultan, 15 Nisan 1558ʹde İstan-
bul’da hayatını kaybediyor. Kayıtlarda 
eceliyle öldüğü yazılan Hürrem Sultan, 
büyük bir cenaze töreninin ardından Sü-
leymaniye Camisi avlusuna gömülüyor. 
Türbesi de, eşi Kanuni tarafından yaptı-
rılıyor. Hürrem Sultan’ın ölümü sonrası 
çok üzülen eşi Kanuni Sultan Süleyman, 
karısının vefatından sonra günümüzde 
İran’da bulunan bir şehrin ismini değiş-
tirerek şehre Hürremabad ismini veriyor. 
Şehrin ismi günümüzde de hala aynı.

Hürrem Sultan’ın Lehistan Kralı II. 
Zygmunt August’un tahta çıkışını 

tebrik etmek için gönderdiği mektup

Hürrem Sultan’ın asıl gücünün, gü-
zelliğinden değil , zekasından ve güler 

yüzünden ileri geldiği rivayet edilir.

Hürrem 
Sultan’ın 

Avrupalı bir 
ressama ait 
başka tem-

silî resmi

Hürrem 
Sultan’ın 
Süleyma-
niye Câmii 
bahçesinde-
ki türbesi
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Yrd. Doç Dr. Sertaç Timur Demir’den kitap önerisi

Zygmunt Bauman 
Akışkan Modern 

Dünyadan 
44 Mektup

osyal bilimlerin sonu mu geliyor 
tartışmalarını gündeme getirecek 
denli çok sayıda düşünürün ölü-
müne tanıklık eden 20. yüzyılın 
ardından müthiş derecede felse-
fi çoraklık yaşanıyor. Özellikle 
Batı`da teorik çalışmalar, bilim 
ve teknoloji için ayrılan fonların 
gölgesinde kaldı. Yaşamın ken-
disi kadar bilim de nicelleşti ve 
bilimsel bilginin sayısal haşmeti 
bizleri daha iyi, daha doğru birey

ler yapmaya maalesef yetmedi. 
Kutsanan bilgi savaşları ve kitle-
sel ölümleri engelleyemedi; hatta 
teknik olarak besledi. “Mana” ve 
“hikmet”ten yoksun modern bi-
lim bir tür “veri çöplüğü”ne dö-
nüştü. Tam da bu noktada ruhsuz, 
asık suratlı, kalıplara indirgenmiş 
bilim yazıcılığına bir tepki olarak 
90 yaşını devirmiş Zygmunt Ba-
uman`ı ve onun çok da meşhur 
olmayan “Akışkan Modern Dün-

yadan 44 Mektup” kitabını ilgi-
nize sunmak yerinde olur. Pelin 
Siral`ın Türkçe`ye kazandırdığı 
ve Habitus Yayıncılık tarafından 
2011 yılında basılan kitap, Bau-
man`ın 2008-2009 yıllarında La 
Repubblica delle Donne dergisi 
için yazdığı mektuplardan olu-
şuyor. Yapay akademik ifade-
cilikten arınmış, muhteşem bir 
derinlikle bezenmiş bu mütevazi 
mektupların her biri yaklaşık üç 
dört sayfa. Dolayısıyla okunması 
ve ara verilmesi kolay. 

Tam anlamıyla bir sosyolog olan 
Bauman`ın özellikle bu kitabı 
yalnızca sosyal bilim alanında 
çalışan profesyonelleri değil; 
“akışkan modernite”nin bir par-
çası olan herkesi –yani hepimizi 
yakından ilgilendiriyor. Bu çağı 
“akışkan” (liquid) olarak tanım-
lama sebebini kitabında şöyle 
açıklıyor Bauman: “Herşey dur-
maksızın değişiyor: takip etti-
ğimiz akımlar ve ilgilendiğimiz 
konular, hayal ettiklerimiz ve 
korktuklarımız, imrendiklerimiz 
ve tiksindiklerimiz, ümitlenme ve 
endişelenme nedenlerimiz. Çoğu 
zaman bütün bunlar öyle hızlı 
gerçekleşiyor ki onları yönetmek, 
gidişata yön vermek ya da müda-
hale etmek için makul ve işe ya-
rar bir şey yapmak gelmiyor eli-
mizden.” Kitap en genel anlamda, 

gündelik hayatta kullandığımız 
iletişim teknolojileriyle kurduğu-
muz ilişkiyi, sosyal medyayı, di-
jitalleşen değerleri mercek altına 
alıyor. Bu, aynı zamanda dilini 
çözmekte zorlandığımız Y neslini 
anlayabilme imkanı da sunuyor. 
Sayıca çok (sanal) ilişkilerimiz 
olduğundan ve bunun yalnızlığı-
mızı azaltmak yerine derinleştir-
diğini öne sürüyor Bauman. Ona 
göre, çevrimiçi bir hayattır bizim-
kisi ve bu özgürlük yanılgısı bö-
lücü ve hapsedicidir. Bölücüdür, 
çünkü bizi her “ortam”da farklı 
bir kimliğe zorlar. Hapsedicidir, 
çünkü çevrimiçi olmak demek sü-
rekli ulaşılabilir olmak demektir. 

Dahası, bu kimliklerde esas olan 
içerik değil; yüzeyler ve görün-
tülerdir. “Görülüyorum o halde 
varım” kaidesine dönüşen bu 
yeni tarz teselli, insani temasın 
ve içtenliğin de ölümüdür. Esas 
olan hız ve hazdır. Ve herşey o 
kadar kolay erişilebilirdir ki, elde 
etmek için emek vermeye dahi 
gerek yoktur. Herşey şimdide ve 
buradadır. Dolayısıyla değersiz-
dir. Kamusal olanla mahrem olan 
içiçe geçmiş, belki de yer değiş-
tirmiştir. 
Bauman, elimizden düşürme-
diğimiz akıllı cep telefonlarını, 
en ufak ihtiyaçta yöneldiğimiz 
banka kredilerini ve dolayısıyla 

borçlanmayı, modayı, botoksu, 
hasta eden sağlık politikalarını, 
yönetilen risk faktörlerini, eği-
timsizliği ve eğitim anlayışını, 
duvarlarla örülen sınırları, gü-
venlikli siteleri, kent yaşamını 
ve şeytanlaşan insanları kıyasıya 
eleştirir ve bunları küresel para 
ekonomisiyle ilişkilendirir. Bu 
kitabında sanki tüm sosyolojisini 
özetlemek ister gibidir. Yelpazesi 
geniş, dili rahat, üslubu müteva-
zidir. Kendisini “akışkan moder-
nite”nin dışına yerleştirmeden, 
eleştirmenliğin tepeden baktıran 
tavrına yenilmeden meseleleri ele 
alır. 

Her mektup hem kendi içinde 
bir bütündür; hem de diğer mek-
tuplarla ilişkilidir. Kitaptan bir 
bölüm iktibas ederek bitirelim: 
“İçinde tüketicilerin barındığı bu 
dünya `aradığınız herşey burada` 
mağazalarından birine dönüştü; 
kültürse artık o mağazada bir re-
yon. Akışkan modern dünyanın 
`yetiştirecek bir halkı` yok; aksi-
ne baştan çıkarılacak müşterileri 
var. Bugünkü kültür normlardan 
değil sunumlardan ibaret. Norma-
tif bir düzenlemeyle değil, baş-
tan çıkarıcılıkla ayakta kalıyor; 
hizmetle değil, halkla ilişkilerle; 
zorlamayla değil, yeni ihtiyaçlar, 
arzular, istekler ve hevesler üre-
terek”...S

          İslam’a göre 
         “Çarşı-PazaR AHLÂKI”

B
ir mümin ola-
rak, özellikle 
kul hakkını ilgi-
lendiren konu-
larda dinimizin 
helal ve haram 

sınırlarını bilmek, bilmiyorsak 
öğrenmek mecburiyetindeyiz. 
Ticari meseleler, insanların en 
çok anlaşmazlığa düştükleri ko-
nulardan biri olduğu için İslam 
dini bu konularla ilgili önemli 
düzenlemeler yapmıştır. İnsan-
ların serbestçe ticaret yapmaları 
için uygun ortam hazırlamak 
ve hilekârlığın önüne geçmek 
İslam’ın dikkat çektiği husus-
lardır.
İnsanların alışveriş yaparken 
aldatılmaması gerektiğine işaret 
eden örnek bir olay bir hadis-
te şöyle anlatılır: “Resulullah, 
(sav) Medine pazarında dolaşır-
ken bir buğday yığınının yanına 
geldi. Elini o yığının içine daldı-
rınca parmakları ıslandı ve satı-
cıya “Bu ıslaklık da nedir?” diye 
sordu. Satıcı, “Üzerine yağmur 
yağmıştı Ey Allah’ın Resulü” 
dedi. Bunun üzerine Hz. Pey-
gamber, “Öyleyse insanların 
görmeleri için ıslak olan kısmı 
üste koyman gerekmez miydi? 
Aldatan benden değildir!” dedi 
(Müslim, İman, 164).
Peygamberimiz insanların gü-
ven içinde serbestçe ticaret ya-
pabilmeleri için her türlü önle-
mi almaya çalışmıştır. Aslında 
Araplar başlıca geçim kaynak-
ları olan ticareti canlandırmak 

için cahiliye döneminde de bazı 
girişimlerde bulunmuşlardı. 
Mekke’nin ticari bağlantıları, 
mevsimlik panayırlara gelen 
tüccarlarla sınırlıydı. Bu ise 
bazı dönemlerde temel ihtiyaç-
ları karşılamaya yetmiyordu. 
Mekke’deki kıtlık dönemlerin-
den birinde Hz. Muhammed’in 
dedelerinden Haşim’in Suri-
ye’ye giderek Kayser ile yap-
tığı anlaşma neticesinde hem 
Mekke hem Arap kabileleri 
hem de civar ülkeler nezdinde 
büyük bir itibar kazandı. Taraf-
lara fazladan külfet getirmeyen, 
karşılıklı çıkar esasına dayalı 
bu anlaşmalara “ilaf” adı veril-
miştir. Arap tüccarları civar ül-
kelerin pazarlarında olduğu gibi 
yarımadanın dört bir tarafına 
dağılan mevsimlik panayırlarda 
da etkindiler. Mevsimlik pana-
yırlar arasında Ukaz’ın özel bir 
yeri vardı. Bütün bu özellikle-
riyle cahiliye çarşı ve panayırla-
rı, Arap yarımadasını bir araya 
getiren en önemli organizasyon 
idi. 
Hz. Peygamberin Medine’ye 
hicret ettikten sonra orada yeni 
bir çarşı kurması, Arap Yarı-
madası’nda güvenli yeni bir 
ticaret merkezi oluşturma ça-
bası olarak değerlendirilebilir. 
Haksız kazancın engellenmesi 
için Medine çarşısına getiri-
len en önemli kural faiz yasağı 
idi. Bunun yanında karaborsa 
zihniyetini de engellemek söz 
konusuydu. Hz. Peygamber, be-

lirsizliğe ve taraflar arasında an-
laşmazlığa yol açacak her türlü 
muameleye mani olduğu ve ted-
bir aldığı halde, ürünlerin fiyatı 
konusunda herhangi bir sınırla-
ma getirmedi. Çarşıların deneti-
mi için üçü erkek ikisi kadın beş 
kişiden oluşan daimi görevliler 
tayin etti. O dönemde hanım-
ların çarşıda hem alıcı hem de 
satıcı olarak faaliyet göster-
dikleri dikkate alındığında Hz. 
Muhammed’in hanımlarının 
çarşıda yer almasını tasvip etti-
ği anlamına da çıkabilir. Ayrıca 
Allah Resulü’nün oluşturduğu 
Medine çarşılarında ahlak ve 
güvenin hâkim olduğunu gös-
termektedir.
Resülullah’ın, “Allah’a en se-
vimsiz gelen yerler çarşılardır” 
diye buyurması, çarşılardaki 
aldatma ortamını kınamak için-
dir. Tarım ürünlerinin olgunlaş-
madan ve ölçülüp tartılmadan 
alınıp satılması gibi durumları 
vurgulamak istemiştir. Bu hadi-
si aynı zamanda, alışverişin bü-
yüsüne kapılarak ahireti unut-
mamak veya daha çok kazanma 
hırsıyla haram yola sapmamak 
konusunda bir uyarı olarak da 
anlayabiliriz. Yüce peygambe-
rin kendisi çarşıdan uzaklaş-
madı. Aksine çarşının düzenli 
işlemesi için bazı önlemler aldı 
ve orayı sıkça denetledi. Bu 
konuda Hz. Peygamber’in Tev-
rat’ta zikredilen “Çarşıda pazar-
da çığırtkan değildir.”vasfını da 
hatırlamak gerekir. 

“Resulullah, (sav) 
Medine pazarında 

dolaşırken bir buğday 
yığınının yanına geldi. 

Elini o yığının içine 
daldırınca parmakları 
ıslandı ve satıcıya “Bu 

ıslaklık da nedir?” diye 
sordu. Satıcı, “Üzerine 

yağmur yağmıştı Ey 
Allah’ın Resulü” dedi. 

Bunun üzerine Hz. 
Peygamber, “Öyleyse 
insanların görmeleri 

için ıslak olan kısmı 
üste koyman gerek-
mez miydi? Aldatan 

benden değildir!” dedi 
(Müslim, İman, 164).

Nurbanu  Özdamar
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Görme engellilere istediği 
yerde sesli kitap dinleme 
fırsatı vermek amacıyla uy-

gulamaya konulan Konuşan Ki-
taplık projesi, kitap okumanın 
önündeki engelleri kaldırmayı 
hedefliyor. Görme engellilerin 
de kitaplardan yararlanabilme-
leri amacıyla yaklaşık 5 yıl önce 
Milli Kütüphane Başkanlığı bün-
yesinde hizmete giren kayıt stüd-
yolarının sayısı 11’e ulaştı. 
Ancak Bakanlık, oldukça eğiti-
ci olan bu projenin hedef kitlesi 
olan görme engelliler tarafından 
yeterince duyulmadığını vurgu-
ladı. Milli Kütüphane Başkanlığı 
tarafından yapılan açıklamada, 
“Böyle bir hizmetin verilmesine 
karşı ülkemizde söz konusu hiz-

metten yararlanabilecek pek çok 
görme engellinin bu uygulama 
hakkında hiç ya da yeterli bilgi 
sahibi olmadığı görülmektedir” 
ifadelerine yer verildi. 
Milli Kütüphane Başkanlığı 
bünyesinde görme engellilere 
hizmet sunan bir merkez bulu-
nuyor. Görme engellilerin bilgi-
ye kolaylıkla erişebilmesi amacı 
doğrultusunda hizmet veren, 
ülkenin en büyük ve sesli kitap 
koleksiyonuna sahip olan konu-
şan kitaplık; sınavlara hazırlık, 
ders kitapları olmak üzere gün-
cel ve klasik edebi eserlerden 
oluşan roman, şiir, öykü gibi 
farklı kategorilerden ve üyelerin 
taleplerine göre seçilen kitapla-
rın gönüllü okuyucular tarafın-

dan seslendirilerek sesli kitaplar 
oluşturuluyor. 
Milli Kütüphane’nin “Konuşan 
Kitaplık” hizmetinden yararlan-
mak isteyen kişiler, görme en-
gelli olduklarını gösteren kimlik 
veya raporlarını faksla +90 312 
223 04 51 ya da konusankitap-
lik@mkutup.gov.tr elektronik 
posta adresine göndererek üye-
lik işlemlerini yapabilirler. Bu 
hizmet tamamen ücretsiz olup, 
üyelerin www.mkutup.gov.tr ad-
resine T.C. kimlik numaralarını 
ve şifrelerini girerek sesli kitap-
ların bulunduğu koleksiyonlara 
erişebilir, koleksiyonda yer alan 
kitapları bilgisayarlarına indire-
bilir veya ‘online’ olarak dinle-
yebilirler.

Müzik dünyasının sevilen sanatçı-
larından Merve Özbey ile aranjör 
ve besteci Erdem Kınay şarkılarını 

Gümüşhane halkı ve Gümüşhane Üni-
versitesi öğrencileri için seslendirdi. İlk 
olarak albümüne ismini veren ve çıkış 
parçası olan ‘Yaş Hikâyesi’ni seslen-
diren Merve Özbey hayranlarına unu-
tulmaz anlar yaşattı. Danslarıyla renk-
lendirdiği şarkılarını seslendiren Merve 
Özbey’e Erdem Kınay da DJ’lik perfor-
mansıyla eşlik etti. 
Birden çok sanatçının albümünde imzası 
olan Erdem Kınay, albümünden parçala-
ra yer verdi. Sosyal medyada paylaşım-
larına çokça rastlanılan ‘Yaş Hikâyesi’ 
şarkısına mekânı dolduran hayranları 
ikiliye hep bir ağızdan eşlik etti. Özbey 
ve Kınay bir buçuk saati aşkın süre 
sahnede kalarak şarkılarıyla ve sahne 
performansıyla 500’e yakın dinleyiciyi 
coşturdu. Son zamanlarda adından çokça 
söz ettiren ikili, hayranlarının alkışları 
eşliğinde konseri sonlandırdı.

Görme engellilere istediği yerde sesli kitap dinleme fırsatı vermek amacıyla uygulamaya konulan “Konuşan Kitaplık” projesi 
hakkında açıklama yapan Milli Kütüphane Başkanlığı bu projenin ülke genelinde tam anlamıyla duyurulmadığını bildirdi. 

Güçlü sesiyle Merve Özbey ve önemli şarkılarda imzası bulunan Erdem Kınay 8 Ocak’ta 
Aydın Doğan Spor Merkezi’nde konser verdi. 

HABER: Ahmet Çoban-Mehmet Topçu

HABER: Songül Torun-Yağmur Yeşil-Tuğçe Cankurt

“Konuşan kitaplık duyulmuyor”

Merve Özbey ve Erdem Kınay sevenleriyle buluştu

GÜNCEL10

“Hülleci” perdelerini 
Gümüşhane’de açtı

Reşat Nuri Güntekin’in  “Aile, bir memleketin en 
ehemmiyetli kurumudur” sözüyle ailenin önemini 
aşılamak amacıyla hazırlanan oyun, Gümüşhane 

halkı ve öğrenciler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. 
İlk oyununu 2009’da yönettiğini dile getiren yönetmen 
Mehmet Yıldız, “20 kişiyle başladık, şimdi 9 kişiyiz. 
Mezun sanatçılarımız ve sözleşmeli pozisyonunda ça-
lışan sanatçılarımız var. Onlarla birlikte 15-16 kişiyle 
çalışma yapıyoruz. O sayıda oyuncularla tiyatro yapmak 
zor” dedi.
“ORTALAMA 2 MİLYON BİLETLİ SEYİRCİYE 
ULAŞIYORUZ”
Turnelere gittiklerini, bir sonraki turnenin Bayburt ve ay 
sonundaki turnenin ise Aydın ve Denizli olduğuna de-
ğinen Yıldız, altmıştan fazla sahnelerinin olduğunun ve 
Türkiye’de ortalama 2 milyon biletli seyirciye ulaştıkla-
rının altını çizdi. Erzurum’da yaklaşık 50 bin seyircinin 
izlediğini vurgulayan Yıldız, bu rakamın Türkiye şartla-
rına göre iyi bir seyirci sayısı olduğunu hatırlattı.

“AİLE BİR MEMLEKETİN EN EHEMMİYETLİ 
KURUMUDUR”
Verilmek istenilen temel mesajın,  “Aile bir mem-
leketin en ehemmiyetli kurumu” olduğunu belirten 
Yıldız, sergiledikleri oyunla bunu vurguladıklarını 
ve parasızlığın insanları ne hale soktuğunu göster-
meye çalıştıklarını kaydetti. Devlet tiyatrolarında 
yasal zorunluluk nedeniyle oynadıkları oyunların 
yüzde 60’ının yerli oyun olduğuna dikkat çeken Yıl-
dız, yüzde 40’ının genellikle Dünya klasiklerinden 
oluştuğunu söyleyerek sözlerine son verdi.

HABER: Hilal Toker – Elif Yıldırım

Gümüşhane Aydın Doğan Kapalı Spor Sa-
lonu’nda Jova Grup Organizasyon’un ger-
çekleştirdiği Koray Avcı konserini yaklaşık 

3 bin kişi izledi. Çevre illerden Bayburt, Erzurum, 
Erzincan Trabzon ve tüm ilçelerden şehre gelen 
insanlar konser salonuna akın etti. Yaklaşık 2 saat 
boyunca sahnede kalan Avcı, konseri sırasında 
dinlemeye gelenlerle sık sık sohbet etti. Konser 
sonrası röportaj yapma fırsatı bulduğumuz Avcı 
ile hayatı üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik. 

MÜZİĞE 14 YAŞLARIMDA BAŞLADIM
Müziğe 14 yaşlarında başladığını belirten Koray 
Avcı, okurken müzik yaptığını aynı zamanda da 
birçok müzik dalıyla uğraştığını söyledi. Sadece 
halk müziği ya da özgün müzik yapmadığını şu 
an yaptığı müziğin alternatif müzik olduğunun 
altını çizdi.  Avcı sözlerine şöyle devam etti: “Ben 
duygusal bir adamım. Şiirlerimi seviyorlar. Eski 
ustaların öğrencileri var şu an 50-60 yaşlarında. 
Onlar şiirlerimi alıp değerlendiriyorlar. Her gün 
1 şiir yazarım zaten.  Yaşanmışlıkta var, yaşama-
dan da yazabilirim. Şiir yazmamı hep bir kadına 
bağlarlar ama öyle bir şey yok. Ben bir kadın ol-

madan da yazabilirim. Hayali birine de yazabili-
rim. Albüme ismini kendisinin verdiğini dile ge-
tiren Avcı, çok mükemmel bir albüm olmadığını 
hemen karar verilip 1 ay içerisinde aranjmanlar 
yapılan ve kayda girilen bir albüm olduğuna de-
ğindi. 28 Ağustos’tan Eylül’ün ortalarına kadar 
birçok negatif yorum aldıklarını ve bir klip çek-
tikten sonra albümün herkes tarafından dinlenil-
diğini vurgulayan Avcı, mevzularının her zaman 
“Aşk İle” olduğunun altını çizdi. Avcı sözlerine 
şunları ekledi: “Sesi Gülen Adam’ı maillerde, 
mesajlarda, sosyal medyada çok kullanıyorlar. 

Hep bunu söylüyorlar. Benimde hoşuma gitti 
ve sonra patentini bile aldım. Koray Avcı olarak 
bilmeyip “Sesi Gülen Adam” diye bilen milyon-
larda insan var” dedi. Aynı zamanda duvar sa-
natçısı da olduğunu hatırlatan Koray Avcı, 13-14 
yıldır duvar işiyle uğraştığını belirtti. Hacettepe 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü ka-
zandığını belirten Avcı, ailesi izin vermediği için 
okuyamadığını ve bu eğitimi dışardan aldığını 
vurguladı. Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çan-
kaya Üniversitesi  İç Mimarlık okuyorum. Orada 
çizim, grafik ya da taşeron dışında sanatla ilgili 
çok bilgi veriyorlar. Ben Arjantin’de 2 katlı bir 
evi tam 2.5 ay araştırdım. Evde bir duygu oldu-
ğunu anladım. O duyguyu bulmak için sadece 
bununla uğraştım.”
İstanbul’da bir Rum evinde kaldığına değinen 
Avcı, rezidansta ya da apartmanda kal dedikleri-
ni fakat bu teklifi kabul etmediğini belirtti. Avcı, 
Rum evlerinin bir dokusu olduğuna dikkat çeke-
rek okuduğu bölümle yaptığı işin çok bağlantılı 
olduğunu ifade etti. Üniversite dışında da birçok 
eğitim aldığına vurgu yapan Avcı, aynı zamanda 
iyi bir turizmci, masör, ressam, kişisel gelişim uz-
manı olduğunu ama hepsinin içinde sevgi olması 
gerektiğini söyleyerek sözlerine son verdi.

Gümüşhane Aydın Doğan Kapalı Spor Salonu’nda son dönemin popüler sanatçılarından 
Koray Avcı, sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı.
HABER: Elif Yıldırım-Hilal Toker

Gümüşhane’de “Sesi Gülen Adam” rüzgârı
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Ali Kuzudişli

 Kulluğun özü  “Dua”
Dua, kulun bütün benliğiy-

le yüce yaratana yönele-
rek ondan istek ve dilekte 

bulunması anlamına gelmektedir. 
Dua ile zaman ve mekân arasında 
iki taraflı bir ilişkiden söz edilebi-
lir. 

Duayı kabule şayan kılan mü-
barek zaman ve mekânlarla, dua 
ile anlam kazanan ve insanın 
ruhunun bütünleştiği zaman ve 
mekânlar... Kutlu Nebi duayla za-
man ve mekânı adeta ilmik ilmik 
dokurdu. İnancını zamana ve 
mekâna adeta nakşederdi. Çünkü 
insan duayla zamana ve mekâna 
ruh verir.  Kur’an-ı Kerim’de Yüce 
Rabbimizin, “Onlar (takva sahip-
leri) seher vakitlerinde bağışlanma 
dilerlerdi”(Zâriyât, 51/18) ayeti ile 
haber verdiği seher vakti, Allah ile 
kulunun buluştuğu bu özel vakit-
lerdendir. 
Allah Resulü bu vakti değerlendir-
mek üzere geceleri teheccüt nama-
zı için kalkıp dua ederdi. Allah Re-
sulü’nün gece yaptığı dualarından 
birini Hz.Aişe şöyle anlatıyor:  “Bir 
gece Allah’ın Resulü’nü yerinde 
bulamadım, onu elimle yoklaya-
rak aramaya başladım.  O sırada 
elim ayağına değdi. O secde ha-
lindeydi ve “Allah’ım! Gazabından 
rızana, cezandan affına sığınırım. 
Senden sana sığınırım. Sana tüm 
övgüleri saysam yine de bitire-
mem. Sen kendini nasıl övdüysen 
öylesin”diye dua ediyordu.” (Müs-
lim, Salât, 222). 

Ebu Ümame’den rivayet edildiği-
ne göre, Hz. Peygamber’e: “Ya Re-
sülallah, hangi dua daha çok ka-

bule şayandır?” diye sorulmuş, O, 
“Gece yarısından sonra ve farz na-
mazların arkasından yapılan dua-
lar” diye cevap vermiştir (Tirmizi, 
Deavat, 79). Kutlu Nebî, mümin-
leri vakti iyi değerlendirmeye 
teşvik etmek için, zamanın da 
Allah Teâlâ’nın ayrı ayrı te-
cellilerine mazhar olduğunu 
bildirmiştir. Bir hadiste şöyle 
buyurulur: “Allah her gece, 
gecenin ilk üçte biri geç-
tiğinde dünya semasına 
iner (rahmet nazarıyla 
bakar) ve ‘Melik benim! 
Bana dua eden yok mu, 
duasını kabul eyleye-
yim? Benden isteyen yok 
mu, istediğini vereyim? 
Benden mağfiret dileyen 
yok mu, onu affedeyim?’ 
buyurur. Ve bu hâl tan-
yeri ağarın-
caya kadar 
d e v a m 
eder.” (Müs-
lim, Müsâfirûn, 
169). Allah Teâlâ, kul-
larına kendisinden 
bir rahmet olarak 
sunduğu özel zaman-
lardan kimisini Yüce 
Kelâmında bizzat 
kendisi bildirmiştir. 
“(O sayılı 
günler), in-
sanlar için bir 
hidayet rehberi, 
doğru yolun ve hak 
ile bâtılı birbirinden 
ayırmanın apaçık de-
lilleri olarak Kur’an’ın 
indirildiği Rama-
zan ayıdır” (Bakara, 

2/185) ayeti, Ramazan ayının, 
senenin diğer aylarından farklı 
bir değeri olduğuna işaret eder. 
Kadir gecesi ise bu aya öne-
mini veren daha da kıymetli 
bir zaman dilimidir. Kur’an, 
bin aydan daha hayırlı olan 
bu gecede inmiştir. Kadir 
gecesini ve onun içinde 
bulunduğu ayı değerli 
kılan işte budur... Kadir 
gecesini ve onun içinde 
bulunduğu ayı değerli 
kılan işte budur...

Sevgili Nebî özellikle 
sabah ve akşam vakit-
lerinde dua ederdi. Bu 
vakitlerde çoğunlukla 
o vakte uygun içerikte 
dualar eder ve âdeta 
duaları ile o vakitleri 

vesile kı-
larak tüm 
hayatı an-

lamlandırır-
dı. Meselâ, haya-

tın âdeta yeniden 
dirilişini ifade 
eden sabah vak-
tinde, “Allah’ım! 
Senin kudretinle 
sabaha çıktık, se-

nin kud-
r e t i n l e 
a k ş a m a 

gireriz. Se-
nin kudretinle 

yaşar, senin kud-
retinle ölürüz... En 
son dönüşümüz 
sanadır” diye dua 
etmeyi tavsiye 
ederdi. (Tirmizî, 

Deavât, 13). Akşam olunca da, 
“Rabbim, bu gecede olanların ve 
sonrasında olacakların hayrını 
senden dilerim. Bu gecede olan-
ların ve daha sonrasında olacak-
ların şerrinden de sana sığınırım” 
(Müslim, Zikir, 75)  diye dua eder-
di.Her ânını dua ile süsleyen Sev-
gili Peygamberimiz, Allah ile kulu 
arasındaki bağın daha da güçlü 
olduğu özel zamanlarda yapılan 
duaya, kulluk ve ibadete daha çok 
önem verir, bütün samimiyetiy-
le Rabbine yönelirdi. Söz gelimi, 
onun bildirdiğine göre, ezan ile 
kamet arasındaki vakit, duaların 
geri çevrilmeyeceği vakitlerdendi. 
(Tirmizî, Deavât, 128). 

Allah Resûlü, duaların kabul oldu-
ğu zaman dilimleri ile birlikte bazı 
özel mekânlarda yapılacak duala-
rın da daha faziletli olduğunu bildi-
rir. Bu mekânlardan biri, şehirlerin 
anası, bütün müminleri bir araya 
toplayan ve hac ibadeti için seçilen 
mukaddes belde Mekke’dir. Kâbe, 
Arafat ve Mekke, tarih boyunca 
birçok peygambere şahitlik etmiş 
mukaddes mekânlardır. Rivayete 
göre Arafat, Hz. Âdem ile Hav-
va’nın buluştuğu ve birbirlerini ta-
nıdığı yerdir. Hz. Âdem bu toprak-
larda Allah’a yalvarmış, kendisine 
namazları için kıble edineceği bir 
ev inşa etmek arzusuyla Allah’tan 
izin istemiştir.Hz. İbrâhim çorak 
bir yer olan Mekke topraklarına 
eşi Hacer ve oğlu İsmâil’i bıraktığı 
zaman, “Rabbim! Bu şehri güvenli 
bir şehir kıl. Halkından Allah’a ve 
âhiret gününe iman edenleri her 
türlü ürünle rızıklandır” (Bakara, 
2/126)  diye dua etmişti. 

Allah, temellerini Hz. İbrâhim’in 
attığı Kâbe’de, onun ismi ile anı-
lan mekânı, Makâm-ı İbrâhîm’i, 
tüm Müslümanlara hediye etmiş-
tir. Öyle ki, Kur’ân-ı Kerîm’de bu 
mekânı duagâh edinmemizi ve 
burada kendisine yalvarıp yakar-
mamızı istemiştir. (Bakara, 2/125). 

Mekke’de yer alan mübarek 
mekânlardan bir başkası ise, du-
aların kabul olduğu Arafat’tır. Hz. 
Peygamber bunu şu hadisi ile müj-
delemiştir:  Amr b. Şuayb’ın, baba-
sı aracılığıyla dedesinden rivayet 
ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) 
şöyle buyurmuştur: “Duaların en 
hayırlısı arefe günü yapılan duadır” 
(Tirmizi, Deavat, 122). 

Müslüman bireyin hayatına farklı 
bir anlam katan tüm bu zaman ve 
mekânların değeri, Yüce Yaratıcı ile 
insanlığın buluşmasına yaptıkları 
tanıklıkla ortaya çıkmıştır. Kulun 
Rabbi ile buluşması olan dua ise, 
bu zaman ve mekânlarda yapıldı-
ğında farklı bir mahiyete bürünür. 
Duanın zaman ve mekân ile ilişkisi 
sayesinde mümin, varlıkla bütün-
leşir, tüm evrenle anlamlı ve derin 
bir bağ kurar. Dua eşliğinde her il-
miği samimiyet, huzur ve inanç ile 
örülen zaman ve mekân, mümine 
daha anlamlı bir hayat sunarak 
onu daima güvenli ve diri tutar. O 
hâlde mümin, Rabbi ile arasındaki 
bu bağı kuvvetlendirmek için ken-
disine bir fırsat olarak sunulan za-
man ve mekânları değerlendirmeli 
ve bu sayede kulluk bilincini canlı 
tutmalıdır. Rabbim duayı, gönlü-
müzden ve zikrimizden eksik et-
mesin…

“Allah her gece, gecenin ilk üçte biri geçtiğinde dünya semasına iner (rahmet na-
zarıyla bakar) ve ‘Melik benim! Bana dua eden yok mu, duasını kabul eyleyeyim? 
Benden isteyen yok mu, istediğini vereyim? Benden mağfiret dileyen yok mu, onu 
affedeyim?’ buyurur. Ve bu hâl tanyeri ağarıncaya kadar devam eder.” 
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Bilişim ve teknolojiye son yıllarda büyük 
yatırımlar yapan Türkiye’de, internet kul-
lanıcı sayısı 2000’li yılların başında Ulus-

lararası Telekom Birliği’ne (ITU) göre yaklaşık 
2 milyon iken son 10 yılda yüzde 1750 arttı. 
Türkiye, yaklaşık 78 milyonluk nüfusunun 35 
milyonunu internete bağlarken, nüfusa göre 
doygunluk oranı yüzde 44’ü geçti. Bilgisayar 
ve internet kullanım oranları 2015 yılı nisan 
ayında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sıra-
sıyla %54,8 ve %55,9 oldu. 
Bu oranlar erkeklerde %64 
ve %65,8 iken, kadınlarda 
%45,6 ve %46,1’dir. Bilgi-
sayar ve internet kullanım 
oranları, 2014 yılında %53,5 
ve %53,8’di.
ON HANENIN YEDISI 
INTERNET ERIŞIM IM-
KÂNINA SAHIP
Türkiye genelinde internet 
erişim imkânına sahip ha-
nelerin oranı 2015 yılı nisan 
ayında %69,5 oldu. Evden 
internete erişimi olmayan 
hanelerin %59,5’i evden in-
ternete bağlanmama nedeni 
olarak internet kullanımına 
ihtiyaç duymadıklarını be-
lirtti. Bunu %44,7 ile internet 
kullanımının yeterince bilin-
mediği, %38,5 ile bağlantı 
ücretlerinin yüksekliği takip 
etti. Geniş bant internet eri-
şim imkânına sahip hanelerin 
oranı %67,8 oldu. Buna göre 
hanelerin %37,4’u sabit geniş 
bant bağlantı (adsl, kablolu 
internet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, 
%58,7’si mobil geniş bant bağlantı ile internete 
erişim sağladı. Dar bant bağlantı ise hanelerin 
%2,7’sinde internet erişimi için kullanıldı.
HANELERIN %96,8’INDE CEP TELE-
FONU VAR
Hanelerin 2015 yılı nisan ayında %96,8’inde 
cep telefonu veya akıllı telefon bulunurken, 
sabit telefon bulunma oranı %29,6 oldu. Aynı 
dönemde hanelerin %25,2’sinde masaüstü bilgi-
sayar, %43,2’sinde taşınabilir bilgisayar ve %20
,9’unda internete bağlanabilen tv bulunmaktadır.
INTERNET KULLANIM AMAÇLARI 
ARASINDA SOSYAL MEDYA ILK SIRA-
DA YER ALDI 
İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 
2015 yılının ilk üç ayında internet kullanan bi-
reylerin %80,9’u sosyal medya üzerinde profil 
oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. 
içerik paylaşırken, bunu %70,2 ile online haber, 
gazete ya da dergi okuma, %66,3 ile sağlıkla 

ilgili bilgi arama, %62,1 ile kendi oluşturdu-
ğu metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. 
İçerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak 
üzere yükleme, %59,4 ile mal ve hizmetler hak-
kında bilgi arama takip etti.
HANELERIN %96,8’INDE CEP TELE-
FONU VAR
Hanelerin 2015 yılı nisan ayında %96,8’inde 
cep telefonu veya akıllı telefon bulunurken, 
sabit telefon bulunma oranı %29,6 oldu. Aynı 
dönemde hanelerin %25,2’sinde masaüstü bilgi-
sayar, %43,2’sinde taşınabilir bilgisayar ve %20

,9’unda internete bağlanabilen tv bulunuyor. 
İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 
2015 yılının ilk üç ayında internet kullanan bi-
reylerin %80,9’u sosyal medya üzerinde profil 
oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. 
içerik paylaşırken, bunu %70,2 ile online haber, 
gazete ya da dergi okuma, %66,3 ile sağlıkla 
ilgili bilgi arama, %62,1 ile kendi oluşturdu-
ğu metin, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb. 
içerikleri herhangi bir web sitesine paylaşmak 
üzere yükleme, %59,4 ile mal ve hizmetler hak-
kında bilgi arama takip etti. 
INTERNET EN ÇOK EVDE KULLANILDI

İnterneti 2015 yılının ilk üç ayında kullanan 
16-74 yaş grubu bireylerin %87,1’i evde kul-
landı. Bunu %42,5 ile işyeri, %37,7 ile akraba, 
arkadaş evleri, %29,2 ile alışveriş merkezi, ha-
vaalanı, vb. kablosuz bağlantının yapılabildiği 
yerler takip ederken, internet kafede kullanım 
oranı %10,6 oldu. İnterneti 2015 yılının ilk üç 
ayında kullanan bireylerin %74,4’ü ev ve işye-

ri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak 
için cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, 
%28,9’u taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, 
tablet vb.) kullandı. İnternet kullanan bireylerin 
%53,2’si e-devlet hizmetleri kullandı. İnterneti 
2014 yılı Nisan ayı ile 2015 yılı Mart aylarını 
kapsayan on iki aylık dönemde kullanan birey-
lerin kişisel amaçla kamu kurum/ kuruluşları ile 
iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden ya-
rarlanmak için interneti kullanma oranı %53,2 
oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde 

(2013 Nisan-2014 
Mart) %53,3’tü. 
Kullanım amaç-
ları arasında 
kamu kuruluş-
larına ait web 
sitelerinden bilgi 
edinme %50,5 ile 
ilk sırayı aldı. 
I N T E R N E T 
ÜZERINDEN 
ALIŞVERIŞ 
ARTTI
İnternet kullanan 
bireylerin internet 
üzerinden kişisel 
kullanım ama-
cıyla mal veya 
hizmet siparişi 
verme ya da satın 
alma oranı %33,1 
oldu. Önceki 
yıl internet üze-
rinden alışveriş 
yapanların oranı 
ise %30,8’di. İn-
ternet üzerinden 

alışveriş yapan bireylerin 2014 yılı Nisan ile 
2015 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık 
dönemde %57,4’ü giyim ve spor malzemesi, 
%27’si seyahat bileti, araç kiralama vb, %25,5’i 
ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb), 
%22,4’ü elektronik araçlar (cep telefonu, kame-
ra, radyo, tv, dvd oynatıcı vb.), %18,4’ü kitap, 
dergi, gazete (e-kitap dahil) aldı. İnternet üzerin-
den 2014 yılı Nisan ile 2015 yılı Mart aylarını 
kapsayan on iki aylık dönemde satın alış ya da 
sipariş veren bireylerin %23,2’si sorun yaşa-
dı. En çok karşılaşılan sorun türleri teslimatın 
belirtilenden daha yavaş olması %47 ve yanlış 
veya hasarlı ürün veya hizmetin teslim edilmesi 
%45,4 oldu.
DÜZENLI INTERNET KULLANICISI 
ARTTI
Son 3 ay içerisinde internet kullanan bireylerden 
interneti hemen her gün veya haftada en az bir 
defa kullanan bireylerin oluşturduğu düzenli in-
ternet kullanıcı oranı 2015 yılının ilk üç ayında 
%94,2 oldu.

HABER: Dudu Yazıcı 

İnternet kullanımı günden güne artıyor
Bilişim ve teknolojiye son yıllarda büyük yatırımlar yapan Türkiye’de, internet kullanıcı 
sayısı 2000’li yılların başında Uluslararası Telekom Birliği’ne (ITU) göre yaklaşık 2 mi-
lyon iken son 10 yılda yüzde 1750 arttı. Türkiye, yaklaşık 78 milyonluk nüfusunun 35 
milyonunu internete bağlarken, nüfusa göre doygunluk oranı yüzde 44’ü geçti.

Şaka değil bu “teknoloji”
Türkiye gündemini meşgul eden konulardan biri olan 
4.5G ile ilgili ihale yapıldı. Türkiye 1 Nisan itibarıyla yeni 
bir döneme giriyor. Nisan ayında resmen hayatımıza 
girecek olan 4.5G teknoloji GSM şirketlerini ve özellikle 
de tüketicileri yakından ilgilendiriyor.

Türkiye 1 Nisan itibarıyla yeni bir döneme giriyor. 
Dünyada yaklaşık olarak 5 yıldır 4G teknolojisi 

kullanılsa da teknik olarak geliştirilmiş sürümü olan 
4.5G teknolojisi ülkemizde yeni kullanıma sunula-
cak. 4.5G ihalesinde 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 
MHz bandı ve bu bantların içinde yer alan 20 farklı 
paket satışa sunuldu. İhaledeki toplam teklif 3 milyar 
960 milyon euroyu buldu. 4.5G ihalesinde Turkcell 
8, Türktelekom ve Vodafone ise 5’er paket satın 
aldı. 3G teknolojisinin bir sonraki adımı olan 4.5G 
sayesinde akıllı cihazların veri indirme hızında gözle 

görülür bir hız arıtışı yaşanacak.  4.5G ile kullanıcı-
lar internete 10 kat daha hızlı bağlanacağından daha 
hızlı kota tüketecekler. 4.5G ile 6,5 dakika, 3G tek-
nolojisiyle 1 saatten fazla süren 8 GB büyüklüğünde 
yüksek çözünürlüklü filmi indirme süresi, bu tekno-
lojiyle 6 saniyeye düşecek. Dolayısıyla operatörler 
yeni dönem için şimdiden kotalarını yükseltmeye 
başladı. Operatörler 10 GB’tan kapıyı açarken tü-
keticilerin en az 70 ila 100 lirayı gözden çıkarması 
gerekiyor. Bu kulağa çok hoş gelmese de aslında 
tüketici daha çok veri harcayacağı için birim başına 
kullandığı internet de ucuzlayacak. 

4.5G’NİN HAYATIMIZA KATACAĞI YENİLİKLER 
3G’ye sahip bir cihazla oyun yüklemek ortalama 3 
dakika sürerken, bu hız 4.5G’de 15 saniyeye düşüyor. 
3G’li bir cihazda kullanıcılar ortalama 10 saniyede 
müzik indirirken 4.5G ile 1 saniyeye düşüyor. 3G’de 
video yüklemek isteyen kullanıcılar ortalama 20 sa-
niye beklerken 4.5G ile bu süre 1 saniye. 8GB HD 
film indirme 3G teknolojisiyle 1 saat sürerken 4.5G ile 
6.5 dakikanızı alıyor. Kısacası, 10 GB internetiniz ile 
58.254 web sitesini ziyaret edebilir, her biri ortalama 4 
dakikalık 2.560 MP3 dinleyebilir, 724 dakikalık video 
izleyebilir veya 524 bin e-posta gönderebilirsiniz.

HABER: Talha Karakurt

Akıllı telefonlardaki 
“G” teknolojileri 
ne ifade ediyor?

Teknoloji, insanoğlunun bilgi ve yeteneklerini 
kullanarak gereksinim duyduğu alet, donanım, 
hizmetin üretilmesi ve bunların etkin bir şekilde 

hayatta kullanılması işlemlerinin tümünü kapsıyor.
Teknolojideki yeni gelişmeler ise gün geçtikçe hayatımı-
zın her alanına hızlı bir şekilde girerek yaşamımızın ka-
litesini arttırıyor. Sağlık, ulaşım, iletişim, sanayi, eğitim  
daha birçok alanda teknolojinin yaygın bir şekilde kulla-
nılması sosyal ve toplumsal değişimleri de beraberinde 
getiriyor. Ancak bazen teknolojik terimlere karşı bilgi 
eksikliği, o teknolojinin kullanımını da engelleyebiliyor. 
Bu terimlerden biri de özellikle cep telefonlarında kul-
lanılan G teknolojileri. Peki reklamlardan duyduğumuz 
ama hakkında fazla bir bilgiye sahip olmadığımız 2G, 
3G, 4G ve 4,5G teknolojilerinin ne gibi özellikleri var? 
Ayrıntılar haberimizde…
3G TEKNOLOJİSİ
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-2000 (Interna-
tional Mobile Telecommunications-2000) (IMT-2000) 
ya da daha bilinen adıyla 3G (orijinal açılımı 3rd Gene-
ration), 3N ya da 3. nesil, Uluslararası Telekomünikas-
yon Birliği tarafından tanımlanan GSM EDGE, UMTS, 
CDMA2000, DECT ve wimax teknolojilerini kapsayan 
bir standartlar ailesi. 3G teknolojisinin hizmetleri ara-
sında mobil kullanıcılar için geniş alanda kablosuz te-
lefon görüşmeleri, görüntülü aramalar ve kablosuz veri 
aktarımı bulunuyor. 2G ve 2.5G hizmetleriyle karşılaş-
tırıldığında, 3G eşzamanlı konuşma ve veri hizmetleriy-
le daha yüksek veri hızlarını (HSPA+ ile iniş yolunda 
14.4Mbit/s ve çıkış yolunda 5.8 Mbit/s’e ulaşan hızları) 
destekleyebiliyor. Bu sayede 3G ağları, ağ operatörle-
rinin daha geniş ve gelişmiş hizmetleri, geliştirilmiş 
spektral verimlilik sayesinde ulaşılan daha büyük ağ 
kapasitesiyle sunmalarını sağlıyor. Nttdocomo firması 
tarafından 1998 yılında Japonya’da duyurulan 3G tek-
nolojisi, 2002’de Amerika’da, 2003’ten itibaren Avru-
pa’da kullanılmaya başlandı. 3G teknolojisi, Türkiye’de 
ise 2009 yılında kullanıma girdi.
4G TEKNOLOJİSİ
Telekomünikasyon’da 4G, dördüncü nesil kablosuz tele-
fon teknolojisi olarak tanımlanıyor. 3G ve 2G standart-
larının devamı niteliğinde olan 4G teknolojisinin, diğer 
telekomünikasyon standartları gibi hücresel bir ağ siste-
mi kullanması ve üçüncü nesilde ortaya çıkan kapsama 
alanı sorunu başta olmak üzere bazı sorunları çözmesi 
bekleniyor. 4G’ye bağlı LTE teknolojisini, ilk Japon-
ya’da NTT DOCOMO firması 2004 yılında duyurdu. İlk 
4G testi, 17 Ağustos 2009’da dünyanın önde gelen tele-
komünikasyon şirketlerinden Verizon tarafından yapıldı. 
ABD’nin Boston ve Seattle kentleri arasındaki test başa-
rıyla tamamlandı. Test sırasında video, dosya indirme ve 
yükleme, internette gezinti, ses transferi, Voiceover In-
ternet Protocol (VOIP) ile LTE, 4G üzerinden denendi. 
Hizmetin tüm ABD’ye yayılması ise 2014 yılını buldu.
4.5G TEKNOLOJİSİ
4G, mobil operatörler tarafından kurulan dördüncü nesil 
kablosuz veri iletişim ağları için verilen bütün protokol 
ve teknolojilerin genel adı. Ancak ülkemizde 4G’nin 
daha gelişmiş teknolojilerinin kullanımına, eskimiş bir 
teknolojinin değil, 5G’ye hazırlık aşamasında olan bir 
teknolojinin kullanıldığını belirtmek amacıyla 4G yeri-
ne 4.5G kavramı kullanılıyor. İhale şartnamesi de buna 
göre düzenlendi. Mobil cihazların internet erişimi için 
daha büyük bant genişlikleri ve yüksek hızlar sunan 
4.5G ile birlikte mesajlaşma, görüntülü görüşme, mobil 
TV gibi hizmetler daha hızlı ve yüksek performansla 
gerçekleştirilecek. Türkiye, 2009 yılında 3G teknolo-
jisine geçiş yaparak mobil internet bağlantı hızlarında 
önemli bir sıçrama gerçekleştirmişti. 4.5G ile birlikte 
daha yüksek hız ve kararlılık elde edilmiş olacak. 2G 
ve 3G teknolojilerini takip eden 4G ile birlikte günümü-
zün son model akıllı telefonlarının sahip oldukları 4G 
seviyelerinde yüksek hızlı mobil internet bağlantısı im-
kânlarından da yararlanmaya başlayacağız. Hareket hâ-
lindeyken gezindiğiniz web sayfaları çok hızlı açılacak 
ve internetten izlediğiniz videolar daha hızlı yüklenecek, 
kaliteleri artacak. Bir filmi veya uygulama güncelleme-
sini 4.5G şebekeleri üzerinde daha önce olduğundan çok 
daha kısa sürede indirebileceksiniz.

HABER: Dudu Yazıcı
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Obezite ve diyabet ile 
mücadele eğitimi
Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde görev yapan Uzman Dr. Yasin Öztürk ve Gümüşhane Halk 
Sağlığı Müdürlüğü’nde Obezite biriminde görev yapan Diyetisyen Nida Işık tarafından “Obezite 
ve Diyabet ile Mücadele” kapsamında 15-16 Aralık tarihlerinde eğitim verildi.  

HABER: Fatma Ünsal-Serpil Çetin

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 
mesai dışı poliklinik uygulaması

16 Aralık Çarşamba günü Gümüşhane 
Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nda Dr. 

Ahmet Bahadır Uçar ile “Sigara ve Kanserin 
Zararları” adlı seminer düzenlendi.
Seminerde kanseri tanımlayan Dr. Ahmet Baha-
dır Uçar, kanserli hücrelerin organlara zararla-
rından bahsederken “metaztaz” hastalığının ne 
olduğuna da değindi. Uçar, “Kanser hücreleri-
nin bir kısmının bulunduğu yerlerden kan, lenf 
ve ekilme yoluyla bir yerden diğer yere taşınma 
işlemine Metaztaz denir” dedi. Kansere neden 
olan faktörleri açıklayan Uçar, kendimizi kan-
serden nasıl korunmamız gerektiğini anlattı. 
2008 yılında yapılan araştırmalarda kadınlarda 
meme, erkeklerde akciğer kanserinin fazla oldu-
ğunun altını çizen Uçar, günümüzde her 8 ka-
dından birinin meme kanseri olduğunu belirtti. 
Bu konuda “Koruyucu Hekimlik” uygulaması 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Uçar, erken tanı 
sayesinde kanser büyümeden hastalığın tedavi 
edilebileceğini söyledi. Son olarak Uçar, sigara 
bırakılırsa kanser türlerinde yüzde 30 oranında 
düşüş olacağının altını çizerek, “Kendiniz ve 
sevdikleriniz için sigaraya dur deyin” çağrısın-
da bulundu. 

GŞÜ’de “Sigara 
ve Kanserin Za-
rarları” semineri 
düzenlendi

Gümüşhane Devlet Hastane-
si’nde görev yapan Uzman 

Dr. Yasin Öztürk ve Gümüşha-
ne Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde 
Obezite biriminde görev yapan 
Diyetisyen Nida Işık tarafından 
“Obezite ve Diyabet ile Müca-
dele” kapsamında 15-16 Aralık 
tarihlerinde eğitim verildi.  Gü-
müşhane Halk Sağlığı Müdür-
lüğü eğitim salonunda gerçek-
leştirilen eğitime aile hekimleri, 
aile sağlığı elemanları ve toplum 
sağlığı merkezlerindeki obezite 
birim sorumluları katıldı. Eği-
timde, diyabet hastalığı, diyabet 
tipleri, tanı kriterleri, prediyabet, 
insülin tedavisi, oral anti diya-
betikler ve diyabetin değiştiri-
lebilir risk faktörlerinden olan 
obezite, tıbbi beslenme tedavisi 
ve fiziksel aktivite konularında 
kapsamlı bir sunum yapıldı. 

Eğitime katılan sağlık çalışan-
larına bakanlıkça hazırlanan 1. 
Basamak Sağlık Kuruluşlarına 
Başvuran Obezite Ve Diyabetli 
Bireyler İçin Kontrol Listeleri 
Danışmanlık Kılavuzu, Sağlık 
Çalışanları İçin Beslenme Ve Fi-
ziksel Aktivite Kontrol Listesi, 
Fiziksel Aktivite Açısından Kar-
diyovasküler Risk Değerlendir-
me Kriterleri, Yürüyüş Reçetesi 
(Koçan), Sağlık Çalışanları İçin 
Diyabetli Birey Kontrol Listesi 
1, Sağlık Çalışanları İçin Di-
yabetli Birey Kontrol Listesi 2, 
Diyabetli Bireyler İçin Soru ve 
Cevaplarla Beslenme Önerile-
ri konularındaki broşürler birer 
adet örnek olarak dağıtılarak ne-
ler yapılması gerektiği anlatıldı.

   

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ta-
rafından, “sağlığı bozacak ölçü-
de vücutta aşırı yağ birikmesi” 
olarak tanımlanan obezite; be-
sinlerle alınan enerjinin (kalori) 
harcanan enerjiden fazla olması 
ve fazla enerjinin vücutta yağ 
olarak depolanması (%20 veya 
daha fazla) sonucu ortaya çı-
kan, yaşam kalitesini ve süresi-
ni olumsuz yönde etkileyen bir 
hastalık olarak kabul ediliyor. 
Beslenme alışkanlıkları, hare-
ketsiz bir yaşam tarzı önümüz-
deki yıllarda obezitenin daha da 
artan bir sıklıkla devam edeceği-
ni gösteriyor. 

Ancak sevindirici olan, eskiden 
şişmanlığın, sağlıklı olmanın 
göstergesiyken, günümüzde cid-
di bir hastalık olarak görülmeye 
başlanması. Bu konuya verile-
cek önem ve yapılacak bu tarz 
eğitimlerle başta diyabet olmak 
üzere bazı hastalıkların ortaya 
çıkmasının önlenebileceği veya 
geciktirilebileceği ve tedavileri-
nin kolaylaşabileceği öngörülü-
yor.

Kaynakça
http://beslenme.gov.tr/index.php?-
l a n g = t r & p a g e = 3 8 ? C H K = f a a -
24fe77653b6d22b02892f4fa6288f
http://www.metabolikcerrahi.com/diya-
bet-ve-obezite/

HABER: Mehmet Ağca

Gümüşhane Kamu Hastanele-
ri Birliği Genel Sekreterliği’ne 

bağlı Şehit Efe Kevser Ceylan Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi’nde “mesai 
dışı poliklinik uygulaması” başlatıl-
dı.    Mesai saatleri içerisinde diş te-
davilerini yaptırmaya fırsat bulama-
yan hastalar akşam 17.00 ile 20.00 
saatleri arasında düzenlenen “mesai 
dışı çalışma uygulaması” hizmeti 
sayesinde artık tedavilerini çok rahat 
bir şekilde yaptırabilecekler. 

“BU UYGULAMAYLA GÜN İÇE-
RİSİNDEKİ HASTA YOĞUNLU-
ĞU AZALACAK” 
Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Cey-
lan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
Başhekimi Dt. Yunus Yalçın konu 
ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
“Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini 
daha fazla vatandaşa ulaştırmak 
amacıyla mesai dışı poliklinik uy-
gulamasına başladık. Vatandaşları-
mız merkezimize başvurarak 17.00 
ile 20.00 saatleri arasında diş tedavi 

hizmetlerinden yararlanabilecekler. 
Hastalarımızın mesai dışında müra-
caat etmesi ile birlikte gün içeresin-
deki hasta yoğunluğu azalacağından 
daha çok hastaya daha konforlu hiz-
met verebileceğiz. İşyerinden izin 
alamayan, gün içerisinde hastaneye 
gitmeye zaman ayıramayan hastala-
rımız mesai dışı çalışma uygulama-
sıyla diş tedavilerini rahatlıkla yaptı-
rabilecekler.”
“UYGULAMA ŞUBAT AYI İTİ-
BARİYLE BAŞLAYACAK”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yal-
çın, “Sağlık Bakanlığı’mızın hasta 
memnuniyetini artırmayı amaçla-
yan bu hizmetini Şubat ayı itibariy-
le başarılı bir şekilde uygulamaya 
başladık. Vatandaşlarımızı bu fay-
dalı ve hizmet odaklı uygulamadan 
yararlanmaya davet ediyorum” ifa-
delerine yer verdi. Yalçın, acil du-
rumlar için gece saat 24.00’e kadar 
sürdürülen nöbet uygulamasının da 
kesintiye uğramadan devam edece-
ğini belirtti.

Gümüşhane Şehit Ebe Kevser Ceylan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde mesai dışı poliklinik uygu-
laması başlatıldı.

HABER:  Mehmet Ağca

HABER: Zeynep Hafiye Gülcan

Gümüşhane Halk Sağlığı Müdürlüğü 
“9 Şubat Sigara Bırakma Günü” için bir 

basın bildirisi yayınladı. Müdürlükten yapılan 
açıklamada her günün böyle sigarayı bırak-
ma günü olmasının umut edildiği ifade edildi. 
Açıklamada, “Dünya Sigara Bırakma Günü”n-
deki amacın vatandaşlara sigaranın insan sağlığı 
açısından ne kadar zararlı bir madde olduğunu 
anlatarak bu konuda bilinç ve farkındalık yarat-
mayı hedefledikleri belirtildi. Gümüşhane Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, birçok kronik hastalığın baş 
etkeninin sigara olduğunu vurguladı. Sigaranın 
neden olduğu bu kronik hastalıkların genelinin 
sonucunun ölüm olduğunun ifade edildiği açık-
lamada, sigara ile mücadelelerindeki amaçları-
nın sigaranın neden olduğu ölümlerin azaltması 
ve insanların yaşam kalitesinin arttırılmasının 
hedeflendiği belirtildi. Gümüşhane ilinde si-
garayı bırakmak isteyen vatandaşlar için Gü-
müşhane Devlet Hastanesi’nde Sigara Bırakma 
Polikliniği’nin her haftanın Perşembe günü po-
liklinik hizmeti vermekte olduğunu ifade eden 
Gümüşhane Halk Sağlığı Müdürlüğü, polikli-
niklerde hem psikolojik destek verildiğini hem 
de ilaçlı tedavi uygulandığını açıkladı. Gümüş-
hane Halk Sağlığı Müdürlüğü “Sağlığınız çok 
değerlidir, sigara bırakmak için geç kalmadınız. 
Sigaranın neden olduğu hastalıklar kapınızı çal-
madan sigarayı bırakın” çağrısında bulundu.

“9 Şubat Dünya 
Sigarayı 

Bırakma Günü”  
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Macaristan’da yapılacak olan Avrupa 
Şampiyonası’nda Milli Atıcılar Mehmet 
Abiş ve Şeymanur Koca, Gümüşhane’yi 

ve ülkemiz temsil etmek için ter dökecekler. 
Sporcularımız, kürsüye çıkmaları halinde Rio 
Olimpiyatlarına katılacak. 12-21 Şubat tarihleri 
arasındaTürkiye Atıcılık ve Avcılık Federas-
yonu’nun, Ankara Eryaman olimpik atış poli-
gonunda gerçekleştirdiği Havalı Silahlar Milli 
Takım kampına katılan sporcularımız, kampın 
ardından 22-28 Şubat tarihleri arasında Maca-
ristan’ın Gyor kentinde yapılacak olan Havalı 
Silahlar Avrupa Şampiyonasına katılacak.
Mehmet Abiş, Büyük Erkekler Havalı Tüfek 
kategorisinde, Genç Bayanlar Havalı Tüfek 
kategorisinde ise Şeymanur Koca, milli guru-
rumuz olmak için mücadele edecek. Sporcu-
larımız Avrupa Şampiyonası’nda kürsüye çık-
maları halinde Brezilya’da yapılacak olan Rio 
Olimpiyatları’na katılma hakkı elde edecekler. 

HABER: Sinan Uçar

Avrupa Şampiyonası’nda iki Gümüşhaneli
Macaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Milli Atıcılar Mehmet Abiş ve Şey-
manur Koca, Gümüşhane’yi ve ülkemiz temsil etmek için ter dökecekler. Sporcularımız, 
kürsüye çıkmaları halinde Rio Olimpiyatlarına katılacak.

Bu köpek, yalnızca 
“şapkalı yaşlı”

insanlara saldırıyor

Gümüşhane merkezinde bulunan evcil bir köpeğin 
yalnızca yaşlı ve şapkalı insanlara saldırması büyük 

merak konusu oldu. Köpeğin bu hareketi insanların gö-
zünden kaçmayarak büyük bir ilgi uyandırdı.
Gümüşhane’de yaşanan bir olay herkesin dikkatini çekti. 
Çarşıda kendi halinde ağacın köşesinde oturan bir köpe-
ğin aniden yaşlı bir adama saldırması insanları büyük şaş-
kınlığa uğrattı. Esnaflardan birinin yaşlı adama “Şapkanı 
çıkar, at” demesi dikkatleri daha da arttırdı. Yaşlı adamın 
şapkasını çıkarıp atması üzerine köpek geri çekildi.  Kö-
peğin sahibi M.Tonyalı, “Köpeğim, birkaç ay önce şapka-
lı bir yaşlı tarafından dövüldü. O günden sonra kafasında 
şapka olan her yaşlıya saldırıyor” dedi. Tonyalı, köpe-
ğinin çocuk ve gençlere saldırmadığını, bilinç altında iz 
bırakan kişilerin sadece şapkalı yaşlı insanlar olduğunu 
ve geçmişte yaşadığı bu olaydan sonra köpeğinde fobi 
oluştuğunu vurguladı. 
Gümüşhane esnaflarından Birsen Ezber ise, “İnsanların 
hayvanlara karşı merhametli yaklaşmaları gerekiyor. Kö-
peğin verdiği o tepki, aldığı darptan dolayı bilinç altına 
yerleşmişti” şeklinde konuştu. 

HABER: Elif Yıldırım

Kültür Merkezi’nde ikinci Tuğba Özdenal semineri
Özdenal Akademi’nin kurucusu Tuğba Özdenal, Gümüşhane Atatürk Kültüre Merkezi’nde, 
Gümüşhane’deki ikinci seminerini gerçekleştirdi. Tuğba Özdenal, Gümüşhane Kültür 
Merkezi’nde öfke ve stres yönetimi, zaman ve proje yönetimi, mülakat teknikleri, davranış 
bilimleri, Ar-Ge ve inovasyon konularında eğitim verdi.

HABER: Sinan Uçar

T.C Kültür Bakanlığı tarafından 2012 
yılında ‘’Türkiye’nin En Başarılı Kadı-
nı’’, 2012 yılında T.C. Kültür Bakanlığı 

tarafından ‘’Türkiye’nin En Başarılı Eğitim Yaza-
rı’’ seçilen Tuğba Özdenal, ‘Bedenine Kulak Ver’, 
‘Konuşmak Özgüven İster’, ‘Hayat Sana Ne Öğ-
retir’ kitaplarının da yazarı. Gümüşhane’ye ikinci 
gelişi olduğunu ifade eden Tuğba Özdenal, “Bu 
seneki şansım havanın güzel olmasıydı. İlk geli-
şimde hava çok sisli ve soğuktu. Bu sebeple bana 
çok ürkütücü gelmişti. İlk gelişimde fazla gezme 
şansı bulamamıştım. Gümüşhane bu konudaki ön 
yargılarımı yıktı, çünkü güzel bir havaya, iyi bir 
ortama ve doğa koşullarına sahip” dedi.
“PESTİL VE KÖME, GÜMÜŞHANE’YE 
ÖZGÜ BİR KÜLTÜR”
Özdenal, “Buradan aileme hediyeler götürüyo-
rum. Gümüşhane’nin yöresel tatlarından pestil 
ve kömeyi çok sevdiler. Pestil ve köme, Gümüş-

hane’ye özgü bir kültür. Ankara’dan da pestil ve 
köme alabiliyorum ama aynı lezzeti bulamıyo-
rum” şeklinde konuştu. “İşimin yoğunluğundan 
dolayı buradan sipariş verme şansım pek olma-
dı” diyen Özdenal, şunları kaydetti: “Gittiğim 
seminerler ve katıldığım programlarda Gümüş-
hane’nin pestil ve kömesinden bahsediyorum. 
Gümüşhane’yi çok seviyorum.” Tuğba Özdenal, 
bazı illere birden fazla gittiğini anımsatarak, “Aynı 
ilgiyi toplamak çok zordur. Bir yılı geçmeden 
buraya ikinci gelişim. Bana karşı otluşan bu ilgi-
den dolayı çok mutluyum. Gümüşhane’nin yerel 
halkına, öğrenci kardeşlerime ve hocalarıma çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
“FARKLI BÖLÜM FARKLI VİZYON”
Gümüşhane Üniversitesi’nde farklı bölümler açıl-
masının, öğrencileri daha çok başarıya götürece-
ğini dile getiren Özdenal, “Farklı bölümlerin ol-
ması bir vizyondur. Farklı bir bakış açısıdır. Farklı 
bölümler, farklı bakış açıları insanın vizyonunu 
geliştirir.  Benim kendi alanımın hiçbir şekilde 

ilgisi yokken ARGE alanına yöneldim bununla 
ilgili eğitim aldım. Bana sorulacak farklı bir konu-
da, soruya cevap verecek güçte olmalıyım” dedi.
Özdenal, “Ülkemize hizmet ediyoruz, amaçları-
mız var, bunun kadar güzel bir şey yok bu hayatta. 
Okuyan insandan, üreten insandan zarar gelmez. 
Kendisini geliştiren insandır çünkü. Para her şey 
değildir. Bir insana para tecrübe kazandırmaz. 
Ama alacağınız iyi bir ders size çok para kazandı-
rabilir” şeklinde konuştu.
“75 İL GEZDİM”
Kadın başına 75 il gezdiğini belirten Özdenal, 
“Farklı illerde seminerler verdim. Farklı kültürler 
tanıma şansı buldum. Bunlar yaşamımda bana 
çok şey kattı” dedi. Tuğba Özdenal “Şu anda her-
kes birçok şey yapabiliyor. Önemli olan reklamı 
iyi yapabilmektir. Ben bir kitap çalışması içeri-
sinde olduğum zaman bu kitap çalışmasının ana 
fikrini oluştururken duruyu yapıyoruz. Yaptıkları-
mız ve yapacaklarımızı reklam ve haber yoluyla 
duyuruyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Süleymaniye 
efsanelerinden 

“Tandır”ın öyküsü

Eski Gümüşhane’de İbrahim Lütfi Paşa’nın konağının 
yanında “Tandır” denilen bir ziyaret yeri bulunuyor. 

Özellikle kadınlar Gümüşhane’nin her yöresinden akın 
akın buraya ziyarete geliyorlar. “Tandır”ın ününü bilenler 
ise Ramazan ayında iftarı burada yapıyorlar. 
Tandır’ın mistik öyküsünü emekliöğretmen Yalçınkaya 
Kömürcüoğlu şöyle anlatıyor:“Bir ramazan akşamı genç 
gelin tandırda lavaş (pide) pişiriyor, birden karşısında 
kapının sövesine dayanmış nur yüzlü bir ihtiyar görüyor. 
Gelin şaşırmış bir vaziyette mübarek ramazan günü adamı 
boş göndermeyeyim diye içinden geçiriyor. Sıcacık lavaş-
lardan ihtiyara uzatıyor fakat ihtiyar almıyor. Gelin ısrar 
edince ihtiyar yumuşak, sıcak bir sesle “Senden bir iste-
ğim var eğer yaparsan lavaşlarını o zaman alırım” diyor. 
Gelin,“Söyle dede, nedir isteğin?” diye soruyor. İhtiyar 
duraksıyor, yutkunuyor, ardından mırıldanarak gelinin 
elini işaret ediyor ve “Elini öpmek istiyorum” diyor. Ge-
lin, bu nur yüzlü ihtiyarın isteğinde bir kötülük görmüyor 
ve elini ihtiyara uzatıyor. İhtiyar, gelinin parmaklarının 
ucuna bir öpücük konduruyor. Lavaşları alıyor ve bir ha-
yal gibi ortadan kayboluyor nitekim gelin de buna anlam 
veremiyor. İftar zamanı kocası eve gelince gelin olan bi-
teni anlatı veriyor. Kocası, “Sen her zaman herkesin her 
istediğini yapar mısın?” diyor. Gelin de“Yaparım” diyor. 
Kocası da bu cevaba karşılık hiç tereddüt etmeden “Şimdi 
ben istiyorum hemen kendini at şu tandıra” diye emredi-
yor.  Genç gelin hiç düşünmeden kendini alev alev yanan 
tandıra atıyor. Tandır o anda güllük gülistanlık oluyor ve 
tandırdan cennet kokuları gelmeye başlıyor.”
Sonra ne oldu bilinmiyor ama o günden sonra orası ziya-
ret yeri haline geliyor. Cuma günleri hala ziyaretler de-
vam ediyor. 

HABER: Funda Saraç Doğan
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M
anavgat isminin, tahmin edilebileceği 
gibi antik bir kökeni bulunuyor. İlçe, 
antik dönemde Pamphily’a bölgesinin 
doğu kısmında yer alıyor. Pamphil-
lia’nın kelime anlamının kökü Yunanca 
“kabilelerden oluşmuş ülke, kabileler 
ülkesi” demek. İlçenin ismi ise, buraya 
ilk yerleşen ve kendilerine ”manav” 
adı verilen Türkler tarafından verilmiş. 
İlçede tarihi süreç içinde, 1220 yılında 
Selçuklu ve 1472 yılında ise Osmanlı 
idaresinin egemenliği görülüyor. Cum-
huriyetin ilanı ile 1924 yılında, Manav-
gat ilçe yapılıyor ve Antalya’ya bağ-
lanıyor. 1960 yıllardan sonra ise, ilçe, 
büyüyüp gelişmeye başlıyor. 
Çağdaş bir görünüme sahip olan ilçe, 
çağdaşlığın yanında, kalabalık ve trafik 
sıkışıklığı bulunan bir kent görünümü 
kazanmış. Bütün kıyılarının oteller ta-
rafından tutulduğu, halk plajlarının pek 
yaygın olmadığı bu ilçeye dört mevsim 
yerli ve yabancı turist akıyor. Özellikle 
Ruslar ve Almanlar, bu ilçeyi keşfetmiş 
durumda. 
SU CENNETİ MANAVGAT
Manavgat deyince akla gelen ilk şey-
lerden biri olan dünyaca ünlü Manav-
gat Şelalesi, Manavgat Irmağı üzerinde 
ve ilçeye 2 km uzaklıkta. Tarihin iç içe 
girdiği ve her türlü turizm aktivitesinin 
yapılabildiği bir turizm merkezi olan 
Manavgat’ın tam ortasından geçen 
Manavgat Çayı, dünyanın en uzun ye-

raltı akarsularından biri. Tek kaynaktan 
beslenen Çay’ın üzerinde, Manavgat ve 
Oymapınar olmak üzere iki adet baraj 
kurulmuş. 
Manavgat Çayı’nın kıyılarında parklar, 
çay bahçeleri, piknik alanları ve gezi 
yolları yoğunlukta. Buralarda, yaz sı-
caklarından bunalanların ferahlaması 
için, ırmağın ve yeşilin güzelliğini ya-
şayabilecekleri ortamlar oluşturulmuş. 
Kıyısında birçok teknenin bulunduğu 
Manavgat Çayı, Antalya’ya gelip de 
deniz dışında su ile iç içe olmak isteyen-
ler için alternatif oluşturuyor. Çay’da 
gezinti turu yapmak isteyen misafirler, 
Manavgat’tan başlayarak, şelaleye ve 
boğaza kadar gidiyor. Tur sırasında da 
yüzmek mümkün; yüzerken, kolları-
nızı iki yana açtığınızda, bir yanınızda 
ırmak akıyor, diğer yanınız da ise deniz 
suyunu hissediyorsunuz. İnsanların bir 
kısmı, ırmağın serin ve tatlı sularında 
yüzmeyi tercih ederken bir kısım insan 
da, denizin tuzlu ve sıcak sularında, aynı 
anda yüzebiliyor.
Her mevsim bol suyu olduğu söyleni-
len Manavgat Çayı, kanallar ve setlerle 
düzenlenerek güzel bir mesire yeri ha-
line getirilmiş. Kökleri ve dalları suya 
uzanan çınar ağaçlarının gölgesindeki 
mesire yerinde, sert katmanlardan hızla 
düşen yeşil suyun içinde direnen ağaçla-
rı izleyebileceğiniz, suyun sesini dinle-
yeceğiniz seyir terasları ve çay bahçeleri 
bulunuyor. Yazın sıcak günlerinde su-
yun serinliği ve şelalenin sesi eşliğinde 
bir öğle yemeği yiyebilirsiniz. Manav-
gat’ın gezilecek yerleri o kadar çok ki 
kendi şöhretinden ilçeye bağlı beldeler 
de nasibini almış. Bu beldelerden biri 
olan Side de, en az Manavgat kadar bi-
liniyor. Bu şöhretini ise tarihi ve coğrafi 
güzelliğine bağlamak mümkün. 

D
enize uzanmış bir burun üzerinde ku-
rulmuş olan Side, tarihle iç içe bir kent 
görünümünde. Side’de gezilecek yerle-
rin başında gelen Side Antik Kenti, tari-
hi M.Ö. 7. yy’a dayanıyor. Ülkemizdeki 
en önemli tarihi kalıntı alanlarından biri 
olan Side Antik Kenti, farklı medeniyet-
lerden izleri günümüze taşıyan ve eşsiz 
bir işçiliğe sahip. Side’de yapılacak 
olan antik kent gezisinde Ören yerine, 
iyi durumdaki kent duvarlarının ara-
sından ve şehrin ana kapısından geçile-
rek giriliyor. Eskiden görkemli olduğu 
belirtilen kapı, bugün neredeyse, fark 
edilemeyecek kadar harap durumda. Si-
de’nin tarihe ev sahipliğinin kanıtı olan 
bir başka tarihi yapı çıkıyor karşınıza: 
Side Apollon Tapınağı. Yunan mitolo-
jisinin ışık tanrısı Apollon’dan ismini 
alan Side Apollon Tapınağı, yalnızca 
Side’nin değil tüm Antalya bölgesi-
nin en önemli antik yapılarından biri. 
Dikdörtgen şekilli sıra dışı bir mimari-
ye sahip olan yapı görülmesi gereken 
eserler arasında. Eski hamam kalıntıları 
restore edilerek bugün müze haline ge-
tirilmiş. Ören yerine girişte sağda eski 
hamam kalıntılarının restorasyonuyla 
müzeye dönüştürülen Side Müzesi’n-
de, 1940’lardan beri sürmekte olan kent 
kazılarından çıkarılan heykeller, mimari 
parçalar, sunaklar, yazıtlar, kabartmalar 
ve sütunlarla, kandil, buhurdan, gözyaşı 

şişesi gibi küçük buluntular sergileni-
yor. Müzede sergilenen eserler arasında 
Nike, Herakles, Hermes heykelleri, Üç 
güzeller heykeli, Zeus’un doğuşunun ve 
İksion’un cezalandırılışının anlatıldığı 
kabartmalar ile Eros’lu lahit dikkatleri 
çekiyor. Dediğimiz gibi suyu bol olan 
Manavgat’ta yer alan Köprü Irmağı da, 
rafting severler için eşsiz bir seçenek. 
Bolozhan Köyü ile Beşkonak Bucağı 
arasında oluşan yarma boyunca uzanan 
Köprü Irmağı ve çevresi, Köprülü Kan-
yon Milli Parkı olarak anılıyor. Irmağın 
aktığı derin bir kanyon üzerinde, bugün 
hala özelliğini koruyan ve kullanılan 
Roma Devri köprüsü bulunuyor. Kan-
yon bitiminden sonra çay, yeşilliklerle 
kaplı geniş bir yataktan akıyor ve akan 
suyun maviliği ile doğanın yeşilliğinin 
birbirine karıştığı bir manzara ziyaret-
çileri karşılıyor. Köprülü Kanyon Milli 
Parkı, zengin doğal güzellikleri ve üze-
rinde yer alan kalıntıları ile turistik, ta-
rihsel ve arkeolojik değerlere sahip. 

TOROSLARDA SERİN BİR MOLA
Manavgat’a gelip de bölgenin sıcağın-
dan bunalanlar için “nehirde rafting” dı-
şında alternatif yollar da bulunuyor. Bun-
lardan biri de Köprüçayı Vadisi’nin ikiye 
ayırdığı Toroslar’ın üzerinde bulunan ve 
güneyin kavurucu sıcağına inat birçok zi-
yaretçiyi barındıran yaylalar. 
Bu yaylalardan en popüler olanlar ise 
Güğlenpınar ve Beloluk Yaylaları, Avanos 
Beliği, Tefekli Bölgesinde Gücer Yaylası, 
Kesikbeli, Akçaalan Yaylası, Topalceviz, 
Alıç ve Demre Yaylaları, Dumanlı Yaylası 
ile Bozburun Dağı eteklerindeki İkiz Yay-
lası. Göçebe kültürünün hala devam ettiği 
bölgede, köy halkının büyük çoğunluğu 
yazın yaylalara göçüyor.  Siz de bu kafile-
ye katılmak istemez misiniz? 

Tarihinin rengi yeşil ve mavi “ ”

Tarihi ve doğal güzellikleriyle 
dünyanın dört bir yanından tu-
ristleri ağırlayan yurdumuzun 
nadide güzelliklerinden sadece 
birisi Manavgat. Antalya’ya 76 
km uzaklıkta bu doğal cennet, 
Antalya’nın ikinci büyük ilçesi. 
Şelalesiyle ünlü ve 64 km’lik bir 
sahil şeridiyle kaplı olan Manav-
gat’ı gelin yakından tanıyalım. 

Side’de gün batımı

Köprü Irmağı’nda rafting

Toros yaylaları

Side Antik Kenti
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