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TRT Akademi iş birliğiyle 
‘Eğlence Endüstrisi’ söyleşisi

GŞÜ’de Cemil Meriç 
Sempozyumu düzenlendi

Özel Bireyler Derneği’nin düzenlendiği 
sergi ve kermes büyük ilgi gördü

GŞÜ Edebiyat Fakültesi’nin organize ettiği Cemil Meriç 
sempozyumu 29 bilim insanının katılımıyla gerçekleş-

ti. Sempozyuma GŞÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş’ın yanı sıra 9 üni-
versiteden ve 4 eğitim kurumundan 29 bilim insanı ve pek çok 
akademisyenle birlikte öğrenci de yer aldı.

Gümüşhane Üniversitesi (GŞÜ) İletişim Fakültesi konfe-
rans salonunda ‘’Eğlence Endüstrisi’’ adlı söyleşi gerçek-

leştirildi.  Gümüşhane Üniversitesi ve TRT akademi iş birliğiyle 
düzenlenen söyleşiye birçok öğrenci ve akademiysen katıldı.  Eğ-
lence endüstrisi adlı söyleşi için Prof Dr. Serdar Öztürk ve TRT 
prodüktörü Ali Bozkurt sahneye davet edildi.

 Gümüşhane Özel Bireyler Derneği tarafından ‘Özel Bireyler 
Farkındalık Etkinlikleri’ çerçevesinde sergi ve kermes düzen-

lendi. İki gün süren sergi ve kermes etkinliği yoğun ilgi gördü. Sergide 
konuşan Vali Yavuz, “İnşallah özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklarımızın 
ve gençlerimizin hayata daha çok katılmalarını sağlayacak bu tür iyi 
niyetli faaliyetler başarılı bir şekilde devam eder.” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi
YIL: 6 SAYI: 28 MAYIS - HAZİRAN 2016

Osmanlı’nın güçlü kadınlarından 
“Haseki Safiye Valide Sultan”

Diker: “Türkiye’de sosyal 
medya kullanımı dünya 
ortalamasının üzerinde”

Günümüzdeki iletişim ve bilgi araçla-
rının belki de en önemlisi haline gelen 
sosyal medya kullanımı gittikçe yaygın-
laşıyor. Artık Türkiye’de nüfusun yarı-
sından fazlasının sosyal medya hesabı 
bulunuyor. Türkiye’de 35 milyonun üze-
rinde internet kullanıcısı, 36 milyon aktif 
Facebook hesabı var. Günde ortalama 2 
saat 32 dakikamızı sosyal medyada geçi-
riyoruz. Günümüzde adeta yaşamımızın 
bir parçası haline gelen sosyal medyayı, 
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Halkla İlişkiler Öğretim Elemanı Arş. 
Gör. Ersin Diker ile konuştuk.  
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Gümüşhane Üniversitesi’nin 8. Mezuniyet 
Töreni büyük bir coşkuyla kutlandı 

Gezi sayfamızın konuğu: Göynük
SAYFA 15’TE

Gümüşhane’ye cam ve 
seramik atolyesi açıldı

Gümüşhaneli Ersoy Meral, evini 
müzeye çevirdi

Gümüşhane’de Kanuni 
Sultan Süleyman anıldı  

Gümüşhane Üniversitesi’nde 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından 8. Mezuniyet töreni düzenlendi. 
Törende Gümüşhane Üniversitesi’nden bu yıl mezun olan 2 bin 600 öğrenci kep atma heyecanını yaşadı. 
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İktidar mücadelesi için 19 oğlu katledilen 
Safiye Sultan, Osmanlı’nın önemli kadın 
şahsiyetlerinden biri. Ekranlarda ilgiyle 
izlenen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 
Hülya Avşar’ın canlandırdığı Safiye Sul-
tan’ın hayatıyla ilgili merak edilenler bu 
yazı dizisinde. 

Gümüşhane Üniversitesi’nin 7. fakültesi 
Sağlık Bilimleri oldu
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Gümüşhane Üniversitesi’nin 8. Mezuniyet Töreni 
büyük bir coşkuyla kutlandı 
Gümüşhane Üniversitesi’nde 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesinin ardından 8. Mezuniyet töreni düzenlendi. 
Törende Gümüşhane Üniversitesi’nden bu yıl mezun olan 2 bin 600 öğrenci kep atma heyecanını yaşadı. 

Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin 
Gümüşhanevi Kampüsü’nde düzenlenen 
mezuniyet törenine Gümüşhane Vali Yar-

dımcısı İsmail Özkan, İl Jandarma Komutan Vekili 
Dr. Yarbay Semih Bulut, Gümüşhane Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Baykal, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık 
Yarılgaç, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman, Gümüşhane 
Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celalet-
tin Vatandaş, Prof. Dr. Muhsin Kalkışım, Prof. Dr. 
Murat Küçük, Belediye Başkanı Yardımcısı Yusuf 
Erdem, Ağır Ceza Reisi Muhammed Zafer Terzi, İl 
Emniyet Müdürü Orhan Kar, Gümüşhane Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Kent Kon-
seyi Başkanı Hasan Pir, kamu kurum müdürleri, 
akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ar-
dından konuşma yapan Rektör Günaydın, “Bugün 
sizlerle birlikte bu coşkulu ortamda, Üniversite-
mizin çeşitli bölümlerinde öğrenimlerini başarı ile 
tamamlayan 2 bin 600 öğrencimizi mezun ediyor 
olmanın mutluluğunu paylaşmak ve üniversitemi-
zin 8. kuruluş yılı heyecanını yaşamak için burada-
yız.” dedi. 8. kuruluş yıldönümünün hayırlı olması 
dileğinde bulunan ve mezun olan öğrencileri tebrik 
eden Günaydın, “Bu güzel tablonun oluşmasının 
gerçek mimarları olan ailelerimize fedakârlıkların-
dan ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bu-
günkü mutluluklarının ömür boyu devam etmesini 
diliyorum. Öğrencilerimizin yetişmesi için özverili 
çalışmalarından dolayı değerli öğretim üyelerimi-
zi kutluyorum. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte 
olduğunuz ve bizleri onurlandırdığınız için siz 
değerli konuklara teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

GÜNAYDIN: “DEYİM YERİNDEYSE BEN 
DE MEZUN OLUYORUM”
Rektör Günaydın, “Gümüşhane Üniversitesi 31 
Mayıs 2008’de kurulmuştur. Bugün Üniversite-
mizin 8. kuruluş yılı heyecanını ve gururunu ya-
şıyoruz. Üniversitenin kurucu ve ilk seçilmiş Rek-
törü olarak 8 yıldır görev yapmış olmanın büyük 
onurunu yaşamaktayım. Bu yıl ben de görevimi 
tamamlıyorum. Bu benim için son mezuniyet ko-
nuşmasıdır. Yani deyim yerindeyse ben de mezun 
oluyorum” şeklinde konuştu.  
Gümüşhane Üniversitesi’nin, 8 yıllık genç bir üni-
versite olduğunu hatırlatan Günaydın, “Üniversite-
ler geçmişi ile övünen kurumlardır. Üniversiteler 
için çok kısa sayılabilecek 8 yıl içinde Gümüşhane 
Üniversitesi, 7 fakültesi, 1 yüksekokulu, 8 meslek 
yüksekokulu, 2 enstitüsü, 5 uygulama ve araştır-
ma merkezi, 623 akademik personeli, 288 idari 
personeli ve 17.500 öğrencisi ile bölgemizin ve 
ülkemizin önemli bir yükseköğrenim kurumu ha-
line gelmiştir.” diyerek sözlerine şöyle devam etti: 
“Gümüşhane Üniversitesi ise bu ilin ufkudur ve en 
önemli kültürel sermaye kaynağıdır. Bizler göreve 
geleli henüz 8 yıl olmamasına rağmen Gümüşhane 
Üniversitesi fiziki yapılaşması, eğitim-öğretim ka-
litesi, araştırma altyapısı, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetleri, projeleri ve ürettiği bilgilerle sadece 
kendisi ile kurulan Üniversiteleri değil daha eski 
Üniversiteleri belli alanlarda geride bırakarak ken-
dinden bahsedilen ve takdir edilen bir kurum haline 
gelmiştir.”

GÜNAYDIN: “DİPLOMALAR EĞİTİMİN BİT-
TİĞİ ANLAMINA GELMEZ”
Gümüşhane Üniversitesi olarak mezun olan öğ-
rencileri ülkemizin nitelikli insan gücüne katma-
nın mutluluğunu yaşandığını dile getiren Günay-
dın, “Bugün sizler de bizler de mutluyuz. Sizler, 
Gümüşhane Üniversitesi diplomasına kavuşmak 
üzere olduğunuz için mutlusunuz. Bizler ise, siz-

lere istediğiniz bir eğitimi ve yaşam boyu başarılı 
olmanızı sağlayacak bir formasyonu verebildiğimiz 
için mutluyuz.” şeklinde konuştu. Günaydın, “Al-
mış olduğunuz diploma yaşamınız için bir araçtır. 
Ancak unutmayınız ki alacağınız diplomalar sizin 
eğitiminizin bittiği ya da mesleğinizle ilgili her şeyi 
bildiğiniz anlamına gelmiyor. Peki, ne anlama geli-
yor? Bu diplomalar, sizin bilgiye ulaşmayı, bilgiyi 
kullanmayı ve hayatın getirdiği zorluklara hazır ol-
duğunuz anlamına gelmektedir.” dedi.  

GÜNAYDIN: “BAŞARI İÇİN RİSKLER GÖZ 
ÖNÜNE ALINMALIDIR” 
Fırsatların, hiçbir zaman onları bekleyenlere gitme-
diğini dile getiren Prof. Dr. Günaydın, “Fırsatı sap-
tayarak peşine düşmelisiniz.  Fırsatları arayacağınız 
en iyi yerler ise değişikliklerin meydana gelmekte 
olduğu yerler ile büyük ve güçlü şirketlerin radar-
larının izlemeye aldığı alanlardır. Bundan sonraki 
hayatınızda sadece kamunun sunduğu imkânları 
değil özellikle özel sektörün sunduğu imkânları 
değerlendirmelisiniz. Zira devletimiz özel sektö-
re yönelik önemli teşvikler sunmaktadır.  Başarılı 
olabilmek için, riskleri göze alabilmelisiniz. Risk 
almaktan korkmamalısınız. Yani, dalların ucuna 
uzanmaktan çekinmeyin. Çünkü meyveler, dalların 

ucundadır. Korku, başarının bir numaralı düşmanı-
dır. Korkuyu yenmenin yolu ise eyleme geçmektir.” 
ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN “BAŞARI BİR TERCİHTİR”
“Hiç bir başarı tesadüf değildir. Zira insanlar, ba-
şarıyı rastgele elde etmezler, onu seçerler. Yani, 
başarı bir tercihtir.” diyen Gümüşhane Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın şunları 
kaydetti: “Başarıya ulaşmak için hedefler belir-
lemeniz gerekecektir. Hedef yoksa başarıda yok-
tur. Bunun hayatın kuralı olduğunu unutmayınız. 
Kendinizi başarısızlık hastalığı olan mazeret bul-
ma hastalığına karşı aşılamalısınız. Çünkü sıradan 
bir insanın öne sürdüğü tüm mazeretler başarılı in-
sanlar tarafından ileri sürülebilecekken sürülme-
miştir ve onlar başarılı olmuşlardır. Çoğu insanın 
işte, iş girişimlerinde hatta özel hayatında bile ba-
şarısız olmasının sebebi özgüven eksikliğidir. Siz 
kendinize inanmazsanız asla başarılı olamazsınız. 
Bizler başarmak için doğmuşuz ve başarmalıyız. 
Sizlere ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, onurlu 
ve başarılı bir hayat diliyorum. Kalbinizden insan 
ve vatan sevgisi, yüzünüzden ise mutluluk gülüm-
semesi eksik olmasın. Yolunuz açık, geleceğiniz 
aydınlık olsun.”

ALTIN: “ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARI HİÇBİR 
ZAMAN TESADÜF DEĞİLDİR”
Folklor gösterisi ardından konuşan Fizik Mühen-
disliği Bölümü’nden Gümüşhane Üniversitesi’ni 
birincilikle bitiren Duygu Altın, “Elde ettiğimiz bu 
başarılar hiçbir zaman tesadüf olmamıştır. Bizlerin 
bu başarısı özverili, planlı ve disiplinli çalışmanın 
sonucu ortaya çıkmıştır. Şimdi hepinizin huzurun-
da bugün burada olmamıza ve bu gururu yaşama-
mıza vesile olan bizlere her konuda destek veren, 
güvenen ve yanımızda yer alan sevgili ailelerimize 
teşekkür ediyorum. Bizlere güvenin, çünkü bizler 
dünyanın hangi köşesinde olursak olalım, yaptığı-
mız işin bilincinde olacağız, her zaman vatanımız 
ve milletimizin gururunu, bağımsızlığını, milli bir-
lik ve beraberliğimizi yükseltmek için çalışacağız. 
Bunun yüksek sorumluluğunu ebediyete kadar taşı-
yor olacağız.” ifadelerini kullandı.   
Konuşmaların ardından,  mezuniyet kütüğüne Gü-
müşhane Üniversitesi birincisi Fizik Bölümü öğren-
cisi Duygu Altın plaka çaktı ve dereceye giren öğ-
rencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri 
ile ödülleri verildi.
2 bin 600 öğrencinin hep bir ağızdan diploma ye-
mini etmesi ve kep atmasının ardından tören son 
buldu.

HABER: Sinan Uçar                                                                                                                             
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Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin organize 
ettiği Cemil Meriç sempozyumu 29 bilim insanının katılı-
mıyla Mühendislik Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda ger-
çekleşti. Sempozyuma Gümüşhane Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İhsan Günaydın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Celalettin Vatandaş’ın yanı sıra 9 üniversiteden ve 4 
eğitim kurumundan 29 bilim insanı ve pek çok akade-
misyenle birlikte öğrenciler de yer aldı.

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
tarafından düzenlenen sempozyum, Cemil 
Meriç belgeselinden bir kesitin katılımcı-

lara sunulmasıyla başladı. Mühendislik Fakültesi 
Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen sempozyuma, 
9 üniversiteden ve 4 eğitim kurumundan 29 bilim 
insanı, 29 bildiri ile katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempoz-
yum Düzenleme Başkanı Gümüşhane Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin 
Kalkışım, Cemil Meriç’i edebiyat, tarih, sosyoloji 
ve felsefe alanlarında eserler kaleme almış, kendi 
ifadesiyle kendini irfan hayatımıza adamış münze-
vi ve mütecessis bir fikir adamı, aynı zamanda bir 
nesir üstadı olarak niteledi. Kalkışım, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Cemil Meriç’in dost ve ta-
lebe halkasından her renkten ve her meşrep-
ten insanlar var. Cemil Meriç’in fikir dünyası 
zıtlıkları, inişleri ve çıkışları barındırıyordu 
ama o tezatları ve farklı olanları birleştirdi. 
Cemil Meriç’in sözleri İsrafil’in suru gibi bizi 
yeniden ihya ediyor, içimizdeki kuşları kanat-
landırıyordu. Bu sempozyumun ilim, irfan ve 
düşünce hayatımıza yeni bir soluk getirmesini 
düşünüyorum.”

GÜNAYDIN: “ESERLERİ BİZE YOL HA-
RİTASI ÇİZİYOR”
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İhsan Günaydın, “Üniversitelerin görevi, 
kültürel çalışmalara katkı sağlamak ve bu or-
tamları sunmaktır. Böyle bir sempozyum dü-
zenlendikleri için öncelikle Edebiyat Fakül-
temizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.” 
dedi. Cemil Meriç’in gözlerinin görmediğini 
dile getiren Günaydın, “32 yaşından sonra 
kör olmuş, eserlerinin tamamını bundan sonra 
sunmuştur. Üstat Necip Fazıl kendisiyle ilgili 
“Allah’ın iç gözünün daha iyi görmesi için, 
dış gözünü kapatmış olduğu gerçek bir mü-
nevver” olduğunu ifade ediyor. Gerçekten de 
göğsündeki gözü açık olan bir mütefekkirden 
bahsediyoruz. Bu sempozyumun amacı Türkiye’de 
20. yüzyılın düşünce yıldızlarından biri olan Cemil 
Meriç’i yad etmek. Eserlerinden bize sunmuş olduğu 
mesajlara dönüp o mesajlar çerçevesinde, kendimize 
bir yol haritası çizmek olduğunu düşünüyorum. Sem-
pozyumun yararlı olması dileğiyle, hepinize saygılar 
sunuyorum.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ: “YOLUNUZ MUHAKKAK CEMİL 
MERİÇ’LE KESİŞMELİ”
Cemil Meriç’in kitaplarını ilk defa orta öğrenimde, 
lise ve üniversite yıllarında altını çize çize tekrar tek-
rar okuduğunu dile getiren Gümüşhane Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatan-
daş, “Fırsat bulsam yine altını çize çize tekrar okumak 
isterim. Eğer bu ülkenin tarihine bu ülkede olanlara 
dair sistemli aklı başında tutarlı bir şeyler konuşmak, 
yazmak ve bunları ifade etmek istiyorsanız yolunuz 
muhakkak Cemil Meriç’le kesişmeli.” dedi.
Vatandaş, “Cemil Meriç, kişisel olarak söylüyorum 
bu ülkenin iki yüzyıldır yaşadığı travmaları son derece 
güzel özetleyen son derece güzel teşhislerde bulunan 
bir münevver, bir arif olarak karşıma çıkıyor. Değerli 
öğrencilerimize hitap ederek söylüyorum ki, ne olur 
yolunuzu Cemil Meriç’le kesiştirin; eğer bunu yapa-

bilirseniz çok şeyler kazandığınızı, onunla kesişmedi-
ği süre içerisinde çok şeyler kaybettiğinizi göreceksi-
niz.” ifadelerini kullandı.
“KİTAP BİR LİMANDI BENİM İÇİN”
Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Mehmet 
Törenek, “Hemen her konuya el atmış bir düşünür 
olarak Cemil Meriç, küçük yaşlarda kitaplara kapan-
mış onlarla içli dışlı olan biri olarak Cemil Meriç’in 
romandan uzak kalması beklenemezdi.” dedi.
Cemil Meriç’in roman yazmadığını ama roman kah-
ramanları ile iç içe bir hayat sürdüğünü ifade eden 
Törenek, “Kitap bir limandı benim için. Kitaplarla 
yaşadım ve kitaptaki insanları sokaktakilerden daha 
çok sevdim. Kitap benim için has bahçemdi. Hayat 
yolculuğumun sınır taşları çağdaşlarımla, gurbettey-

dim. Benim vatanım Don Kişot’un İspanya’sıydı. 
Don Kişot’un İspanya’sı veya Emma Bovary’nin 
yaşadığı şehir, kasaba ve sonra Balzac çıktı karşıma. 
Balzac, 4000 kahramanda 4000 kere yaşamak, söz-
leriyle bu bağlılığı ifade eder.” şeklinde konuştu.

SEMPOZYUMDA YEDİ OTURUM GERÇEK-
LEŞTİRİLDİ
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın Başkanlığını yaptığı 
birinci oturumda “Medeniyet” konusu ele alındı. 
Oturumun ilk konuşmacısı olan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ülkü Eliuz, “Negatif 
Düşüşten Pozitif Düşüşe Bir Parantez Olarak Cemil 
Meriç” başlıklı bildirisini sundu. Konuşmasına Ce-
mil Meriç’in “Kimi başında taçla doğar kimi elin-
de kılıçla… Ben kalemle doğmuşum…” sözleriyle 
başlayan Eliuz, “Hem ahlaki idealizm hem de felsefi 
idealizmin Cemil Meriç’in eserlerinde bulunduğu ve 
bunları bize aktardığını görüyoruz.” dedi. Oturumun 
ikinci konuşmacısı olan Ardahan Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş, sempozyuma “Cemil 
Meriç’in Medeniyet Telakkisi” başlıklı bildirisi ile 
katıldı. Oturumun üçüncü konuşmacısı ise Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Tüzer, 
“Mağaradakiler’in Trajedisini Bu Ülkede Arayan 

Mütefekkir: Cemil Meriç ve Bir Medeniyet Taşıyıcı-
sı Olarak İnsan” başlıklı bildirisini sundu. Oturumun 
son konuşmacısı Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Burhan Köroğlu, “Cemil Meriç’te Medeni-
yet Kavramı ve Doğu-Batı Medeniyetleri” başlıklı 
bildirisiyle oturumu sonlandırdı.
Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş’ın başkanlığını yaptığı 
ikinci oturumda “Düşünce” konusu ele alındı. Otu-
rumun ilk konuşmacısı olan Ercan Yıldırım bildiri-
sinde, “Cemil Meriç’te Aydın ve Entelektüel Kav-
rayışı Üzerinden Günümüz Aydın Tartışmalarına 
Bakmak” başlıklı bildirisini sundu. İkinci oturumun 
ikinci konuşmacısı olan Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okutan, “Cemil 
Meriç’e Göre “Aydın” Kimdir?” başlıklı çalışmasını 

aktardı. Oturumun üçüncü konuşmacısı Gümüşhane 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sertaç Timur De-
mir, “Cemil Meriç’i Anlatmanın Güçlüğü Üzerine: 
Kaç Cemil Var Cemil’den İçeri?” başlıklı bildirisini 
sundu. İkinci oturumun son konuşmacısı ise Gü-
müşhane Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Akif Korkmaz, “Cemil Meriç’in Sistem Üreticiliği 
Bağlamında Düşünce İthalatçı Anonim Şirketler ile 
Halkın Karşıtlığı” başlıklı bildirisini anlattı.
Prof. Dr. Mehmet Törenek’in başkanlığını yaptığı 
üçüncü oturumda “Sosyoloji” konusu ele alındı. 
Oturumun birinci konuşmacısı Gümüşhane Üniver-
sitesi’nden Doç. Dr. Selami Şimşek, “Cemil Meriç 
ve Tasavvuf” konulu bildirisini ele aldı. Oturumun 
ikinci konuşmacısı olan Gümüşhane Üniversite-
si’nden Yrd. Doç. Dr. Arif Çiçek, “Cemil Meriç ve 
Eleştirel Sosyoloji” başlıklı bildirisiyle sempozyuma 
katıldı. Oturumun üçüncü konuşmacısı Gümüşhane 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yeşim Işık, “Cemil 
Meriç ve Celal Al-i Ahmed’in Batı Düşüncesi” baş-
lıklı bildirisini anlattı. Oturumun son konuşmacısı 
ise Gümüşhane Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sinan 
Kösedağ, “Cemil Meriç’in Kültür Teorisi” konulu 
bildirisini sundu.
Prof. Dr. Ülkü Eliuz’un başkanlığını yaptığı dördün-

cü oturumda “Roman” konusu ele alındı. Oturumun 
birinci konuşmacısı olan Atatürk Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Mehmet Törenek, “Cemil Meriç ve Ro-
man” başlıklı çalışmasıyla sunumunu gerçekleştirdi. 
Oturumun ikinci kısmında ise Rize Sosyal Bilimler 
Lisesi’nden Hasan Öztürk, “Cemil Meriç: Romancı 
Olamamış Roman Eleştirmeni-Cemil Meriç’in Ro-
man ve Türk Romanı ve Türk Romanı Hakkındaki 
Görüşleri” başlıklı çalışmasını anlattı. Oturumun 
son kısmında ise Gümüşhane Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız, “Cemil Meriç Ba-
kış Açısından Türk Edebiyatına-Roman Sanatı ve 
Türk Romanı” başlıklı bildirisini ele aldı.
Doç. Dr. İbrahim Tüzer’in başkanlığını yaptığı be-
şinci oturumda “Şiir ve Dil” konusu ele alındı. Otu-

rumun birinci konuşmacısı olan Gümüşhane 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhsin Kalkışım, 
sempozyuma “Cemil Meriç’te Şiir Telakkisi” 
başlıklı bildirisi ile katıldı. Oturumun ikinci 
konuşmacısı ise Atatürk Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Taceddin Şimşek, “Mektup-
larındaki Romantik Şair: Cemil Meriç” baş-
lıklı çalışmasını sundu. Oturumun üçüncü 
kısmında ise Gümüşhane Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Ümit Öztürk, “Hafıza ve Mu-
hayyile Cihetinden Bir Dil: Cemil Meriç ile 
‘Mevhum’dan ‘Mefhum’a” başlıklı bildirisini 
ele aldı. Oturumun son kısmında ise Gümüşha-
ne Üniversitesi’nden Arş. Gör. Mesut Kürüm, 
“Cemil Meriç’in Dil Üzerine Düşünceleri” 
başlıklı bildirisini sundu.
Doç. Dr. Ali Utku’nun başkanlığını yaptığı 
altıncı oturumda “İdeoloji” konusunu ele alın-
dı. Oturumun ilk konuşmacısı olan Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bilal Kırım-
lı, Cemil Meriç ve Hümanizm başlıklı bildirisi-
nin sunumunu gerçekleştirdi. Oturumun ikinci 
konuşmacısı olan Yıldız Teknik Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. Vefa Taşdelen, “Cemil Meriç’in 
Eğitim Anlayışı Üzerine” başlıklı bildirisiyle 
sempozyuma katıldı. Oturumun üçüncüsü ko-
nuşmacısı olan Gümüşhane Üniversitesi’nden 

Yrd. Doç. Dr. Celal Yeşilçayır, “Cemil Meriç ve 
Marksizim” başlıklı bildirisini ele aldı. Oturumun 
son konuşmacısı olan Gümüşhane Üniversitesi’n-
den Arş. Gör. Aslı Üner, “Cemil Meriç’te Pozitivizm 
Eleştirisi” başlıklı bildirisiyle oturumu sonlandırdı. 
Prof. Dr. Vefa Taşdelen’in başkanlığını yaptığı ye-
dinci oturumda “Düşünce” konusu ele alındı. Otu-
rumun ilk konuşmacısı olan Atatürk Üniversitesi’n-
den Doç. Dr. Ali Utku, “Cemil Meriç’le Türkiye’de 
Düşüncenin Sorunlarına Kısa Bir Bakış” başlıklı 
çalışmasını sundu. Oturumun ikinci konuşmacısı ise 
Asım Öz, “1970 Sonrasında Cemil Meriç: Alterna-
tif Siyasi ve Fikri Tahayyüller” başlıklı bildirisini ele 
aldı. Oturumun üçüncü konuşmacısı ise Gümüşha-
ne Üniversitesi’nden Arş. Gör. Fatih Uyar, “Cemil 
Meriç’te Yerlilik Bilinci” başlıklı bildirisinin sunu-
munu gerçekleştirdi. Oturumun son konuşmacısı 
ise Gümüşhane Üniversitesi’nden Arş. Gör. Alperen 
Gençosmanoğlu, “Cemil Meriç’in İslami Karakter-
ler Üzerine Düşünceleri” başlıklı bildirisini ele alarak 
oturumu sonlandırdı. 
İki gün süren “Cemil Meriç Sempozyumu”, sem-
pozyum bildirgesinin sunulması ve Süleymaniye 
Yerleşkesi, Etnografya Müzesi, Karaca Mağarası’na 
düzenlenen gezi programı ile sona erdi.

HABER: Serpil Çetin - Fatma Ünsal

Gümüşhane Üniversitesi’nde 
Cemil Meriç Sempozyumu düzenlendi
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Özel Bireyler Derneği’nin düzenlediği 
sergi ve kermes büyük ilgi gördü

GŞÜ’de yeni bölüm ve programlar açıldı

Sergide konuşan Gümüşhane Valisi Yü-
cel Yavuz, “ Habil hocamız başta olmak 
üzere hiçbir karşılık beklemeden bu işi 

gönüllü bir şekilde yapan arkadaşlarımız var. 
Onların daha önce bizzat yerlerinde ziyaret 
etmiştik. Olumsuzluklara rağmen, gönüllü 
bir şekilde yapan arkadaşlarımız var. Olum-
suzluklara rağmen, gönüllü esası olunca ne-
lerin başarılabileceği o zaman da belliydi ve 
neticeyi test etmek üzere bir araya geldik.” 
dedi. Özel bireylere yönelik faaliyetler başta 
olmak üzere, insana yönelik hizmetler amaç 
edinildikten sonra devletin bütün kurumları-
nın da seferber olduğunu ifade eden Vali Ya-
vuz, “Azim ve sabır gerektiren bu konularda 
niyet de halis olduktan sonra başarı geliyor. 
Bu anlamda her türlü desteği veren arkadaş-
larımıza teşekkür ediyor, tebrik ve takdirlerimi 
sunuyorum. İnşallah özel ilgiye ihtiyacı olan 
çocuklarımızın ve gençlerimizin hayata daha 
çok katılmalarını sağlayacak bu tür iyi niyetli 
faaliyetler başarılı bir şekilde devam eder.” ifa-
delerini kullandı.

“DAHA İYİ İMKÂNLAR SUNACAĞIZ”
“Özel bireylere Gümüşhane Belediyesi olarak 
yardımcı olacağız.” diyen Gümüşhane Beledi-
ye Başkanı Ercan Çimen, şunları kaydetti: “Şu 
anda Sema Doğan Parkı’nda bir çalışmamız var.  
Burada açılan sergiye ve diğer açılacak sergile-
re güzel mekânlar hazırlayacağız. Önümüzdeki 
günlerde sizlere mekân noktasında bir desteği-
miz olacak. Hayırlı olsun, maddi desteklerimiz 
de olacak. Şehrimize hayırlı olsun diyorum.”

“ÇOCUKLARIMIZIN MAVİ OLDUĞUNA 
İNANIYORUZ”
Özel Bireyler Derneği Başkanı Habil Cebe, 
“Dernek olarak 2012 yılında kurulduk, dernek 
adından dolayı oluşan algı nedeniyle adeta bir 
savaş verdik. Dernek logosunda yer alan 5 kişi-
nin eli bir elin beş parmağını temsil ediyor. Bir 
elin beş parmağı da birbirine benzemese de, 4 

tanesinin genel özellikleri neredeyse aynıdır ama 
geriye kalan bir parmak, rengiyle, duruşuyla, 
manasıyla diğerlerinden farklıdır. İşte biz Özel 
Bireyler Derneği olarak, çocuklarımızın mavi 
olduğuna inanıyoruz. Özel olduklarına inanıyo-
ruz.” şeklinde konuştu. Cebe,  “Tam öğrenme 
teorisi dünyanın herhangi bir yerinde birisi bir 
şeyi öğrendi ise, başka bir yerinde birisi de uy-
gun ortam ve şartlarda aynı bilgiyi öğrenebilir. 
Söz konusu bizim çocuklarımız olduğunda 
sormamız gereken şeyin IQ puanları olmadığı-
nı bilmemiz açısında bu cümle önemlidir. Eğer 
fiziksel sorunlar yaşayan bir birey, bir merdiven-
den çıkamıyorsa, burada bizim düşünmemiz ge-
reken şey, o kişiye koltuk değneği vermektense, 
oradaki merdivenin gerekli olup olmadığıdır. Biz 
aylarca şahit olduk ki, çocuklarımızın şartları ve 
ortamları değiştirildiğinde, çocuklarımız her şeyi 
yapabilirler.” ifadelerini kullandı.

“BU ÇOCUKLARA İHTİYACIMIZ VAR”
“Burada sergimizde göreceğiniz ürünleri yaptılar 
diye sergilemiyoruz. Biz inanıyoruz ki, bir tane 
makine ve bir tane masa ile bunları yapan çocuk-
lar, imkân verildiğinde bu ilin siması olabilirler. 
Kimsenin yapamadığını yapabilirler.” ifadelerini 

kullanan Cebe, “Zekâ geriliği olan bir öğrenci 
belki yarım saatte yapılacak işi bir saatte yapa-
cak, ama bitirdikten sonraki tebessümü, on bin-
lerce insanın ölümüne sebep olan belgeleri imza-
layan Einstein’ın tebessümünden kesinlikle daha 
samimi olacak. İç ısıtacak. Sizi dinlendirecek. 
Belki yapamayacak ve üzülecek. Ama bilin ki bu 
da bize yaptığımız işe değer vermeyi öğretecek. 
Bizim bu çocuklara ihtiyacımız var. Sevgilerine, 
merhametlerine, tebessümlerine ihtiyacımız var. 
İnsan olabilmek ve insan kalabilmek için, yürek-
lerimize dokunmalarına ihtiyacımız var. Bugün 
de yanımızda olduğunuz ve beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederim.” dedi.

BAYAN YAVUZ’DAN ZİYARET
Yapılan konuşmalardan sonra Vali Yavuz ve 
beraberindekiler özel bireylerin sergisini açarak 
incelemede bulundular. Öte yandan Gümüşhane 
Valisi Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz, Özel 
Bireyler Farkındalık Etkinlikleri çerçevesinde 
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhanevi Kam-
püsü’nde açılan sergi ve kermesi ziyaret etti. Ya-
vuz, Dernek Başkanı Habil Cebe’den sergilenen 
ürünler hakkında bilgi aldı. İki gün süren sergi ve 
kermes etkinliği yoğun ilgi gördü. 

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağ-
lık Yönetimi Bölümü Kulübü GÜSAY tarafından ko-

nuşmacı olarak GŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin 
Vatandaş’ın katıldığı “modernizm ve kültür” konulu seminer 
gerçekleştirildi. 
GÜSAY Kulübü akademik danışmanı ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Sedat Bostan’ın açılış konuş-
ması ile başlayan seminere öğrenciler ve akademik personel 
katıldı. Modernizm, kültür, vahiy ve Peygamberimizin haya-
tı ile ilgili yirmi civarında eseri bulunan Prof. Dr. Vatandaş, 
modernizmi ilk olarak Hıristiyanların putperest Romalılara 
karşı kullandıklarını söyledi. 
Modernizmin iyi bir illüzyon aracı olduğunu; modernizmin 
araçları olan reklam ve moda gibi akımlarla insanların algı-
larının ele geçirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Vatandaş, “İlk 
olarak yeni olan modern olarak adlandırılmıştır. Onyedinci 
yüzyıldan sonra modernizm bir felsefe olarak ortaya çıktı. 
Ekonomik sistemi kapitalizm, sosyal sistemi laiklik ve bi-
reysel yaklaşımı sekülerizm olarak şekillendi.  Geleneğe, 
kültüre ve kadim olana karşı bir tutum oluşturdu.” şeklinde 
konuştu. 

Gümüşhane Üniversitesi Kurumsal ileti-
şim Koordinatörlüğü’nden yapılan açık-

lamada Radyo-Televizyon ve Sinema, Sosyo-
loji Bölümü ile Laboratuvar Teknolojisi, Tıbbi 
ve Aromatik Bitkiler, Tıbbi Laboratuvar Tek-
nikleri programlarına 2016-2017 öğretim dö-
neminde ilk defa öğrenci alınacağı belirtildi.  
Gümüşhane Üniversitesi’nde fiziki ve teknik 
kapasitede meydana gelen gelişme ile birlik-
te akademik kadronun her geçen yıl arttığı 

ve buna bağlı olarak yeni bölüm ve program-
lara öğrenci alınmaya başlandığı vurgulanan 
açıklamada, “Gelişen ve geliştiren üniversite 
anlayışını benimseyen Gümüşhane Üniversi-
tesi gelişmeye devam ediyor. Fiziki altyapısı 
tamamlanma aşamasına gelen Gümüşhane 
Üniversitesi’nde akademik ve idari personel 
ile öğrenci sayısı artmaya devam etmektedir. 
Bu kapsamda Gümüşhane Üniversitesi her yıl 
olduğu gibi 2016-2017 öğretim döneminde de 
yeni bölüm ve programlarıyla öğrencilerine 
kavuşacak. 2016-2017 öğretim döneminde öğ-
renci alınması önerilen 2 bölüm ve 3 program 
YÖK tarafından kabul edildi.” ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın devamında yeni açılan bölüm ve 
programların öğrenci kontenjanları bilgisine 
yer verildi.  Açıklamaya göre, 2016-2017 öğ-
retim döneminde İletişim Fakültesi Radyo-Te-
levizyon ve Sinema Bölümü birinci ve ikinci 

öğretimde 100, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü birinci öğretimde 60 öğrenci eğitim 
görmeye başlayacak. Gümüşhane Meslek 
Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi Prog-
ramı birinci öğretim 30, Şiran Meslek Yükse-
kokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı 
birinci öğretimde 30 ve Tıbbi Laboratuar Tek-
nikleri Programı birinci ve ikinci öğretimde 100 
öğrenci olmak üzere toplam 320 öğrenci Gü-
müşhane Üniversitesi’nde yeni açılan bölüm 
ve programlarda öğrenim görmeye başlayacak. 
Açıklamanın devamında ise, Kelkit Aydın Do-
ğan Meslek Yüksekokulu’nda Elektrik Enerjisi 
Üretim, İletim ve Dağıtım Programı ve Torul 
Meslek Yüksekokulu’nda Bilgi Güvenliği ve 
Teknolojisi Programı açıldığı bilgisine yer ve-
rildi. Açıklamada, bu programlardaki akade-
mik kadronun en kısa zamanda tamamlanarak 
öğrenci alımına başlanacağı ifade edildi. 

HABER: Sinan Uçar                                                                                 

HABER: Sözdar Batur-Fadime Aydemir                                                                       
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Gümüşhane Üniversitesi kampüs alanında Gümüşhane Özel Bireyler Derneği tarafın-
dan ‘Özel Bireyler Farkındalık Etkinlikleri’ çerçevesinde sergi ve kermes düzenlendi. 
Törene, Vali Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Cezayir Danışan, Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, GŞÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın, GŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Vali Yardımcısı İsmail Turan, 
Özel Bireyler Derneği Başkanı Habil Cebe, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileri ile özel eğitim gören bireyler katıldı.

Gümüşhane Üniversitesi’nde yeni açılan 2 bölüm ve 3 programa 2016-2017 öğretim 
döneminde ilk defa öğrenci alınacak. 

Vatandas’tan “Modernizm 
ve Kültür” semineri

.
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Aslen Ispartalı olan Fatime Savaş 
Can, Gümüşhane’nin ilk seramik 

ve cam atölyesini açtı. Küçük yaşlardan 
itibaren Antalya’da yaşamını sürdürmüş 
olan Fatime Savaş Can, 2013 yılı sonu 
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitim 
Spor Yüksekokulu’nda öğretim üye-
si olan eşi İbrahim Can ile evlendikten 
sonra Gümüşhane´ye yerleşmiş. İlkokul 
yıllarında güzel sanatlarla ilgilendiğini 
dile getiren, kadın girişimci Fatime Sa-
vaş Can, “Lise döneminde İsmet İnönü 
Meslek Lisesi Grafik Lise döneminde 
İsmet İnönü Meslek Lisesi Grafik Bölü-
mü’nü tamamladım.  Akdeniz Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve 
Cam Bölümü’nden lisans eğitimimi ta-
mamladıktan sonra ise Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Arkeoseramik dâhilinde tezli yüksek 
lisansımı tamamladım. 2012-2013 eği-
tim öğretim yılları arasında Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi Atatürk ASKİ’lerde 
cam süs eşya yapımı kurslarında usta 
öğreticilik görevi yaptım.” dedi.

GÜMÜŞHANE’NİN İLK CAM VE 
SERAMİK ATÖLYESİ 
Fatime Savaş Can, “Önce İŞKUR tara-
fından düzenlenen uygulamalı girişim-
cilik eğitimine katıldım. Gümüşhane´de 

gençlik merkezi, halk eğitim merkezi ve 
farklı projelerde yer alarak sanatsal faa-
liyetlerde bulundum. Daha sonra kendi 
işimi kurmak için KOSGEB’e müracaat 
ettim ve Gümüşhane´de gençlik merke-
zi, halk eğitim merkezi ve farklı proje-
lerde yer alarak sanatsal faaliyetlerde 
bulundum.”  ifadelerini kullandı. KOS-
GEB’den aldığı destekle 4 ay gibi bir sü-
rede kızının ismini verdiği  “Asel Duru 
Seramik ve Cam Atölyesi”ni kuran Can, 
burada üretimine başladı.

GÜMÜŞHANE TURİZMİNİ CAN-
LANDIRACAK 
Can, “Gümüşhane’ye seramik ve cam 
atölyesini KOSGEB ve İŞKUR’dan 
destek alarak açtık. Tamamen atölyede 
üretilen çini tabaklar, füzyon tabaklar, 
seramik ve cam panolar, seramik ve 
camdan süs eşyaları ürettikleri atölye 
ile turizme de katkı sağlamak istiyo-
rum.” şeklinde konuştu. Bütün ürünleri 
tek başına yaptım diyen Fatime Savaş 
Can, şunları kaydetti: “Gümüşhane’de 
seramik ve cam bölümü mezunu oldu-
ğum için bu tür bir atölye açmak istedim. 
Hediyelik eşya üretim ve satış noktası 
olarak faaliyet göstereceğiz. İlimize ve 
çevre illerimize yönelik eserler ortaya 
çıkaracağız.” 

Ersoy Meral tarafından oluşturulan müze evin-
de, 70 senelik at eğeri, 120 senelik heybe, 145 

senelik fındıktan yapılmış karyola başlığı, Yeşilçam 
döneminden kalma plaklar ve kamera, semaver, 
abdest leğenleri ve Osmanlı döneminden kalma 
hançerler ile semaver bulunuyor. Meral, “Çeşitli il-
lerden topladığım yaklaşık 500 eşyaya gözüm gibi 
bakıyorum. Biriktirdiğim eşyaları görmek için ge-
lenler var.” dedi.

ÇİFTLİK EVİ TARİH KOKUYOR 
Dededen kalma ufak tefek malzemelerle başladığı-
nı ifade eden Meral, “Antika toplamak benim için 

hobi haline geldi. Atadan dededen, babadan kalma 
eşyaları bir araya topladıktan sonra çevre köylere 
giderek eski malzemeleri toplamaya başladım. An-
tika topladığımı bilen arkadaşlarım da bana eski 
eşyasını getiriyor. Türkiye’nin her ilinden eski eşya 
almışımdır. Topladığım eşyanın her birine gözüm 
gibi bakıyorum. Minik çiftliğimde ayrıca kanatlı 
hayvanlarım var. Onları da gören arkadaşlarım ve 
misafirlerim çok beğeniyor. İl içinden ve dışından 
gelen misafirlerim görüntü çekip internette payla-
şıyor. Herkes beğeniyor topladıklarımı.” ifadelerini 
kullandı. “Bu işlere devam edebilmem ve oluşturdu-
ğum koleksiyon odamı daha geniş bir hale getirmek 

ve malzeme çeşidini artırmak maddi anlamda yük 
getirecek.” diyen Ersoy Meral, şunları kaydetti: “Bu 
işleri severek yapıyorum. İlimizi ve ilçemizi tanıt-
mak adına, yerli veya yabancı turist getirebilmek adı-
na üzerime düşen ne ise onu yapacağım. Ama bu tür 
antikaları toplamak maddi olarak yük getiriyor bana. 
Elinde bu tür eşyaları olan vatandaşlarımıza bir çağrı 
yapmak istiyorum. Elindeki malzemeleri getirmeleri 
halinde turizm açısından önemli gördüğüm bu odamı 
daha da genişletebiliriz. İlimiz ve ilçemiz açısından 
son derece önemli olduğunu düşünüyorum.”

Meral, “Ben eskiye çok değer veriyorum. Bunların hiç 
bir zaman kaybolmamasını istiyorum. Geçmişe değer 
veriyorum. Dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız bun-
ların içinde büyüdüler. Herkesin burada bir hatırası var. 
Ben buraya gelip oturduğum zaman veya buraya gelen 
arkadaşlarım burada mutlu oluyorlar, burada insanın içi 
açılıyor. Bunları yaşatmak çok önemli,  ben de bunları ya-
şatacağım.” şeklinde konuştu. 

Gümüşhane’nin Torul İlçesi’nde bulunan 
Kirazlık Ortaokul öğretmenleri ve öğ-

rencileri kendi çabaları ile çevre köylerden 
topladıkları tarihi öneme sahip, kullanılmış 
araç ve gereçleri toplayarak okul içerisinde 
koruyup müze haline getirdi. Okulda Osman-
lı döneminden kalma hançerleri, gudu, gaz 
lambası, yük tarağı, bakır tabakları, köstere 
taşı, harman tahtası, döğme güğüm, saban, 
boyunduruk gibi eski dönemlerde kullanış-
mış araçlar mevcut.
Köyün tarihini, kültürünü ve geçmiş yaşantı-
ları nasıl yaşatırız sorusunun cevabını ararken 
müze oluşturmak fikrini düşündüklerini dile 
getiren Torul Kirazlık Cumhuriyet Ortaokul 
müdürü Yüksel Çolak, “Sosyal Bilgiler dersi 

öğretmenimiz Sinan Birinci’nin büyük emek 
vermesi sonucu bu müzeyi oluşturduk. Kö-
yümüzün büyüklerinin geçmişte kullandığı, 
mutfak araçları, giyim ve tarım araçları gibi 
tarihi önemi olan araçları, bulabildiğimiz öl-
çüde müzemizde topladık. Bunları bir araya 
getirdik. Amacımız öğrencimizin, ziyaretçi-
lerimizin ve misafirlerimizin, geçmişte yaşa-
nılan o kültürel ortam ve faaliyetleri görme-
leridir.” dedi.

BİRİNCİ: “ÖĞRENCİLER TARİHİNE 
OLAN İLGİSİ ARTTI” 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sinan Birinci, 
köklü tarihe sahip olan ülkemizin, adeta bir 
açık hava müzesi görünümünde olduğunu 

dile getirerek, “Ülkemizin bu özelliği bölge-
miz için de geçerlidir. Yöremiz de köklü bir 
kültür ve medeniyete sahiptir.” ifadelerini 
kullandı. Yörede bulunan kültürel tarihi nes-
neleri koruma altına almak ve gelecek nesil-
lere aktarmak amacıyla, öğrencilerin ve ve-
lilerin desteği ile böyle bir müzeyi meydana 
getirdiklerini söyleyen Birinci, “Okulumuzda 
böyle bir müzenin kurulması hem öğrencile-
rimize hem de köylülere kültürel öğelerin 
korunması konusunda farkındalık getirdi. Ay-
rıca öğrencilerin tarihi değerlere karşı ilgi ve 
alakalarının arttığını gözlemledik. Müzemiz-
de 200’e yakın eser bulunmakta ve bu eserler 
tüm halkımızın ziyaretine açıktır.” şeklinde 
konuştu. 

Gümüşhane’ye kadın eli değdi  
HABER: Sinan Uçar

HABER: Sinan Uçar

HABER: Sinan Uçar

Evini müzeye çevirdi 

Geçmişine sahip çıkan ortaokul

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
Başkanı olan aynı zamanda tornacılık yapan Ersoy Meral, 21 
yıldır biriktirdiği tarihi eşyaları ilçe merkezine 4 kilometre 
uzaklıktaki çiftlik evinde biriktirerek muhafaza ediyor.

Kirazlık Cumhuriyet Ortaokul öğretmenleri ve öğrencileri kendi çabaları ile köy 
içinde müze oluşturdu.
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Bölgesinde ilk sırada, Türkiye’de ise ilk 
üçte yer alan Gümüşhane Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu, Bakanlar Kuru-

lu’nun onayı ile 8 Nisan Cuma günü Resmi 
Gazete’de yayınlanarak Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi’ne dönüştürüldü. 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İh-
san Günaydın konu ile ilgili yaptığı açıklamada 
bünyesinde bulundurduğu 6’sı aktif toplam 10 
adet cazip ve tercih edilen 4 yıllık sağlık lisans 
bölümü, 2 yüksek lisans ve bir doktora progra-
mı ile Türkiye’de ilk üç sırada ve bölgede ilk 
sırada yer alan Sağlık Yüksekokulu’nun Ba-
kanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi’ne dönüştürüldüğünü söyledi. 
Gümüşhane Üniversitesi’nin kurulduğu 2008 
yılından bu yana, bölgenin potansiyeli, ihtiyaç-
ları ve istihdam durumunu gözeterek bölüm ve 
programlar açtıklarını belirten Rektör Günay-
dın bu bakışla kurdukları Sağlık Yüksekokulu 
ile birlikte tıp fakültesi olmamasına rağmen 
Türkiye’nin sağlık istihdamında önemli bir 
paya sahip olduklarını ifade etti. 
Rektör Günaydın, Sağlık Yüksekokulu’nun 
Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesiy-
le birlikte mesleki kabul, tercih eden öğrenci 
kalitesi, bütçe imkânları ve mezunlarının iş bul-
ma olanakları bakımından önemli avantajların 
elde edileceğini vurguladı. 

“FAKÜLTEMİZ ÜNİERSİTEYE VE BÖLGE-
MİZE HAYIRLI OLSUN”
Fakültede yer alan bölümler hakkında bilgi veren 
Günaydın, “Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştü-
rülen Sağlık Yüksekokulu’muz bünyesinde ülkemi-
zin sağlık hizmetlerinin ana direği olan Hemşirelik, 
sağlık hizmetleri yönetiminde profesyonelleşme 
için Sağlık Yönetimi,  obezite ile mücadele ve 
sağlıklı bir toplum beslenmesi için Beslenme ve 
Diyetetik, dezavantajlı gruplara ve topluma sosyal 
destek sağlamak için Sosyal Hizmetler, afetlerle et-
kin mücadele için Acil Yardım ve Afet Yönetimi, iş 
sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak ve iş kaza-
larını minimize etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği 
bölümlerimizde öğretime devam etmekteyiz. Bu 
bölümlerimizde toplam 2 bin 200 civarında öğren-
cimiz bulunmaktadır. 70 civarındaki akademik per-
sonelimiz ve güçlü eğitim öğretim altyapımızla üst 
standartlarda öğrenim vermekteyiz.  Ayrıca Sağlık 
Yüksekokulumuz bünyesinde Sosyal Hizmet ve 
Afet Yönetimi bölümlerimizde yüksek lisans öğ-
renimi verilmektedir. Türkiye’de ilk olan Afet Yö-
netimi doktora programı da okulumuz bünyesinde-
dir. Sağlık Yüksekokulu’muzun Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’ne dönüşmesi ile birlikte elde ettiğimiz 
bu kazanımlarımız çok daha ileri seviyelere ulaşa-
caktır. Bu vesile ile Sağlık Bilimleri Fakültemizin 
öğrenci ve akademisyenlerimize, üniversitemize ve 
bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.  

Gümüşhane ve çevresi ile ilgili önemli akademik 
çalışmaların yer aldığı eserlerin örnek basımları 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günay-
dın’a verildi.  
Üniversitelerin temel görevlerinden birinin ülkenin gele-
ceği olan gençleri mesleklerinde en donanımlı bir şekilde 
yetiştirmek; diğerinin ise bilimsel çalışmalar yapmak ol-
duğunu vurgulayan Rektör Günaydın, üniversitelerin ön-
celikli olarak kurulduğu bölgeye karşı borçlu olduklarını 
ve bunun için de bölgenin gelişimi kadar bölgenin tarihi, 
sosyal ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmaya dönük ça-
lışmalar yapması gerektiğini söyledi. 

“BÖLGESEL GELİŞİMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ”
Gümüşhane Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu güne 
Gümüşhane’de tarihi, sosyal ve kültürel yönlerden birçok 
çalışmaya imza attığını belirten Rektör Günaydın, “Geç-
tiğimiz dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerimiz yanında 
çok sayıda akademik çalışma gerçekleştirdik. Son olarak 
bölgemizin tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini ortaya 
çıkaran ve bu anlamdaki bölgesel gelişimimize önemli 
katkı yapacağını düşündüğümüz 3 eserimizi yayınlamış 
olduk. Bu eserlerden ilki “Gümüşhane Tarihi” isimli ki-
taptır. Bu çalışma, düzenlemiş olduğumuz Gümüşhane 
Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu’nda sunulan bildirile-
rin kitaplaştırılmış halidir.  İçerisinde 28 akademik bildiri 

bulunmaktadır. İlk çağdan günümüze kadar Gümüşha-
ne’nin sosyal, ekonomik, coğrafi, din ve tasavvuf, vakıf 
ve mimari gibi değerlerinin ele alındığı kitabın İlimizin 
tarihine ışık tutması açısından önemli bir kaynak olduğu-
nu söyleyebilirim. İkinci eserimiz “Seyyahların Gözüyle 
Gümüşhane” adlı çalışmadır. Bu kitap, Osmanlı devrinde 
bulunan ve başta ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin 1648’de 
Gümüşhane’ye uğramasıyla başlayan tarihin 1919 yılına 
kadar aralarında İngiliz, Alman, Amerikalı ve Rusların 
bulunduğu toplam 54 seyyahın gözünden Gümüşhane’yi 
anlatmaktadır. Kitap, Gümüşhane’nin fiziki, coğrafi, eko-
nomik, ulaşım, tarım gibi alanlarının yanı sıra sosyo-kül-
türel yapı ve Ermeni olaylarıyla ilgili önemli bilgileri 
içermektedir. Üçüncü eser ise Edebiyat Fakültemiz tara-
fından düzenlenen ve Türkiye’deki 21 üniversiteden li-
sans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki 35 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilen Kültürlerarası İletişim Öğren-
ci Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. 
Bu eserlerin üniversitemize ve bölgemize kazandırılma-
sında başta akademisyen arkadaşlarımız olmak üzere 
emeği geçen bütün personelimizi tebrik ediyorum.” dedi   
Yayımlanan eserler Türkiye’deki başta kütüphaneler ol-
mak üzere kurum ve kuruluşlara dağıtılacak. Ayrıca kısa 
bir süre içinde Gümüşhane Üniversitesi Kütüphanesi 
aracılığıyla eserlerin internet üzerinden erişimi mümkün 
olacak.  

“Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”nda 
farkındalık kazandırma amacıyla gerçekleştiri-
len yürüyüş, Gümüşhane Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu’nda başlayarak Rektörlük Bi-
nası, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
İletişim Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Oku-
lu hizasında devam etti. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Günaydın 
tarafından BESYO binası önünde program ko-
nuşması yapıldı.
Günaydın, “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftasında İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 
olarak hemen her gün meydana gelen iş kazala-
rının bitmesi ya da en aza indirilmesi noktasın-
da toplumsal bir duyarlılık oluşmasını amaçla-
maktayız.” diyerek İş Sağlığı ve Güvenliği’nin 

öncelikle toplumsal bir bilinç ve kültür ile 
alakalı olduğunun altını çizdi. Günaydın, tüm 
çalışan ve işverenler iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusunda duyarlı olursa, herkesin iş kazalarının 
olmadığı sağlıklı huzurlu bir ortamda çalışma 
imkânına sahip olabileceğini vurguladı.
Ülkemizdeki iş kazalarının önemli bir sorun 
olarak gündemdeki yerini koruduğunu belir-
ten Günaydın, “Her yıl binlerce iş kazası oluş-
makta ve bunun sonucunda birçok ölüm ve 
yaralanma ile büyük maddi kayıplar meydana 
gelmektedir günümüzde bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin oluşturduğu olanaklar kullanıla-
rak işyerlerindeki tehlike ve risklerin gideril-
mesi, sağlıklı ve güvenli işyerleri oluşturularak 
iş kazalarının önlenmesi mümkündür.” dedi.

“ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA 
UCUZ VE İNSANCIL BİR DAVRANIŞ-
TIR”   
Günaydın, “Tüm çalışma alanlarımızda 
önce insan, sağlık ve iş güvenliği anlayışı 
ile hareket edilerek her aşamada birinci ön-
celiğin iş sağlığı ve güvenliğine verilmesi, 
çalışanlar ile işverenler arasında bu duyar-
lılığın ve bilincin oluşması, geliştirilmesi 
mutlaka sağlanmalıdır.” dedi. Günaydın, 
“Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir yaşamı hep 
beraber paylaşmak dileğiyle” vurgusunda 
bulunarak sözlerini noktaladı.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, İlahiyat, Edebiyat ve Turizm fakülteleri-
nin ardından Sağlık Bilimleri de fakülte statüsüne kavuştu. 

Gümüşhane Üniversitesi “Gümüşhane’nin Tarihi”, “Seyyahların Gö-
züyle Gümüşhane” ve “Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu” 
başlıklarında 3 yeni kitap yayınladı.

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 
öğrencileri tarafından “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Haf-
tası”nda farkındalık kazandırma amacıyla yürüyüş düzen-
lendi. Yürüyüşe İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Oral Demir ve Öğr. Gör. Mustafa Günaydın katıldı.

Gümüşhane Üniversitesi’nin 7. fakültesi Sağlık Bilimleri oldu.

Haber: Fatma Ünsal

Haber: Mehmet Ağca 

Haber: Emine Çavuş

Gümüşhane Üniversitesi’nden 3 yeni kitap

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası unutulmadı
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“Türkiye’de sosyal medya kullanımı 
dünya ortalamasının üzerinde” 

Günümüzdeki iletişim ve bilgi araçlarının belki de en önemlisi haline gelen sosyal medya kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Artık 
Türkiye’de nüfusun yarısından fazlasının sosyal medya hesabı bulunuyor.  Wearesocial.net’in 2016 araştırmasına göre ülkemizdeki 
79.14 milyonluk nüfusun, 46.3 milyonunun internete bağlandığını görüyoruz. İnternet kullanıcılarının 42 milyonu aktif olarak sosyal 
medyada yer alırken, bu kullanıcıların 36 milyonu ise sosyal medyaya mobil cihazlardan ulaşıyor. Türkiye’de 35 milyonun üzerinde 
internet kullanıcısı, 36 milyon aktif Facebook hesabı var. Günde ortalama 4.9 saatimizi kişisel bilgisayarlar üzerinden, 1.9 saatimizi 
mobil cihazlar aracılığıyla internette harcıyoruz. Günde ortalama 2 saat 32 dakikamızı sosyal medyada geçiriyoruz. Günümüzde 
adeta yaşamımızın bir parçası haline gelen sosyal medyayı, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. 
Ersin Diker ile konuştuk.  

Sosyal medya denildiğinde aklınıza ilk ola-
rak ne geliyor? Yani sosyal medya kavra-

mı sizce neyi ifade ediyor?
Sosyal medyayı ben “etkileşimli medya” olarak 
tanımlıyorum. Başka bir ifade ile “iletişimden” 
ziyade “etkileşim” kavramı ön plana çıkıyor. Gele-
neksel medya araçları dediğimiz televizyon, gazete 
ve dergi gibi mecralarda iletişim tek yönlü olarak 
sürdürülmekte. Yani kaynak ve alıcı arasında bir 
mesaj alışverişi ve etkileşim olmamakta. Sosyal 
medya araçları ise, içeriğin kullanıcı tarafından ya-
ratıldığı, yayıldığı ve paylaşıldığı ortamlardır.  Di-
ğer bir ifade ile “kullanıcının içerik ürettiği medya” 
da denilebilir. Kısaca sosyal medya,  içerik üretenin 
paylaşım yaptığı topluluk ile bir etkileşim içinde 
bulunduğu mecralardır. Sosyal medya sayesinde 
çift yönlü iletişime aynı zamanda çoklu iletişime 
de geçiş sağlanmıştır. Burada internet tabanlı Web 
2.0. dediğimiz bir iletişimden bahsetmekteyiz. Sos-
yal medyanın kendi yapısına ait karakteristik özel-
likleri aslında bize konuyu özetlemektedir. Nedir 
bunlar?  Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın 
bilgileri özgür bir biçimde internet ortamında dola-
şıma sunmak, hem kurumsal hem de kişisel olarak 
içerikler oluşturmak ve paylaşmak, etkileşimli ve 
iki yönlü bir iletişim ortamı sağlamak, bilgiye hızlı 
ve kolay yönden ulaşmak, topluluk oluşturmak ve 
karşılıklı ilişkiler geliştirmek. 

Ülkemizde sosyal medya kullanımına baktığı-
mızda 60’lık, 70’lik amcaların, teyzelerin bile 
bir Facebook hesabı var. Ülkemizde sosyal 
medya kullanımı demografik özelliklere göre ne 
ölçüde değişiyor? 
Türkiye’de sosyal medya kullanımı ve sosyal 
medyaya gösterilen ilgi dünya ortalamasının 
üstündedir. Bizler sosyal medya araçlarını 
kullanmayı seven ve ilgi duyan bir milletiz. 
Dünyada online nüfusun yaklaşık %60’ı 
bir sosyal medya aracını kullanıyorken, 
Türkiye’de bu oran %80’e kadar çıkmak-
tadır. Dünyada ve Türkiye’de en aktif kul-
lanılan sosyal medya araçları Facebook, 
WhatsApp, Twitter ve Instagram diyebiliriz. 
Sosyal medyayı en çok kullanan yaş aralığı 
ise 18-24 yaş aralığıdır.  Sosyal medya kulla-
nımının demografik özelliklere göre değişimi 
mecralara göre farklılık göstermektedir. Online 
MBA firmasının hazırladığı “Sosyal Ağların De-
mografik Yapısı” başlıklı araştırmaya göre;  (bu 
rakamlar ilgili sosyal medya araçlarının dünyadaki 
tüm kullanıcı oranlarıdır) Facebook kullanıcılarının 
% 57’si kadın iken, Twitter kullanıcılarının %59’u 
kadındır. Görsel paylaşım sitelerinden olan Pinte-
rest’in %82’si kadınlardan oluşmaktadır. Moda, 
yemek ve görsel sanatların paylaşımının yapıldığı 
bu platformda kadın kullanıcılarının sayısını fazla 
olmasını normal karşılıyorum. Google plus kulla-
nıcılarının ise %71’i erkektir. Bu platformu da en 
çok mühendisler ve geliştiriciler kullanmaktadır. 

Artık normal bir vatandaş, sosyal medya saye-
sinde önemli şahsiyetlere doğrudan ulaşabili-
yor. Bu durumun sosyal medya kullanım oran-
larını arttırdığını düşünüyor musunuz? Sosyal 
medyanın ünlü kişilere ya da siyasilere ulaşma 
konusundaki gücünden bahseder misiniz?
Ünlü kişilerin sosyal medyayı kullanmasının sos-
yal medya kullanım oranlarını arttırdığını kesin 

olarak söylemek doğru olmayacaktır. Dünyada bir-
çok kullanıcı gibi, ünlü ve şöhretli kişilerde sosyal 
medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda 
sosyal medyada takipçisi olduğunuz ünlü ya da 
siyasi kişilere ulaşmak geçmişe göre daha kolay 
olabilmektedir. Bir konu hakkında gündem oluş-
turmak ve bir sorun olduğunda ilgili politikacılara, 
milletvekillerine, bakanlara, belediye başkanlarına 
ulaşmak için sosyal medya araçlarını rahatlıkla 
kullanmaktayız. Sorular sorup, şikâyet ve istekle-
rimizi iletebiliyoruz. Kimi zaman da politikacılar 
sosyal medya araçlarından canlı bağlantılar yapa-
rak takipçileri ile gerçek zamanlı iletişim kurmak-
ta ve diyalog geliştirebilmektedirler. Ünlü kişiler 
bağlamında ise şunu görmekteyiz. Bu kişilerin 
hayranları ve  fan clup dediğimiz toplulukları  sos-
yal medya aracılığı ile etkinlikler düzenlemekte, 
yorumlar ve paylaşımlar yapabilmektedirler. Aynı 
zamanda takipçisi çok olan ünlülere ulaşıldığında 
ve bir konu hakkında onlardan destek alındığında, 
bu konu sosyal medyada gündeme rahatlıkla gel-
mektedir. 

Sizce sosyal medyayı bireyler hangi amaçta kul-
lanmaktadır? 
Bireyler sosyal medyayı birçok amaçla kullanmak-
tırlar. Bunlar; bilgi edinme, iletişim sağlama, ser-
best zaman geçirme, sosyalleşme, arkadaşlık kur-
ma, eğlence, gündemi takip etme 
v e paylaşım-

larda 

bu-
l u n -
m a 
o l a r a k 
özetlene-
bilir.

Sosyal medya nasıl 
bu kadar kısa zamanda 
insanların hayatlarının vaz-
geçilmez kaynağı 
oldu?

Sosyal medyayı kabullenmemiz ve hayatımızın bir 
parçası haline getirmemiz diğer iletişim araçlarına 
göre çok daha hızlı olmuştur. Örneğin; televizyon 
13 yılda radyo ise 38 yılda 50 milyon kullanıcıya 
ulaşmıştır. İnternet 3 yılda, Facebook 1 yılda ve 
Twitter sadece 9 ay içerisinde 50 milyon kullanı-
cıya erişmiştir. Tabi burada gelişen ve değişen ile-
tişim ve bilgi teknolojilerinin ve internetin katkısı 
çok büyüktür. Sosyal medya araçlarını kullanmak 
kolay, hızlı ve bedavadır. Herhangi bir sosyal med-
ya aracının kullanıcısı olmak için 1 dakikadan az 
süreye ihtiyacımız var.  Her yaş grubundan kulla-
nıcıya sosyal medyada rastlamak mümkün. Akıllı 
telefonların yaygınlaşması da sosyal medyayı ya-
nımızda taşımamızı sebep oldu. Artık istediğimiz 
her an sosyal medya hesaplarımızı kontrol edebi-
liyoruz. Bilgiye erişmekte sosyal medya araçları 
sayesinde hızlı oldu. Tabi burada dikkat etmemiz 
gereken gerçekçi,  doğru bilgiye nasıl ve nereden 
ulaştığımızdır. Sosyal medya, birçok bilgi kirli-
liğiyle, yanlış ve manipülatif içeriklerle doludur. 
Ulaştığımız bilginin doğruluğunu başka kaynak-
larla da teyit etmeliyiz.  Popüler kültürün de sosyal 
medya kullanımını yaygınlaştırdığını söyleyebili-
riz.  
Sosyal ağlar kişilerarası iletişime katkıda bulu-
nuyor mu? Yoksa sizce kişilerarası iletişimi ge-
riletiyor mu?
Sosyal ağlar bana göre kişilerarası iletişime katkıda 
bulunuyor. Kişilerarası iletişime zarar verdiğini söy-

leyen görüş ve kişiler de bulunmakta-
dır. Burada sosyal medyayı hangi 

amaçla kullandığınız önemlidir. 
İletişim amaçlı kullanıyorsanız 
sosyal ağlar bu amaca hizmet 
etmektedir. Arkadaşlarımızla, 
takipçilerimizle, sevdiklerimiz-
le iletişim kurabiliyor ya da 

ulaşmak istediğimiz kişi-
lere sosyal medya aracı-
lığıyla erişebiliyoruz. 
Sosyal medyayı ger-
çek hayattan kop-
madan,  tamamen 
sanal dünyaya hap-
solmadan kullanır-
sak sağlıklı iletişim 

gerçekleştirebi-
liriz. Gerçek 

hayatta na-
sıl iletişim 
k u r u -
yorsak, 
kişilerle 
ilişkile-
rimizde 

di l imiz , 
üslubumuz 

nasıl ise sos-
yal medyada da 

aynı şekilde olmalıdır.  
Kişiler, kimi zaman sosyal med-

yada başka kimliklere ve benliklere 
bürünmektedir. Böyle zamanlarda tabi-

ki de kişiler arası iletişim zarar görmektedir. 
Birbirimize saygı çerçevesinde hakaret etmeden 

ilişkilerimizi sosyal medyada da sürdürebiliriz. 
Günlük hayatta sosyal 
medyanın bireylerin ha-

yatları üzerindeki olumlu ya da olumsuz yönle-
rinden bahseder misiniz?
Sosyal medya günlük yaşamda insanların bilgi sağ-
lama, eğlenme, boş vakit geçirme, arkadaşlarıyla 
iletişim kurma ve gündemi takip etme gibi ihtiyaç-
larını karşılıyor diyebiliriz. Bunlar olumlu yönle-
ridir. Olumsuz yönleri ise, insanlar sosyalleştiğini 
düşündükleri kimi zaman aslında yalnızlaşıyor. 
Kişilerarası iletişime de zarar veriyor bu durum. 
Kişinin  sosyal medya hesabında yüzlerce arkada-
şı var ama paylaşımlarına bakıyorsunuz yalnızlık 
akıyor. Kalabalıklar içinde tam bir yalnızlık duru-
mu. Aynı zaman bu, kişinin psikolojisi ve sosyal 
yaşantısıyla da ilgili. Sosyal medyanın en olumsuz 
yönlerini, bağımlılık ve değişen mahremiyet kavra-
mı olarak söyleyebilirim. İnternet ve sosyal medya 
bağımlılığı özellikle gençler ve çocuklar üzerinde 
istenmeyen zararlı etkiler bırakıyor. Okul başarısı-
nı olumsuz etkiliyor. Dikkat ve algı bozukluğuna 
sebep oluyor. Sosyal medya ve internet bağımlılığı 
yetişkinlerin iş- çalışma hayatına zarar veriyor.  İş 
yerinde zaman kaybı yaşanıyor. Zaman, verimli ve 
etkili kullanılamıyor. Mahremiyet konusu ise özel-
likle üzerinde durulması gereken bir durum. Benim 
de özel çalışma alanlarım arasında “Sosyal Medya-
da Değişen Mahremiyet Kavramı” yer almaktadır. 
Sosyal medya tüm mahremiyet kavramlarını ve 
anlamlarını yerle bir etti. Eskiden mahrem olan bir-
çok şey, şimdi adeta kamu malı gibi sergilenmek-
te. Ben buna “Sosyal medyada mahremiyet öldü, 
yaşasın kamu malı” diyorum. Günümüzde, sosyal 
medyanın hayatımızın bir parçası haline gelme-
siyle beraber günlük yaşantımızı, üzüntülerimizi, 
mutluluklarımı, sevinçlerimi ve her anımızı kamu-
ya açtık.  Özellikle fotoğraflar ve video paylaşım-
larında, yer bildirimlerinde, yediğimiz, içtiğimiz 
şeylerin paylaşımlarında ve özel anlarımızda mah-
remiyet anlayışımız çok değişti. Bir sosyal medya 
aracını kullanmaya başladığımız andan itibaren ki-
şisel bilgilerimizin güvenliği de, güvenli olmaktan 
çıkmaktadır. Akıllı telefonlarımız ile her anımızı 
sesli ve görüntü kayda geçirir hale geldik. İnternet 
ortamında yaptığımız bütün hareketler bir dijital 
ayak izidir. Uyanık olmak gerek. Sosyal medya 
araçlarını kullanmak neden bu kadar kolay, hızlı ve 
bedava. Bunu düşünmeliyiz. 

Önümüzdeki zamanlarda sosyal medyanın ko-
numunu ve sürekliliğini nasıl değerlendiriyor-
sunuz?
Sosyal medya kullanımı her geçen gün artmaktadır.  
Önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam edeceği-
ni düşünüyorum Yeni sosyal medya araçları da ha-
yatımıza girmeye devam edecektir. Sosyal medya 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu adeta. 
Akıllı telefonlarımız vücudumuzun bir organı gibi. 
Dijital medya kullanımı dünyada şu an 2. Sırada 
gözüküyor.  Belki de ileride en yaygın kitle iletişim 
aracı olan televizyonun önüne geçecek. 

Röportaj: Zeynep Hafiye Gülcan
Arş. Gör. Ersin Diker
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İktidar mücadelesi için 19 oğlu katledilen Safiye Sultan, Osmanlı’nın önemli kadın şahsiyetlerinden biri. Ekranlarda ilgiyle izlenen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde 
Hülya Avşar’ın canlandırdığı Safiye Sultan’ın hayatıyla ilgili merak edilenler bu yazı dizisinde. 

Hanife Karakaş    - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

“Haseki Safiye Valide Sultan”

Haseki Safiye Valide 
Sultan veya Melike 
Safiye Vâlide Sultan. 
Osmanlı Padişahı III. 

Murad’ın eşi ve Sultan III. Meh-
med’in annesidir.
1550’de Venedik’te dünyaya gelen 
Safiye Sultan asıl adı Sofia Bellicui 
Baffo’dur. Çok zengin bir ailenin 
tek çocuğu olan Safiye Sultan’ın 
babası Leonardo Baffo, o dönem-
de Korfu adasının Venedik valisiy-
di. Sofia, dönemine göre oldukça 
iyi koşullarda eğitim aldı. Henüz 
on iki yaşındayken Akdeniz’de ge-
miyle yapılan bir seyahat sırasında 
Osmanlı korsanları tarafından ka-
çırılan Safiye Sultan, bir yıl sonra 
kendisini İstanbul’daki Pera köle 
pazarında buldu. Genç Sofia’nın 
güzelliği III. Murad’ın annesi Nur-
banu Sultan’ın kulağına kadar ge-
lir. Nubanu Sultan, Sofia’yı görür 

görmez onun, oğlu için aradığı kız 
olduğuna karar verir ve bir servet 
ödeyerek kızı satın alır.
İki yıl süreyle haremde eğitim gö-
ren Sofia’nın adı, Safiye, yani arı, 
duru, saf güzellik olarak değiştiril-
di. On beş yaşında III. Murad’a su-
nulan Safiye, beline kadar uzanan 
sarı saçları, iri gözleri, uzun boyu, 
beyaz teni ve yürüyüşüyle Murad’ı 
kendisine aşık etti.
III. Murad, tahta geçince baş kadın 
olan Safiye Sultan, büyüleyici gü-
zelliği ve parlak zekâsı sayesinde 
büyük bir nüfuz sahibi oldu. Bu 
nüfuzu, yeni Valide Sultan olan 
Nurbanu Sultan tehdit olarak gör-
dü ve ondan kurtulmak istedi. Bu 
rekabette Mihrimah Sultan, İsmi-
han Sultan ve Gevherhan Sultan da 
Valide Sultan’ın yanında yer aldı. 
Safiye Sultan sadece devletin iç iş-
lerine değil dış işlerine de müdaha-

le ediyordu. Bu anlamda yabancı 
hükümdarlarla doğrudan mektup-
laştığı ve diplomatik ilişkiye gir-
diği biliniyor. İngiltere Kraliçesi I. 
Elizabeth, ona 1593’te mücevher-
lerle işlenmiş bir portresini, o da 
kraliçeye gümüş işlemeli elbise, 
kemer ve altın işlemeli iki mendil 
gönderdi. 
Nitekim bu ilişkiler ve hediyeler 
etkisini göstermiş ve Safiye Sul-
tan, âdeta kraliçenin saraydaki en 
büyük destekçisi olmuştu. Kraliçe 
ona 1599’da süslü bir araba hediye 
etmiş ve Safiye Sultan da bu ara-
ba ile İstanbul’da o zaman için hiç 
alışılmadık şekilde gezmeye başla-
mıştı.
Safiye Sultan, özellikle Sokullu 
Mehmed Paşa’nın 1579 yılındaki 
ölümünden sonra devlet yöneti-
minde oldukça önemli bir rol üst-
lendi.

1574’te ölen II. Selim’in ye-
rine geçen III. Murad dö-
neminde de sadrazamlığını 
sürdüren Sokollu Mehmed 

Paşa, 11 Ekim 1579 tarihinde III. 
Murad’ın eşi Safiye Sultan tara-
fından tutulduğu söylenen derviş 
kılığına girmiş bir yeniçeri tara-
fından bir ikindi divanı çıkışında 
kalbinden hançerlenmişti. Sokul-
lu, yapılan bütün müdahalelere 
rağmen kurtarılamamış ve kısa bir 
sürede hayatını kaybetti. Safiye 
Sultan, özellikle Sokullu Mehmed 
Paşa’nın 1579 yılındaki ölümün-
den sonra devlet yönetiminde ol-
dukça önemli bir rol üstlendi.
 1595 yılında III. Murad’ın vefatı 
ve oğlu III. Mehmed’in tahta geç-
mesiyle birlikte valide sultan ola-
rak devlet içindeki konumu daha 
da güçlenen Safiye Sultan, oğluy-

la beraber Hoca Saadeddin, Sinan 
Paşa, Ferhat Paşa, Cağal Paşa ve 
Yemişçi Hasan Paşa ile devleti yö-
netmeye başladı.
Safiye Sultan, devlet adamların-
dan rüşvet ve hediyeler alarak me-
muriyetlere tayinlerinde başrolü 
oynadı. Halk ve memurlar devlet 
işlerindeki bu etkin rolünü bildiği 
için işlerini gördürebilmek ama-
cıyla ona başvurdular. Hatta bazen 
Safiye Sultan’ın arabasının önünü 
kesip bu gibi konularda istekler-
de bulunurlardı. Sadrazamdan 
şeyhülislama kadar bütün azil ve 
tayinlerde, devlet işlerinin yürü-
tülmesinde birinci derecede etkili 
oldu. Ancak söz konusu müdaha-
leler onun sevilmeyen bir insan 
olmasına ve merkezde pek çok 
düşman kazanmasına sebep oldu. 
Dış politikada kayınvalidesi Nur-

banu gibi Venedik yanlısı bir tu-
tum izledi. Şüphesiz bu siyasette 
Venedik elçilerinin kendisine 
sunduğu zengin hediyelerin payı 
vardı. Safiye Sultan’ın Venedik’e 
desteği, kendisine verilen rüşvet 
ve hediyeler dönemin İstanbul 
elçilerinin raporlarına kadar yan-
sıdı. Onun, sözünü tutan güvenilir 
bir kadın olduğunu ifade eden Ve-
nedik elçisi Matteo Zane, elçilerin 
kendisine hediye vermesini bekle-
meden kendisinin almak istediği 
şeyi onlardan talep ettiğini belirtir 
bir yazısında. Venedikliler, Safiye 
Sultan sayesinde ikili ilişkilerde 
ortaya çıkan pek çok tehlikeyi 
büyümeden atlattılar. Oğlu sultan 
III. Mehmed’in vefatından sonra 
valide sultanlığı bitip Büyük Va-
lide Sultan makamına yükseldi 
(1603). 

“Safiye Sultan, Kanuni’nin torunu 3. 
Murad Han’a hediye edilmek üzere 
Manisa’ya getirilmişti. Acemi cari-
yeler dairesine alındı. Fakat harem 
kurallarına riayet edilmemiş olun-
du. Çünkü saraya daha çok küçük 
yaşlardaki kızlar alınır ve terbiye 
edilirdi. Fakat sinyorina hareme 
göre yaşca büyüktü. Böylece sinyo-
rina girdiği her ortamda dikkatle 
gözlemler yapıyor ve geleceği için 
büyük hayaller kuruyordu. Safiye 
Sultan, zekasına güveniyordu. “

             III. Murad

İnşaatı III. Mehmed’in an-
nesi Safiye Sultan tarafından 
başlatılmış ve IV. Mehmed’in 
annesi Turhan Hatice Valide 

Sultan döneminde tamamlanıp 
ibâdete açılmış olan İstanbul 
Eminönü’ndeki Yeni Camii.
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Namaz, ergenlik çağına girmiş erkek kadın her 
Müslümana farzdır. Çoğumuz bunu biliyoruz 
ama ne kadarımız eda ediyor namazlarını?
Hep takılmıştır şu soru aklıma. Cuma namaz-
larına gösterilen ihtiyat vakit namazlarına ne-
den gösterilmiyor? Cuma namazının haftada 
bir olması mı sebep? Yoksa sıkılıyor muyuz 
namaz kılmaktan? Namazın önemini mi idrak 
edemedik yoksa? Yeni nesil olarak bu konuda 
bize çok büyük iş düşüyor.
Bir de şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Beş 
vakit namazını kılan biri, arkadaşları arasında 
çok büyük bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. 
Aslında fazlalık bir şey yaptığı yok, kulluğun 
gereği olan bir şeyi yapıyor. Ama öyle bir za-
mandayız ki bizim normal vazifemiz bile çok 
büyük bir iş gibi duruyor maalesef!
Namaz biz Müslümanlara verilmiş büyük bir 
nimettir aslında. Farkında olarak ya da olma-
yarak işlediğimiz günahlara kefaret, aynı za-
manda amel defterimize yazılan misliyle bir 
iyiliktir namaz. Peki, namaz kılmak için neyi 
bekliyoruz? Yaşlanıp elden ayaktan düşün-
ce mi aklımız başımıza gelecek? Sağlığımız 
sıhhatimiz yerindeyken ve bizler için sayısız 
imkân varken bu nimetten faydalanamamamız 
gerçekten büyük kayıp olur.
Hazreti Ömer’in, “Namaz kılan yaşlıyı se-
verim, namaz kılan gence ise aşığım.” 
sözü bizler için bir müjdedir. Ağaç 
yaşken eğilir, sözünü namaz 
konusunda kendimize uyar-

larsak ve namazın önemine varırsak hayatın 
anlamını daha iyi kavrayacağımızı düşünüyo-
rum. Yaşlanmayı beklemeden biran evvel na-
mazlarımıza titizlik göstermeye başlamalıyız.
Namaz, bizleri kötülükten alıkoyan, kendimi-
ze çeki düzen vermemizi sağlayan, dinimizin 
temel esasları arasında bulunan Rabbimizle 
aramızda bir köprü vazifesi taşıyan mükem-
mel bir eylemdir ve imanımızı sağlam tuta-
bilmemiz için gereklidir. Nasıl ki, direksiz bir 
bina en ufak bir sarsıntıda sallanmaya yahut 
çökmeye mahkûm ise namazsız bir Müslüma-
nın da imanı o derece tehlikededir. İmanımızı 
sağlama alma konusundaki ilk adımı namaz-
la atabiliriz. Namaz kılarak tat alabiliriz İs-
lam’dan.
Peygamber Efendimiz (sav), Allah’ın en sev-
gili kulu olduğu halde, hiç bir günahı olmadığı 
halde  ayakları şişene kadar namaz kılıyor-
du. Eşi Hazreti Aişe, “Ey Allah’ın resulü, 
gelmiş geçmiş tüm günahların affedildi-
ği halde neden bu kadar eziyet ediyor-
sun kendine? sorusu-
na, Efendimiz (sav), 
“Rabbine şükreden 
bir kul olmayayım 

mı? cevabını 

veriyor. Biz ki o kadar günah batağının için-
de olduğumuz halde Rabbimize şükrümüzü 
ve görevimizi yerine getiremiyoruz, getirmi-
yoruz.
Peygamber Efendimiz bir hadisinde ashabına;
-Ne dersiniz, kapısının önünde bir nehir bulu-
nan bir kimse, o nehirde günde beş defa yıkan-
sa bedeninde kirden eser kalır mı? diye sordu. 
Ashabı da;
-Hayır, hiç kir kalmaz, cevabını verdiler. Re-
sulü Ekrem (sav);
-İşte beş vakit namaz da buna benzer, Allah 
Teâla, namaz sayesinde günahları siler, buyur-
du. Günümüz- de çevremiz olsun, 
sosyal medya olsun haram-
larla dolu. İstemeden 
bile olsa günahlara 
maruz kalabil i-

yoruz. 

Hem bu günahlardan bizi sakındıran hem de 
bugüne kadar işlemiş olduğumuz günahları te-
mizleyici olan namaza sımsıkı sarılmamız ge-
rekiyor. Yirmi dört saatlik bir günün bir saatini 
Rabbimizle buluşmak için ayırmak çok olmasa 
gerek. Her şeye zaman ayırıyoruz; uyku, sos-
yal etkinlikler, arkadaşlar, sosyal medyalar vs. 
Gelin bir saatimizi de Peygamber Efendimizin 
“cennetin anahtarı” diye müjdelediği namaza 
ayıralım. Rabbim böyle bir nimetten en güzel 
şekilde faydalanmayı nasip eder inşallah. Al-
lah’ın selamı hepimizin üzerine olsun...

Milli Mücadele döneminin önemli şahsiyet-
lerinden biri olan Topal Osman Ağa, yani o 

dönemki ismiyle Feridunzade Osman, 1883 yılında 
Giresun’un Hacı Hüseyin Mahallesi’nde dünyaya 
geldi. Babası Feridunzade Mehmet Efendi, annesi 
ise Çemşitgillerden Zeynep Hanım’dı. Babası fındık 
tüccarı, dedesi İsmail Ağa ise deniz ticareti ile uğ-
raşan bir kaptandı. Soyları Oğuz boylarından olan 
Çepni Türklerine dayanıyordu. Aile lakabı Feridun-
zade olduğundan, soyadı kanunu ile Feridunoğlu so-
yadını almışlardır. 
Kimi zaman dedesi ile deniz yolculuklarına çıkan 
Osman, evlilik çağı gelince Panas İsmail Ağa’nın 
kızı Hatun Hanım ile evlendi. 1910 yılında deniz 
kenarındaki Yalı Kahve isminde bir kahvehane açıp, 
buranın işletilmesi görevini arkadaşı Türüdoğlu Tev-
fik’e verdi. Kayınpederinin yardımı ile kerestecilik 
işine girdi. Kereste işi sayesinde eline bolca para 
geçince cömertliğini gösterdi. Düşkün eşe dosta yar-
dım etti, arkadaşlarını yedirip içirdi. Bu nedenden 
dolayı Osman Ağa olarak anılmaya başlandı. 1912 
yılının Ekim ayında Balkan Savaşı’nın başlamasıyla 
Osmanlı Devleti seferberlik ilan etmiş, bütün Ana-
dolu’da olduğu gibi Giresun’da da askerliği gelen 
gelmeyen herkes cephede görev almak için askerlik 
şubesine koşmuştu. Savaşa katılmaya kararlı olan 
Osman Ağa, askerlik şubesine gidince babasının ve 
amcasının el ele vererek yatırdığı para ile askerlikten 
muaf olduğunu öğrendi. Bu duruma hayli öfkelenen 
Osman Ağa babasının yatırdığı bedeli geri aldırama-
yınca bu sefer gönüllü olarak askerliğe yazıldı.
O günün akşamında son kez evlerine giden askerler, 
ertesi gün Giresun Limanı’ndan Gülcemal adlı bir 
gemiyle cepheye gitmek için yola çıktılar. Osman 
Ağa ve arkadaşları cepheye geldiklerinde düşman 
Çatalca sırtlarına dayanmış ve eğer karşı konula-
mazsa İstanbul’un düşme tehlikesi bile vardı. Osman 
Ağa ve arkadaşları cepheye geldiklerinde hemen 
Çorlu’ya sevk edildi. Savaş tüm şiddeti ile devam 

ederken, Kumburgaz’da Üç Tepeler mevkiinde 
patlayan bir Bulgar topu Osman Ağa’nın diz kapa-
ğından yaralanmasına sebep oldu. Yürüyemez hale 
gelen Osman Ağa’yı, arkadaşları at arabasına koyup 
cepheden uzaklaştırdı. İstanbul’a getirilen Osman 
Ağa, kız kardeşi Zatiye Hanım ve eniştesine teslim 
edildi. Durumu ağır olan Osman Ağa hemen Şişli 
Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ona ağabeyi 
Hasan Efendi refakat etti. Dokuz ay süren hastane 
yaşantısından sonra Osman Ağa, koltuk değnekle-
ri ile taburcu edildi. Sağ adımını dizini bükmeden 
kalçadan atmaya başlamıştı. Bu nedenden dolayı da 
bilen bilmeyen herkes ona Topal Osman Ağa olarak 
hitap etmeye başladı. Giresun’daki evine dönen Os-
man Ağa, günlerini Yalı Kahve’de geçirmeye başladı 
ve iyileşene kadar arkadaşları onu kahveye getirip 
götürdüler. 1913 yılının Kasım ayında Enver Paşa’ya 
bağlı olarak kurulan Teşkilat-ı Mahsusa katıldı. Dö-
nemin Vakit gazetesine verdiği bir mülakatta Topal 
Osman bu teşkilata katılışını şöyle anlattı: “Bu ara-
da harb-i umumi zuhur etti. Benim yaralarım henüz 
kapanmamıştı. Fakat dayanamadım ve teşkilata ka-
tıldım. Deynek koltuklarımla topallayarak muhabere 
ettim. Ric’at zamanında Yemişlik hattına çekildim ve 
orada tifoya yakalanarak memlekete hasta geldim.”
Balkan Savaşı’nın sonuçlanmasından bir yıl dahi 
geçmemişti ki Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. 
Bacağı tam olarak iyileşmeyen Osman Ağa bu du-
rum karşısında Yalı Kahve’deki arkadaşlarıyla kısa 
bir toplantı yapar ve “savaş meydanı bizi bekliyor” 
der. Aynı günün akşamı bu kararını babasına bildi-
rir, babası bacağındaki sorunu dile getirip ona izin 
vermez ama o gitmekte ısrarcı olduğunu babasına 
bildirip hazırlıklara başlar. Hazırlıklarını tamamla-
dıktan sonra ise gönüllü arkadaşları ile deniz yoluyla 
Trabzon’a giderler. Buradaki Trabzon savcısına tah-
liyesini sağlattığı birkaç mahkûmu da alarak yoluna 
devam etti. Ertesi gün Batum’a varıp, Çoruh Nehri 
kıyısında mevzi aldılar. Rus ordusu sayıca ve teçhi-

zat bakımından Türk ordusundan üstündü. Gönüllü 
birlikler vur kaç taktiği ile düşmanı yıpratmaya çalış-
salar da başarılı olunamamış ve Erhavi’ye kadar çe-
kilmek zorunda kalan Türk ordusunun bu durumuna 
hazmedemeyip, düşüncelerini Alay Kumandanı Rıza 
Bey’e iletir. Rıza Bey’in onayı ile kuvvetli bir hücum 
yapan gönüllü birlikleri düşmanı ciddi bir derecede 
zayiat verdirdi. Osman Ağa’nın şehitler içinde en 
çok üzüldüğü kişi ise kulağı duymadığı halde onun 
gönüllü birliğine katılan Giresunlu Salim’di.
Savaş tüm hızıyla devam ederken zaten sakat bacağı 
iyileşmemiş olan Osman Ağa ağır savaş şartlarında 
tifoya yakalanır ve memleketi Giresun’a döner. İyi-
leştikten sonra tekrar cepheye dönen Osman Ağa, 
Tirebolu Harşit çayına kadar ilerleyen düşman bir-
liklerine karşın Giresun’a gidip askerlik çağı gelen 
gelmeyen yaklaşık 1500 kişilik gönüllü grup top-
layarak savaşa katılmalarını sağlar. Osman Ağa, 
Rusya’da olan Bolşevik İhtilali ile geri çekilen Rus 
ordusunu takip ederek onlara ağır kayıplar verdirir. 
30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes 
Antlaşması ile biten Birinci Dünya Savaşı sonunda 
Giresun’a döner. Burada Dervişoğulları’ndan Zehra 
Hanım ile evlenir lakin çocukları olmaz.
Osman Ağa, Birinci Dünya Savaşı sonunda Gire-
sun’a geldikten sonra bölgedeki Pontusçu Rum çe-
teleri ile mücadeleye başlar. Ömer Sami Çoşar’ın 
deyimi ile Karadeniz boylarında Pontus Rum devle-
ti hayaline darbe vuran adamdı Topal Osman Ağa. 
Yavuz Bülent Bakiler’e göre ise Bütün Karadeniz 
bugünkü huzurunu ona borçludur. Sadece Karadeniz 
mi? Hayır.  Bütün Türkiye... Çünkü Topal Osman ve 
arkadaşları olmasaydı yüreğimiz Güneydoğu ihaneti 
yanında bir de Karadeniz kundaklanmasıyla dağla-
nacaktı.
Nitekim Osman Ağa’nın Rum çeteleri ile kararlı mü-
cadelesi karşısında ve Rumların şikâyetleri sonucun-
da İngiliz Yüksek Komiserliği’nin isteği ile İstanbul 
Hükümeti Mustafa Kemal’i bölgede asayişi sağla-

mak ve Türk direnişini dağıtmak üzere görevlendir-
di. Samsun’da aslında anlatıldığı gibi bir olayın ol-
madığını gören ve bununla beraber aksi bir durumun 
söz konusu olduğunu gören Mustafa Kemal Milli 
Mücadeleyi bu vesile ile başlatmıştı. Ayrıca Hav-
za’da Topal Osman ile bir görüşme gerçekleştirmiş 
ve bölge hakkında da bilgi almıştır.
Topal Osman Ağa, Rum çetelerine karşı bu mücade-
lesine devam etmiş ve İngiliz Yüksek Komiserliği bu 
şikâyetler sonucunda bu defa İstanbul Hükümeti’ne 
Topal Osman’ı tutuklama kararı çıkartmıştır. Bunun 
haberini alan Topal Osman bir müddet ortalıktan 
kaybolmuş lakin bu durumu fırsat bilen Rumlar, Gi-
resun’a yasa dışı olarak Rum bayrağı asmışlardır. Bu 
durumun haberini alan Osman Ağa ve arkadaşları 
derhal toplanıp, o bayrağı indirmek için yola çıktı-
lar nitekim bunu da başardılar ve bununla beraber o 
bayrağı ayakları altında ezdiler. Dönemin Işık Gaze-
tesi’nin de kapatılmasıyla Osman Ağa, Gedikkaya 
Gazetesi’ni çıkarıp Milli Mücadele’deki teşkilatlan-
mayı böylece sağlama yolunu tercih eder.
Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal’in is-
teği üzerine Topal Osman Ağa, Mustafa Kemal’in 
korumalığını yaptı. Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en 
büyük Kürt ayaklanması olan ve sözde Kürdistan 
kurmak isteyen Koçgiri aşiretinin başlattığı Koçgiri 
İsyanı’nı da Osman Ağa bastırmıştır. Milletvekili Ali 
Şükrü Bey’in ölümünden sorumlu tutuldu. Bu olayın 
ardından Ankara’daki Ayrancı Bağları’nda bir bağ 
evinde kıstırılan Osman Ağa, çatışmaya girip yaralı 
teslim oldu. Ancak Mustafa Kemal’in Muhafız tabur 
komutanı İsmail Hakkı tarafından orada şehit edildi. 
Mezarı ise bugünkü Giresun Kalesi’nde bulunuyor. 

Sefa Şahin (İlahiyat Fakültesi)

Milli mücadelenin yerel kahramanlarından 
“Giresunlu Topal Osman Ağa”

Dinimizin direği Namaz

Sefa Şahin (İlahiyat Fakültesi)
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Gümüşhane Üniversitesi (GŞÜ) İletişim Fakültesi konferans salonunda ‘’Eğlence Endüstrisi’’ adlı söyleşi gerçekleştirildi.  Gümüşhane 
Üniversitesi ve TRT Akademi iş birliğiyle düzenlenen söyleşiye birçok öğrenci ve akademiysen katıldı.  

Gümüşhane kent merkezinde evlerinin camiye uzak olduğunu be-
lirten kadınlar, 20 yıldır erkeklerin yapamadıklarını yaparak bir ara-
ya geldiler ve mahallelerine cami yaptırabilmek için tamamı kadın-
lardan oluşan bir dernek kurdular.

İletişim Fakültesi konferans salonunda gerçekleş-
tirilen söyleşinin açılış konuşmasını Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Celalettin Vatandaş gerçekleştirdi. Konuşmasında 
öğrencilere TRT’de staj yapma konusunda talepte 
bulunmalarını tavsiye eden Vatandaş, TRT Akademi 
ve Gümüşhane Üniversitesi’nin iş birliğinin devam 
etmesi dileklerini iletti. Kürsüye, Vatandaş’ın ardın-
dan TRT yönetim kurulu üyesi Dr. Cengiz Ceylan 
çıktı. Ceylan, TRT’nin görsel ve işitsel medyayla ilgi-
lendiği gibi sosyal medyayı ve iletişimin diğer kanal-
larını kullanarak dergi yayıncılığı da yaptığını belirtti. 
Ocak ayından itibaren çok önemli bir dergi çıkarıldı-
ğını belirten Ceylan, derginin hakem kurulunda Prof. 
Dr. Celalettin Vatandaş’ın bulunmasından mutluluk 
duyduğunu ifade etti. Derginin akademik dünyayla 
medyanın bir araya getirdiğini söyleyen Ceylan, TRT 
Akademi dergisiyle TRT’nin köklü yayın anlayışı ile 
yeni nesil medya anlayışını buluşturulmak istendiğini 
dile getirdi.  Ceylan, TRT Akademi söyleşilerine fark-
lı üniversitelerde de devam edileceğini bildirdi.
Eğlence endüstrisi adlı söyleşi için Prof. Dr. Serdar 

Öztürk ve TRT prodüktörü Ali Bozkurt sahneye da-
vet edildi. İlk konuşmayı yapan Prof. Dr. Serdar Öz-
türk, eğlence kavramından bahsederken eğlencenin 
de yanlış anlaşıldığını söyledi. Eğlencenin kendisinin 
kritik edilmediğini söyleyerek aslında eğlencenin in-
sanın en varoluşsal ihtiyaçlarından birisi olduğunu 
dile getiren Öztürk, ‘’İnsanın kendisini gerçekleştir-
menin en iyi kanalı eğlencedir.” dedi. Öztürk, aynı 
zamanda eğlencenin mevcut olan dünyadan aşmak, 
aşkınsal bir dünyaya yolculuk yapmak olduğunu ifa-
de etti.

ÖZTÜRK: “EN İYİ FİLM BİZİ UÇURUMUN KE-
NARINA GETİRİP ORADA BIRAKAN FİLMDİR’’
Film içeriklerinin analizlerinden örneklerle karşılaş-
tırma yapan Öztürk, Hollywood filminin sonlarının 
baştan belli olduğunu dile getirdi. Eğlencenin stan-
dartlaştırılması ve mekanik hale getirildiğini söyleyen 
Öztürk, bunun üzerinde tartışılması gerektiğini belirt-
ti. Öztürk, Hollywood filmlerinde hızın ve geçici haz 
içinde filmin tüketildiğini söylerken, sıkıcı filmlerin 
insanları düşündürdüğünü ve kalıcı etkiye sahip ol-

duğunu ifade etti. Hıza alışmış toplumun eğlence sek-
töründe de hızı aradığını belirten Öztürk, insanların 
bütün duyularını hıza endekslediğini belirtti. Filmle-
rin insanları dertlendirip soru sormaya itmesi gerek-
tiğini söyleyen Öztürk, “En iyi film bizi uçurumun 
kenarına getirip orada bırakan filmdir. Eğlence paket-
lenmiş, standardize edilmiş ve öngörülebilinen hale 
getirilmişse bu problemdir ve sorular sorulmasını en-
geller. Eğlence, coşku heyecan belirsizlik taşıdığı za-
man alttan üretildiği o an farklı bir noktaya gelmeye 
başlamıştır.” ifadesinde bulundu. Öztürk, son olarak 
sözlerini “Bizlerden bir şeyler koparan endüstrinin 
ürettiği şeyleri izlememeyi tercih ediyorum.’’ diyerek 
tamamladı.

BOZKURT: “TELEVİZYONCULUK MESLEĞİ, 
SEVEREK YAPILMASI GEREKEN BİR MES-
LEK”
30 yıllık TRT’deki çalışma tecrübelerinden ve 
çalışma alanlarından bahseden Ali Bozkurt ise 
TRT’nin kuruluş aşamasından itibaren yapmış 
olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplu-

mun eğlence ihtiyacının öncelerde radyo vası-
tasıyla giderildiğini ifade eden Bozkurt, daha 
sonra televizyon yayıncılığının başlamasıyla 
televizyonun daha çok tercih edildiğini belirt-
ti. Müzik, radyo ve televizyon tarihi hakkında 
detaylı bilgi veren Bozkurt, “Müzik ve eğlence 
programlarının doğru bir şekilde yayınlarının 
yapılmasıyla eğlence endüstrisine ancak kı-
lavuz olma görevini yerine getirmiş oluruz.” 
dedi. TRT’nin yönetim kadrosu tarafından 
hazırlanan program türlerine uygun program 
üreterek bunları insanların beğenisine titizlikle 
sunduklarını belirten Bozkurt, prodüktörlüğün 
kolay bir iş olamadığını söyledi. Öğrencilere 
sık sık sektör ile ilgili bilgi veren Bozkurt, ya-
ratıcılığın ve özgünlüğün çok önemli olduğuna 
değindi. Bozkurt, televizyonculuk mesleğinin 
iş olmanın ötesinde severek yapılması gereken 
bir meslek olduğunu söylerken, “Mesai anla-
yışıyla medya sektöründe tutunamazsınız. Bu 
işle yaşayarak ancak başarılı olursunuz.” ifa-
desinde bulundu.

Gümüşhane’nin Hasanbey Mahallesi Kayalık 
semtinde oturan kadınlar, özellikle kış ayların-

da zorluk çektikleri cami konusunda mahallede bu-
lunan erkeklerin bir şey yapmamaları üzerine cami 
yaptırmak için “Yeni Cami Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği”ni kurdular. Kurucu üyelerin tamamının 
kadınlardan oluştuğu derneğin başkanlığını ilkokul 
mezunu, üç çocuk annesi ve ev hanımı olan Hülya 
Ergün yapıyor.
Ergün, derneği kurma nedenlerini ise şöyle açık-
lıyor: “Önceden beri caminin yeri belliydi, 20 yıl 
önce planda vardı. Erkekler dâhil olmak üzere ma-
hallede herkese söyledik ama kimse ilgilenmedi. 20 
yıl geçti ve kadınlar olarak bu kararı verdik kendi-
miz yapacağız diye. Kadınlardan dernek kurulur 
mu diye araştırdık. Dernekler başta olmak üzere 
devletten de desteği alınca derneğimizi kurduk.”
Cami yapılacak olan bölgenin tamamının kayalık 

olması nedeniyle uzun süre taş kırdıklarını dile ge-
tiren Ergün, “Caminin yapımına 2015’te başladık. 
Cami, kadınlar tarafından yapıldığı için caminin 
ismini ise ‘Âmine Hatun’ koymak istiyoruz.” şek-
linde konuştu. Masrafları mahalle sakinlerinden ve 
kadınlardan topladıklarını bildiren Ergün, makbuz 
bastırdıklarını ve belli dönemlerde de vatandaşlar-
dan yardım talep ettiklerini söyledi. Ergün, caminin 
yanı sıra şadırvan, cenaze alanı ve kurs yeri gibi 
alanlar da yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.
Derneğin yönetim kurulu üyesi Gülsüm Alkan ise 
eşinin bu konuda kendisine destek verdiğini ifade 
ederek, “Hayalimiz mahallemizin bir camiye ka-
vuşması. Geleceğimiz için bu cami çok önemli.” 
dedi.
Caminin henüz ilk katının yapıldığını, inşaatının 
halen devam ettiğini belirten Ergün, “Tüm hayırse-
verlerden yardım bekliyoruz.” vurgusunda bulundu.

HABER: Emine Çavuş 

HABER: Serpil Çetin

GŞÜ’de TRT Akademi iş birliğiyle 
“Eğlence Endüstrisi’’ söyleşisi düzenlendi

Gümüşhaneli kadınlar Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi
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Gümüşhane’de Kanuni Sultan Süleyman anıldı  

Yaralı halde bulunan 
karaca tedavi edildi

Anneler günü için 2016 fidan

Gümüşhane’ de, Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman bir dizi etkinlikle anıldı. Mehteran eşliğinde 
gerçekleşen kortej yürüyüşüne temsili Kanuni Sultan Süleyman at üstünde eşlik etti. 

GÜÇED ve TEMA anlamlı etkinliklere bir yenisini, anneler gününde 2016 fidan 
dikerek gerçekleştirdi.

8.Kanuni Günleri Etkinliği kapsamında, Fua-
diye Caddesi’nden Atatürk Caddesi Belediye 

önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mehte-
ran eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne temsili 
Kanuni Sultan Süleyman at üstünde eşlik etti. Meh-
ter dinletisiyle sona eren programın ardından anma 
programı daha sonra Kanuni Sultan Süleyman’ın 
adını verdiği tarihi Süleymaniye Mahallesi ve aynı 
adlı caminin avlusunda gerçekleştirildi.
Cuma namazının akabinde icra edilen programa 
Belediye Başkan Vekili Teyyar Demirel, Vali Yar-
dımcısı Şenol Turan, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif 
Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem 
Akdoğan, Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, 
kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“MUHTEŞEM SÜLEYMAN ADIYLA ANIL-
MASI TESADÜF DEĞİL”
8. Kanuni günü anma etkinliğinin devam ettiği Sü-
leymaniye Mahallesi’nde konuşan Vali Yardımcısı 
Şenol Turan, “Türk olmanın çok güzel ve özel ta-
raflarından birisinin de Kanuni Sultan Süleyman 
olmaktır. Onun isminin zikredildiği bir mecliste 
tüylerinizin diken diken olmaması, başınızın dikleş-
memesi, göğsünüzün kabarmaması imkânsızdır. Ba-
tılı tarih ve edebiyat tarihinde Muhteşem Süleyman 
adıyla anılması tesadüf değil. Onun olduğu dönem-
de Türk milleti hemen her sahada zirveleri görmüş-
tür. Sanatta, ekonomide, siyasette ve hukukta zirveyi 
görmüştür. Muhibbi mahlasıyla ismi gibi muhteşem 
şiirler yazmıştır.” dedi.

Turan, adıyla anılan Süleymaniye Mahallesi’ni 
yakın bir gelecekte hem tarihi hem turistik anlam-
da Kanuni Sultan Süleyman’a yakışır bir hüviyete 
kavuşturacaklarını da sözlerine ekledi. Muhteşem 
Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Ali Baki ise konuşmasında 8 yıl önce başladıkları 
etkinliğin her geçen yıl gelişerek devam ettiğine vur-
gu yaparak öğrencilere Kanuni Sultan Süleyman’ı 
anlattı.

72 YAŞINDAYKEN ZİGETVAR SEFERİNE ÇIKTI
Kanuni’nin Arapça, Farsça ve Sırpça bildiğini ha-
tırlatan Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ali Baki şunları 
kaydetti: “3 bin şiiri olan bir padişahtır, büyük bir 
devlet adamı ve şairdi. Okullardaki tarih derslerinde 
padişahları sadece savaşlarıyla anlatıyorlar ve bu çok 
yanlış, tarih denilince akla yalnızca savaş gelmemesi 
gerekiyor. Kanuni’nin döneminde Osmanlı’nın sa-
hibi olduğu topraklar üzerinde bugün 60 ayrı devlet 
var. Kanuni, 72 yaşında iken Zigetvar seferine çık-
mıştır.”

“SÜLEYMANİYE MAHALLESİ’NE DE KANU-
Nİ MÜZESİ KURULSUN”
Konuşmasının sonunda Trabzon’da Kanuni Müzesi 
yaptırdıklarını, aynısını Gümüşhane’den de bekle-
diklerini dile getiren Baki, “Süleymaniye Mahalle-
si’nin tarihi dokusuyla birlikte Kanuni Sultan Süley-
man’a yakışır bir şekilde düzenlenmesini gerekiyor.” 
dedi.
Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin 
Ateş de, gerek savaş meydanlarında, gerek devlet 
yönetiminde, gerek kamu düzeni alanlarındaki ba-
şarısıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın taraflı tarafsız 
tüm dünya tarihçileri tarafından “Muhteşem Süley-
man” olarak adlandırıldığını söyledi. Süleymaniye 
Mahallesi’nin iyi analiz edilmesi halinde Osmanlı 
medeniyetinin niye zirve yaptığının daha iyi anlaşıl-
dığını kaydeden Ateş, “Süleymaniye Mahallesi bu 
birlikte yaşama ruhu, dünyaya hükmeden Osmanlı 
İmparatorluğundaki adalet, merhamet, hürmet, hoş-
görü ruhudur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan 
bu tarihi kentte Süleymaniye felsefesi oluşturmak, 
tarihi dokuyu teneffüs etmek ve bu kültürü gelecek 
kuşaklara aktarmak istiyoruz.” dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan Kanuni Sultan Süleyman Gravür ve Fotoğraf 
sergisinin açılmasının ardından Gümüşhane Beledi-
yesi tarafından katılımcılara Sultan Süleyman pilavı 
ikram edilmesiyle program sona erdi.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yaralı baygın hal-
de bulunan karaca, veteriner hekimler tarafından te-

davi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.  
21 Mayıs Cumartesi günü Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Mü-
dürlüğü ekiplerine Kürtün ilçesinden gelen ihbar üzerine 
yaralı ve baygın halde bulunan karaca, Hayvan Sağlığı Ye-
tiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü veteriner he-
kimlerince tedavi edildi. İlk müdahalenin ardından gözlem 
altına alınan ve durumunun kötüleşmesi halinde Erzurum 
Veteriner Fakültesi’ne sevki planlanan karacanın sabaha 
karşı ayağa kalkması ve durumunun iyiye gitmesi üzerine 
tedavisine devam edildi. Durumu tamamen düzelene ka-
dar gözetim altında tutulan karaca yapılan son kontrolün 
ardından alındığı bölgeye geri bırakıldı.

Gümüşhane Çevre Derneği (GÜ-
ÇED) ile TEMA Vakfı, Süleymaniye 

Ma-hallesi yolundaki dolgu sahasında gö-
nüllü 40 kişilik bir grupla, anneler gününü 
2016 fidan dikimi yaparak kutladı.
Dernek üyeleri, vakıf gönüllüleri ve doğa-
sever vatandaşlar “Dikilen her fidan anasına 
kavuşan evlattır.” sloganı ile anneler günü 
mesajı verirken, 2016 çam fidanı toprakla 
buluştu.
Gümüşhane’de GÜÇED çatısı altında baş-
lattığımız çevre mücadelesi hız kesmeden 
devam ediyor diyen GÜÇED Başkan Yar-
dımcısı Fatih Özer, şunları kaydetti: “Ba-
harla birlikte Süleymaniye Mahallesi yolun-
daki hafriyat döküm sahasını Gümüşhane İl 
Özel İdaresi’nin desteği ile GÜÇED Hatıra 
Ormanı olarak düzenledik. Alana son bir 
ayda yaklaşık 2 bin 500 fidan diktik.” 

ÖZER: “EROZYONLA  MÜCADELE 
EDECEĞİZ”
Özer, “Gümüşhane’de erozyonla bir karış 
toprak kaybolmadığı güne kadar bu kutsal 
mücadelemize devam edeceğiz.” dedi. 
Özer, GÜÇED hatıra ormanının oluşturul-
masında destek olan başta Gümüşhane İl 
Özel İdaresi olmak üzere Gümüşhane Bele-
diye Başkanlığına, Aydemir İnşaat ve Rexe-
ne reklam firmalarına teşekkür etti. 

HABER: Sinan Uçar                                         

HABER: Sinan Uçar                                         
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“Suriye’de ne oluyor değil ne olmuyor deme-
miz gerekiyor.” diye sözlerine başlayan Hü-
seyin,  nereden nasıl başlayacağını, bir saatte, 
bir haftada, bir ayda, bir senede anlatılacak 
gibi olaylar olmadığını söyledi. Suriye’de 
kadın olmanın bir kelime ile felaket olduğu-
nu ifade eden Hüseyin, aslen Türk kökenli 
olduğunu vurguladı. Tülay Gökçimen’in 
yönetmenliğindeki Haykırış filminin incele-
mesini ve çevirisini yapmak için Türkiye’ye 
4 yıl önce ilk defa geldiğini dile getiren Hü-
seyin, Suriye’de yaşanan siyasi karışıklığı şu 
şekilde anlattı: 8 Mart 1963’te felaket başladı. 
Baas Partisi askeri darbe ile iktidara geçtikten 
sonra diğer bütün partileri pes ettirdi. Baş-
kanlarını hapse soktu, yavaş yavaş insanların 
beynini yıkadı, herkesi Baas Partisi’ne öğe 
olmaya zorladı. Bir Suriye vatandaşı bir gö-
reve, bir üniversiteye, bir işe, bir güce başladı-
ğında işe başvuru formları arasında diploması 
yer aldığı gibi Baas Partisi’ne ait olduğuna 
dair bir belge vermesi zorunlu hale getirildi. 
Baas Partisi’ne öğe olmayan insanlara ikinci 
sınıf vatandaş muamelesi gösterildi yani suçlu 
görüldü. 

“YA BAAS OLACAKSIN YA DA YAŞAM-
DA SUÇLU OLACAKSIN”
1967’de bir kukla savaşı olduğunu, İsrail ile 
beraber Mısır, Suriye, Ürdün’ün savaşa katıl-
dığını belirten Hüseyin, Filistin’i işgal eden 
İsrailoğullarının 1944-1948’de vatan kur-
duklarını söyledi.  6 gün içinde 1967’de Arap 
devletlerinden işgal ettikleri yerin Filistin’den 
büyük olduğunu vurgulayan Hüseyin şunları 
belirtti: “Cemal Abdulnasır ‘Sina’yı verdi, 
Kral Hüseyin Kudüs’u verdi yani doğu şeri-
atını verdi, 1967’de Savunma Bakanı Hafız 
Esed Golan Tepeleri’ni dayalı döşeli İsrailo-
ğullarına verdi, masa altında anlaşmalar yap-
tı.” Hiçbir İsrail askerinin kanı dökülmeden 
Golan Tepeleri’nin İsrail’in eline geçtiğini 
iddia eden Hüseyin, “Suriye, Hafız Esed’in 
neslinin babasının çiftliği olacak.” ifadelerini 
kullandı.
Esed’in anayasayı değiştirmesiyle her şey 
devletin eline geçtiğine değinen Hüseyin söz-
lerini şöyle sürdürdü: “ Devlet kimdir Hafız 
Esed’dir, Hafız Esed’in ırkı kimdir Nusayiri’ 
dir. Müdürler, rektörler, dekanlar, aktörler, ba-
kanlar, subaylar ve Nusayiri taraftarı olanlar 
vardı, bunlar memleketin önemli yerlerini ele 
geçirdiler, diğerlerini hapiste çürüttüler.”     

“SURİYE’DE HAPİS YOK, HAPİS HIRSIZ-
LAR İÇİN, ESRARCILAR İÇİN VARDI”
“Hapis mi? Suriye’de hapis yok, hapis hırsız-
lar için vardı, esrarcılar için vardı, Suriye’de 
işkence bodrumları vardı.” diyen Hüseyin, 15 
bin fotoğrafta 11 bin tutuklunun bir istihbarat 
bodrumunda türlü işkenceler altında öldürül-
dükleri fotoğraflar olduğunu söyledi.
Hafız Esed’in tanrılık iddia ettiğini ifade eden 
Hüseyin, Esed’in mitinglerde, konferanslarda 
herkese, “Sen ebedisin, sen ölmezsin, kanımız 
canımız sana feda olsun.” dedirttiğini ileri 
sürdü.  “Hiç kimse kalkıp da pazarda, orada 
burada domates ya da başka bir şeye pahalı di-
yemezdi.” ifadelerini kullanan Hüseyin şöyle 
konuştu: “Onlara devletin ekonomisinin uz-
manı mısın? derlerdi.” Memleketin bütün büt-
çesiyle Rusya’dan silah alıp, memleketi silah 
deposu yaptıklarını iddia eden Hüseyin onla-
rın, “Biz İsrail’e karşı dirençliyiz, biz olmasak 
İsrail gelir Suriye’yi alır, Dicle’ye, Fırat’a 
ulaşır.” dediklerini vurgulayarak o silahlar, o 
tanklar ve o cephaneliklerle halkın canına kas-
tettiklerini söyledi. 
Hama’daki olaylara Hama Olayları denildiği-
ni, bu olayda 23 gün içinde 44 bin ile 60 bin 
kişinin öldürüldüğünün bilgisini veren Hüse-
yin, şunları vurguladı: “Bir memleketin lideri 
cumhurbaşkanı, 60 bin kişiyi öldürdü. Tank-
larla, uçaklarla öldürdüler,  kadınları çırıl-
çıplak asi meydanlarına getirdiler, türlü türlü 
işkenceler, hakaretler ettiler, Asi Nehri’ne at-
tılar, toplu mezarına koydular.” Rifad Esed’in 
Tetmor katliamında 1200 tutukluyu dışarı 
çıkarıp kurşun yağmuruna tuttuklarını iddia 
eden Hüseyin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ha-
ma’da bir bodrumda 200 kadar kadın birbiri-
ne sarılmış bekliyorlar, yukarda uçaklar, yerde 

tanklar her yeri bombalıyordu, kadınların için-
den doğum yapan bir kadın doğum yaptıktan 
sonra öldü, doğan çocuğu 3 gün boyunca ölü 
annesinin memesini üstünde yaşadı.” 

“SURİYE’DE KADIN OLMAK FELAKETTİR”
Suriye’de kadın olmak felakettir ifadelerini kul-
lanan Hüseyin şöyle konuştu: “Hama’da binler-
ce kadına tecavüz edildi, kadınlar hangi polise 
anlatacak, çünkü polisler bunu yaptı; kimileri 
intihar etti, kimilerini babaları, amcaları öldür-
düler, eşlerinin, babalarının önünde tecavüz et-
tiler.” Hüseyin sözlerini şöyle sürdürdü: “Yemin 
ediyorum size sabah evden işe giden biri akşam 
evine mi gidecek yoksa işkence bodrumlarına 
mı gidecek bilmiyordu. Ben şahsi olarak yol-
da yürürdüm bir polis arabası önümden geçse 
korkardım acaba bu araba beni yakalamaya mı 
geldi diye. Anne ve kadın olmanın Suriye’de 
felaket olduğunu ifade eden Hüseyin, “Ey dede-
lerimiz bir pire için bir yorgan yanmaz dediniz, 
bir pire için bir Beşar Esed için 23 milyon insan 
ölüyor. Facebook’a yazıyor ‘Ey Beşar Esed;  Su-
riye senin oğluna da yeterdi,  benim oğluma da.  
Senin evladına da sığardı, benim evladıma da 
sığardı.’ ifadelerini kullandı. 
“Bir eve girdiklerinde, gençleri öldürüyorlar, 
kızlara tecavüz ediyorlar, anneyi zorla kana 
boyuyorlardı ve anneye ‘evladının kanında yü-
zeceksin’ diyorlardı” diyen Hüseyin sözlerini 
şöyle sonlandırdı: “Biz muhacir olduk siz ensar 
olun, bu Suriye’nin imtihanı olduğu kadar Tür-
kiye halkının da imtihanı oldu. Suriye’deki in-
sanların hatalarına bakmayın, çünkü Suriye’de 
insanlık imha oldu. Kimyasal silahla bir gecede 
1400 insan öldürüldü. Yarmuk Kampı’nı ha-
tırlayın, silahları ellerinden alınınca açlıktan 
öldürdüler, çocuklar kedi köpeklerin etini 

Mühendislik ve Doğa BilimleriFakültesi’nde seminer veren Şam Üniversitesi Arap Dili Ede-
biyatı Öğretim Görevlisi Fatma Hüseyin Suriye’de kadın olmayı anlattı. Suriye’deki Esad yö-
netiminin halka yaptığı zulümlerden bahseden Hüseyin, Suriye’deki insanlık dramını anlattı.  

Osmanlı Ocakları Genel Merkez 
Teşkilat Başkanı Hüsamettin 
Özdoğan, Osmanlı kültürünü 
ülke geneline yaymak amacıyla 
Osmanlı Ocakları’nın kurulma-
sına yönelik faaliyetlerin yürü-
tülmesi gerektiğini vurguladı.

Osmanlı kültürü, 
Osmanlı Ocakları 
ile yaşatılıyor 

Osmanlı kültürünün sürdürülmesine önem veril-
mesi gerektiğini vurgulayan Osmanlı Ocakları 

Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hüsamettin Özdoğan, 
Osmanlı kültürünü Türkiye geneline yaymaya yönelik 
çalışmalar yapmak istediğini söyledi.
Özdoğan, “Gümüşhane’de Osmanlı kültürünü, faali-
yetlerini ilerletmek ve konferans verebilmek için bu 
ocağı kurduk.” dedi. Osmanlı ocaklarının kuruluşu 
hakkında bilgiler veren Özdoğan, “Teşkilatımız 2005 
yılında genel başkanımız Abdulkadir Canpolat tara-
fından Ankara’da kuruldu. Şu anda Canpolat, Osmanlı 
ocakları uluslararası genel başkanı oldu. Şimdiki ge-
nel başkan ise Hayrullah Beyazıt’tır.”

ÖZDOĞAN: “İHTİYACI OLANLARA YARDIM-
DA BULUNUYORUZ”
Gümüşhane’de de Osmanlı ocaklarının 16 Kasım 
2015 tarihinden itibaren bulunduğunu kaydeden Öz-
doğan, teşkilat kapsamında seminerler düzenlendi-
ğini ifade etti. Osmanlı ocaklarının sosyal sorumlu-
luk kapsamında faaliyetlerde bulunduğunu belirten 
Özdoğan,  öğrencilere, yardıma muhtaç insanlara, 
şehit ailelerine, engellilere, sevgi evlerine, rehabili-
tasyon merkezlerine yardımda ve ziyarette bulunul-
duğunu belirtti.
Gümüşhane Üniversitesi’nde Osmanlı ocakları bün-
yesinde bir kulüp açılmasının düşünüldüğünü dile 
getiren Özdoğan, üyelik için sabıka kaydı, nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve başvuru formunun doldurul-
ması gerektiğini söyledi.
Birçok üniversitede Osmanlı ocakları topluluğunun 
olduğunun altını çizen Özdoğan, Osmanlı ocakları-
nın, genelde iktidar partisine yönelik olduğu iddiala-
rını desteklemediğini ifade ederek Osmanlı ocakla-
rının siyaset, dil, din, ırk gözetmediğini ve herkesin 
bu ocakta görev alabileceğini belirtti. Özdoğan, 
“Herkes Osmanlı ocaklarına üye olabilir yeter ki 
çalışmayı seven biri olsun.” mesajıyla sözlerini son-
landırdı. 

HABER: Fadime Aydemir-Sözdar Batur

HABER: Elif Güveli

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İhsan Günaydın’a mezun olduğu Trabzon 

Tonya İmam Hatip Lisesi yöneticileri ve öğren-
cileri tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. 
Gümüşhane Üniversitesi kampüsünde gerçek-
leştirdikleri gezi programı sonrasında öğren-
ciler senato salonunda Rektör Günaydın’la bir 
araya geldi. Rektör Günaydın’ın Gümüşhane 
Üniversitesi’nin kuruluşundan bu güne geldi-
ği evreleri anlattığı buluşmada öğrenciler zor 
coğrafi koşullarda modern bir kampüsle kar-
şılaşmalarından duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler. 
Gümüşhane’ye gelirken böyle bir üniversite 
beklemediklerini ifade eden öğrenciler gör-
dükleri tablo karşısında büyük bir motivasyon 
kazandıklarını ve üniversite tercihi konusunda 
düşüncelerinin değiştiğini ifade ettiler. 
Tonya İmam Hatip Lisesi Müdürü Hacı Atma-
ca, yaptığı kısa açıklamada geçen sene Rektör 
Günaydın’ın kendilerine yaptıkları ziyaretten 
çok mutlu olduklarını ve bu sebepten dolayı 
hem öğrencilerin üniversiteyi tanımaları ve hem 
de kendilerine bir iade-i ziyarette bulunmak is-
tediklerini söyledi. 

HABER: Fadime Aydemir

“Suriye’ de kadın olmak bir kelime ile felaket”

Rektör Günaydın’a Tonya İmam Hatip Lisesi’nden anlamlı ziyaret



Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bİlimleri Fakültesi’nde “Yeni Anayasa 
ve Başkanlık Sistemi” adlı konferans düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 
YÖK Üyesi Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar’ın düzenlediği konferansa yoğun ilgi gösterildi.
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Tümöz, GŞÜ’de İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğrencilerine seminer düzenledi
Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde açılan İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bölümü (İKY) ve akabinde kurulan Kariyer Kulübü öğren-
cileri seminerlerine devam ediyor. 17 Mayıs günü Arvato’da çalışan İKY yöneticisi İlknur Tümöz ve işe alım uzmanı Rahime Salan-
tur ile seminer gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen seminer, öğrenciler tarafından büyük ilgi 
gördü. Seminere katılan öğrencilere çekiliş sonucunda hediyeler dağıtıldı ve katılanlara sertifika verildi. GİFHABER olarak biz de 
seminerden önce İlknur Tümöz ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Gümüşhane Üniversitesi öğren-
cileri kardeş köy okulu olarak 
seçtikleri iki köy okulundaki öğ-
rencilere giysi ve kırtasiye yar-
dımında bulundu.

S.Ç: Kariyerinizin bu noktasına ulaşana 
kadar ne tür aşamalardan geçtiniz? 
İ.T: Merhabalar öncelikle eğitim hayatım-
dan biraz bahsetmek istiyorum. Anadolu 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamam-
ladım. Bu süreçlerden sonra Çukurova 
Üniversitesi’nde Pazarlama Bölümü’nü 
bitirdim. İnsan Kaynakları Bölümü’nü 
seçtiğimde 3-4 yıllık satış tecrübesine 
sahiptim. Akabinde iletişim hayatımda 
çok önemli bir yer olduğunu fark ettim. 
Satış değil farklı bir iş yapmam gerekti-
ğini fark ettim. Satış yaparken daha çok 
dış müşteriyle ilgilenirsiniz fakat İKY’de 
daha çok iç müşteriyle ilgileniyorsunuz, 
bu anlamda İKY’nin bana göre olduğu-
nu düşündüm. İKY’de yaklaşık 7 yıllık 
bir tecrübem var ve tabi bu süreçte OD-
TÜ’de İKY eğitimi aldım.
S.Ç: İKY bölümünün getirileri nelerdir?

İ.T: İletişim konusunda aktif rol almanızı 
sağlıyor. Ekip çalışmalarında kendinizi 
geliştirmenizi sağlıyor. Bunların yanı sıra 
başarı ve sonuç odaklı olmanız gerekiyor.
S.Ç: İKY Bölümünün geleceği olduğu-
nu düşünüyor musunuz?
İ.T: Evet düşünüyorum. Eskiden bir per-
sonel bir de “insan kaynakları” kısmı var-
dı. Şimdi personel kısmı ölüyor, “insan 
kaynakları” kısmı daha ön plana çıkıyor. 
Türkiye’de de gelişen bir sektör haline 
geldi. Artık gittiğiniz en ufak bir firmada 
bile İnsan Kaynakları departmanı oluyor. 
O yüzden önü açık bir bölüm geleceği 
olan bir meslek.
S.Ç: İKY bölümü lisans programlı 
olarak şuan Türkiye’de 4 ilde mevcut. 
Bunlar iller İstanbul, Sakarya, Aydın ve 
Gümüşhane. Tüm ülke genelinde bölü-
mün azlığı sizce bir avantaj mıdır?
İ.T: Evet avantajdır. Bu bölüm gittikçe 

yaygınlaşmaya müsait bir bölüm. Bu bö-
lümden ilk mezun olanlar oldukça şans-
lılar.
S.Ç: İKY’nin Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü ile benzediğini düşünen insan-
lar var. Bu iki bölümün benzerlikleri ve 
farklılıkları nedir sizce?
İ.T: Şimdi şöyle Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım departmanı tamamen hotellerde 
ve iletişimi kuvvetli bir departman. İKY 
ise tamamen mevzuatıyla yasal süreçlere 
hakim olunması gereken bir iştir. Halkla 
İlişkiler’le iletişim konusunda ve yetkin-
likler konusunda benzerliğimiz olsa da 
İKY’nın farklı bir süreç olduğunu düşü-
nüyorum. 
S.Ç: Arvato’da çalışma sürecinizden 
bahseder misiniz?
İ.T: İlk İKY uzmanı olarak başladım. 
Sonra İKY yöneticisi olarak çalışı-
yorum, bana bağlı 4 kişi var onlarla 

beraber tüm süreçleri yönetiyoruz.
S.Ç: Gelecek İKY bölümü öğrencileri-
nize önerileriniz nelerdir?
İ.T: Üniversite eğitimlerinizle kalmama-
nız gerekiyor. Özellikle staj dönemlerini 
bu süreci iyi değerlendirin. Kurumsal 
firmalara önem verin. İlk başlangıç çok 
önemlidir; bir sonraki hedefinizi belirle-
yeceksiniz. Bu nedenle önünüze gelen 

her fırsatı değil hedeflediğiniz işi yap-
malısınız. Bunun için ne yapabilirsiniz? 
Örneğin x firmasında çalışacaksınız he-
definizde o firma var. Uluslararası global 
bir yapı, onun iş başvurusu formunu ince-
lemenizde yarar var. Acaba ne istiyorlar? 
Firma insan kaynakları yönünde neye 
bakıyor? Hangi yetkinlikleri önemsiyor? 
Tüm bu soruları cevaplamanız gerekiyor.

HABER: Saliha Çolak 

GŞÜ öğrencilerinden kardeş 
köy okullarına yardım

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Or-
ganizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı 

tarafından gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsa-
mında, Merkeze bağlı Yağmurdere ve Akoçak İlköğre-
tim okulları ziyaret edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bölüm Başkanı Öğr. 
Gör. Adem Özbek, her yıl düzenli olarak gerçekleştir-
dikleri “Kardeş Köy Okuluna Yardım Kampanyası” 
çalışmaları ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ellerinden gel-
diğince destek olmayı amaçladıklarını söyledi.
Kampanya kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde 
yaşanan samimi ortamların kendilerini çok mutlu et-
tiğini dile getiren Özbek, “Bu yıl kardeş okul olarak 
belirlediğimiz Merkeze bağlı Yağmurdere ve Akoçak 
İlköğretim okullarını ziyaret ettik. Bölüm öğretim 
elemanlarımızdan Öğr. Gör. İbrahim Durmuş’un da 
nezaretinde gerçekleştirdiğimiz ziyarette toplanan 
giysi ve kırtasiye malzemelerini bu okullarda öğrenim 
gören öğrenci kardeşlerimize teslim ettik. Bu anlamlı 
çalışmamıza katkılarından dolayı Gümüşhane Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, ziyaretlerimizde bize 
araç temin eden Gümüşhane Belediyesi’ne, maddi ve 
manevi desteklerini esirgemeyen esnafımıza ve emeği 
geçen tüm öğrencilerimize bölümümüz adına teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi” 
konferansı düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde “Yeni 

Anayasa ve Başkanlık Sistemi” adlı konferans 
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 
YÖK Üyesi Hasan Nuri Yaşar’ın düzenlediği 
konferansa yoğun ilgi gösterildi. Konferans, 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İhsan Günaydın’ın açılış konuşmasıyla baş-
ladı. Günaydın, konuşmasına Türk anayasa 
tarihinden bahsederek giriş yaptı. Devamında 
ise anayasa değişikliği konusunda ülkece bir 
mutabakatın söz konusu olduğunu belirtti. He-
men ardından özgeçmişi anlatılan konuşmacı 
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar sözü devraldı.
Yaşar, konuşmasına kendi memleketinde ko-
nuşuyor olmasının kendisini heyecanlandırdı-
ğını söyleyerek başladı. Anayasa konusuna ise 
anayasanın kısa bir tarihçesini anlatarak girdi. 
Yaşar, 1876 Anayasası’ndan bugüne anayasa-
larımızın hiçbirinin toplumsal bir mutabakat 
sonucu oluşmadığını söyleyerek “Biz bu baskı 
ve empoze kültürlü anayasa sistemini kırmak 
istiyoruz.” dedi. Oluşacak yeni anayasanın ise 
içeriğinden çok yapılış biçiminin önemli oldu-
ğunu vurgulayan Yaşar, anayasamızın ilk 10 
maddesinin yetersiz olduğuna değinerek bu 

maddelerin edebi ve felsefik bir değer taşıma-
sının gerekliliğini anlattı. 
Anayasal sorunlarımızı anlatmaya devam 
eden Yaşar, Atatürk ilkelerinin artık ideolojik 
birer kavramlar grubu olarak algılandığına 
vurgu yaparak milliyetçilik kavramının bugü-
nün anayasa dünyasında kabul görmediğine 
ve laikliğin laikçilik yapmak olmadığına de-
ğindi. Anayasa Mahkemeleri konusunda ise 
Türkiye’deki Anayasa Mahkemesi üye seçim 
sisteminin dünyanın hiçbir yerinde olmadı-
ğına vurgu yapan Yaşar, bu üyelerin yetersiz 
oluşunu, onların böyle hazırlandığını, siyasal 
tercihlere veya kurumların kendi arasında yap-
tığı seçimlere göre atandığını belirtti. “Eğer bu 
zihniyet değişmeyecek olursa Türkiye’de ana-
yasa değişiminin bir anlamı olamayacaktır.” 
diyen Yaşar, yine aynı şeylerin yaşanmaya de-
vam edeceğini sözlerine ekledi. Anayasa ko-
nusunda son sözlerini ise Türkiye’de bir “Hak 
ve Özgürlükler Beyannamesi” yayımlanması-
nı gerekliliğini vurgulayarak bitirdi. 
Başkanlık sistemi hakkında bilgi veren Yaşar, 
sözlerine egemenliğin halkın olacağı bir ya-
sama sistemi için yasamanın yürütmeye ka-
rışmamasının gerekliliğini anlatarak başladı. 

Başkanlık sisteminde milletvekilliği sistemine 
de değinen Yaşar, faal milletvekillerinin bakan 
olabilmelerinin engellenmesinin önemini vur-
gulayarak “Bakan olmak isteyen milletvekili 
olmayacak, olduğunda yasama ile yürütme 
birbirine giriyor.” dedi.  Yaşar, Başkanlık sis-
teminde başkanın şimdiki cumhurbaşkanın-
dan daha az yetkisinin olacağına, fakat bu 
yetkilerini daha öz kullanacağına dikkat çek-
ti. Başkanlıkla, sanıldığı gibi yasamanın güç 
kaybetmeyeceğini, aksine güç de kazanacağı-
nı belirten Yaşar, cumhurbaşkanını da millet-
vekillerini de halkın seçmesinin yarattığı iki-
lemden gelen çatışmaya da açıklık getirdi. Bu 
sorunun ana çözümünün referandum olaca-
ğını dile getiren Yaşar, bununla beraber “geri 
çağırma olayı” olarak adlandırılan, halkın seç-
tiği vekili geri alabilme yetkisinin olabileceği 
sistemden bahsetti. Milletvekili seçimlerinde 
dar bölgede çoğunluk sistemini getirmek is-
tediklerini söyleyen Yaşar, “Bunun sayesinde 
her bölge kendi vekilini tanıyarak seçecek ve 
böylece milletvekilleri bağımsız aday gibi se-
çilecek. Bununla beraber artık partiler kendi 
vekillerini belirleyip seçtiremeyecek. Halkın 
özgeçmişe ihtiyacı yoktur. Ancak halk kendi 
adına konuşanların özgeçmişini bilmek zo-
rundadır.” ifadelerini kullandı.
Yargı hakkında da konuşan Yaşar, yargının 
egemen olabilmesinin tek yolunun yasamayla 
yürütmenin birbirinden ayrılmasından geçtiği-
ne işaret etti.
Konuşmanın sonlarında öğrencilere öneriler-
de bulunan Yaşar, sosyal medyanın etkin bir 
şekilde kullanılması gerektiğine işaret ederek 
gençlerin ülkenin siyasetinin içinde kalması-
nın önemine ve anayasal önerilerde bulunul-
masının lüzumuna dikkat çekti.
Konferans, soru cevap kısmının ardından Gü-
müşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan 
Günaydın’ın Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar’a 
plaket takdim etmesiyle son buldu.

HABER: Nurullah Kaleli

HABER: Fadime Aydemir
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Mavi Marmara ve Beytül Makdis’in Önemi
Gümüşhane’de Genç İHH tarafından ‘Mavi Marmara ve Beytül Makdis’in Önemi’ konulu konferans gerçekleştirildi. Programa 
Gümüşhane Belediye Başkan Vekili Teyyar Demirel, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İHH Gümüşhane temsilcisi Ruşen 
Kalaycı, Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Avukat Akın Demir, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilci-
leri ile vatandaşlar katıldı.
HABER: Sinan Uçar                                                        

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konferansa İstanbul Sebahattin Zaim Üni-
versitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş-
kiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdul Fattah 
El Awaisi ve Mavi Marmara gemisi gazisi 
Muharrem Güneş konuşmacı olarak katıldı. 
Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mavi Mar-
mara’nın sadece Türkiye’de değil, dünya 
düzeyinde de bir uyanışa vesilesidir di-
yen, Gümüşhane Genç İHH Başkanı 
Mehdi Coşkun, şunları kaydetti: “Böyle-
likle İsrail’in yıllarca yaptığı zulmü dünya 
görüyor. Gümüşhane’de de Mavi Marmara 
gemisinin bir uyanışa vesile olmasını isti-
yoruz. Mavi Marmara ümmetin derdi olma-
sı gerekiyor. Ümmet bu gün çok değerli bir 
kavşaktan geçiyor. Ümmet coğrafyamızın 
her noktasında ateş var. Gözyaşı var kan var. 
Tabi bu yeni olan bir şey değil.”

“GEMİLER HAREKETE GEÇTİ”
Mavi Marmara gemisi gazilerinden Muhar-
rem Güneş, “Tarih tekerrürden ibarettir. Ta-
rihin çok büyük dönemlerinde Müslümanlar 
böylesi zulümlerle karşı karşıya kalmıştır. 
Fakat ümit varız, ümitliyiz. Çünkü biz hangi 
planları yaparsak yapalım ne tür düşünceler 
ile yola çıkarsak çıkalım şundan emin olalım 
ki rabbimizin planı bütün planların üzerin-
dedir.” dedi. Güneş, “Plan kuranların strateji 
yapanların hepsinin üzerinde gerçek plan sa-
hibi olan Allah’tır. Bir grup insanın kalbine 
Gazze de Mescid-i Aksa’da Filistin’de her 
gün üzerine bomba yağan, nereden geldiği 
belli olmayan bomba kitle imha silahları ile 
öldürülen insanların kurtarmak, onların se-
sine ses vermek bedenlerini onların bedenle-
rine kalkan yapmak için yola çıkmak üzere 
bazı insanların kalbine bir gemiyi harekete 

geçirmeyi ilhak etti. Emin olun ki 
tarihte başka gemiler de hare-
kete geçmiştir ve bu gemiler 
bazen insanlığın kurtulu-
şuna bazen de İslam’ın 

yükseli-
şine bazen 

de Müslü-
manların yeni-

den şahlanışına 
vesile olmuştur.” ifadelerini kullandı. Örnek 
olarak da Hz. Nuh’un gemisinin insanlığın 
yeniden doğuşuna, yeniden salih-i selamete 
ulaşmasına vesile olan bir kurtuluş gemisi 
olduğunu sözlerine ekleyen Güneş, “Yine 
tarihte Tarık bin Ziyad’ın Cebeli Tarık’tan 
geçerek büyük fedakârlık göstererek Müslü-
manları batıya, Avrupa çıkmasına ve oradaki 
toprakların İslamlaşmasında vesile olmuş-
tur.” diye konuştu.

“YÜKÜMÜZ İNSANLIK ROTAMIZ KU-
DÜS”
Güneş, “2010 Mayıs ayında insanlığın onu-
ru ayaklar altına alınırken, masum çocuk-
lar ölürken, bütün dünya bunu seyrederken, 
Mescid-i Aksa inim inim inlerken “Yükümüz 
insanlık rotamız Kudüs” diyerek yola çıkan 
37 ülkeden 600 küsur insan sadece insanlık 
adına bir araya gelerek bu seferi başlattılar. 
Allah bugün insanlara yeni bir ışık, yeni bir 
çıkış kapısı göstermiştir. Emin olun ki Mavi 
Marmara’nın ruhu bütün İslam ümmetini di-
rilten, insanlara insan olmayı özgürlüğü ha-

tırlatan bir ruh vermiştir.” diye-
rek sözlerine son verdi.

“BİZİM NE İŞİMİZ VAR 
DİYEMEYİZ”

Konferan-
sa katılan 
İstanbul Seba-
hattin Zaim Üni-
versitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üye-
si Filistinli Prof. Dr. Abdul Fattah El Awaisi 
ise Mescid-i Aksa’nın önemine ait düşünce-
lerini tercümanı aracılığıyla dinleyicilerle 
paylaştı. “Miraç hadisesinde Hz. Muham-
med, doğrudan Mekke’den göğe yükselme-
di, Mescid-i Aksa’dan göğe yükseldi.” diyen 
Prof.Dr. Abdul Fattah El Awaisi, şunları kay-
detti: “Allah, Mescid-i Aksa’yı Peygamber 
efendimizin göğe yükselmesindeki yol ola-
rak seçti; bizlerin kalplerini oraya bağlamak 
için. Mescid-i Aksa bereketin çıktığı yerdir, 
membaıdır. İslam ümmeti bu sırrı unuttu. 
Peygamberimiz Beytül Makdis’i ve Mescid-i 
Aksa’yı elinde tutan kim olursa olsun bütün 
dünyaya hükmeder demişti.” Awaisi, “Miraç 
hadisesinde de Mescid-i Aksa, Bizanslılar’ın 
işgali altındaydı. ‘Bizim ne işimiz var, bizi ne 
alakadar eder Filistin, Mescid-i Aksa’ diye-
meyiz. Peygamberimiz Miraç’tan sonra orayı 
özgürlüğe kavuşturmanın yol haritasını be-
lirledi ve Hz. Ömer o haritaya uygun şekilde 
bunu başardı.” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL 7 YIL İÇİNDE YOK OLACAK”
Selahattin Eyyübi’nin Mescid-i Aksa’yı fet-
hinden önce Diyarbakırlı kadınların ken-
disine topladıkları güllerden yaptıkları gül 
suyunu oraya sürmesi için verdiği kıssayı 
anlatan Awaisi, “Bu sebeple hepimizin buna 
inanması gerekiyor. Yine inşallah Mescid-i 

Aksa’dan defolup gidecekler. İsrail yok ol-
maya mahkûmdur. Bu da çok kısa süre 

içerisinde olacak. 7 yıl içinde İsrail 
haritadan yok olacak. Bu sadece be-

nim tezim değil, ABD’li 16 profesörün 
bölgedeki çalışmalarının ardından hazır-

ladığı raporda yer alan bir sonuçtur. İnter-
nette de ‘İsrail’siz Ortadoğu’ diye aratırsanız 
siz de bu rapora ulaşabilirsiniz. İsrail yok 
olacak; ya bizimle ya da bizsiz. Bu Allah’ın 
vaadidir. ABD, Çin, Rusya veya Arapların 
vaadi değil.” ifadelerini kullandı.
Mescid-i Aksa’nın, Arapların veya Filistinli-
lerin değil Ümmet-i Muhammed’in olduğunu 
hatırlatan Awaisi, “Yeniden Müslümanların 
olması için canla başla çalışılması gerekiyor. 
Mavi Marmara benim için bir gemiden ibaret 
değildir. Mavi Marmara bizim için ümme-
tin dirilişine büyük sebeptir. Mavi Marmara 
Mescid-i Aksa’nın bütün ümmetin derdi ol-
duğunu gösterdi.” şeklinde konuştu.

“BAŞROLDE TÜRKİYE” 
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşması 
noktasında askeri ve siyasi hazırlıktan önce 
bilinçlendirme çalışması yapılması gerekti-
ğini belirten Awaisi, “Bütün ümmeti bilinç-
lendirmeliyiz. Yaklaşan fetihte Türkiye’nin 
çok büyük rolü olacak. Suriye, Irak, Mısır ve 
Türkiye’nin orduları Mescid-i Aksa’nın öz-
gürlüğü için yola çıkacak.” dedi.

Gümüşhane’de Lider Çocuk Tarım Kampı sona erdi
Öğrencilere doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim 
teknolojileri ve güvenirliliği hakkında bilgi vermek amacıyla başlatılan Lider Çocuk Kampı sona erdi. İki gün süren kamp 
boyunca çocuklar, gıda ve hayvancılık alanında yapılan üretimi yerinde gözlemlediler.

Öğrencilere doğa bilinci ve çevre farkın-
dalığını kazandırmak, tabiatla buluşma-

larını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim 
teknolojileri ve güvenirliliği hakkında bil-
gi vermek amacıyla başlatılan Lider Çocuk 
Kampı sona erdi. Gümüşhane İl Gıda Tarım 
Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Eğitim Ya-
yım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan başlatılan ve ülke genelinde uygulanan 
Lider Çocuk Tarım Kampı, 24-26 Mayıs ta-
rihleri arasında Dumlupınar İlköğretim Oku-
lu’nda eğitim gören 23 öğrencinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Program, kampın genel ama-
cının yanında, 2016 Yılı Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım örgütü tarafından “Uluslara-
rası Bakliyat Yılı” olarak ilan edilmesi nede-
ni ile baklagillerin beslenmedeki önemi ve 
tüketiminin arttırılmasına yönelik eğitim ve 
etkinliklerle desteklendi.
  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Edip Birşen, kampın açılışında yaptığı 
konuşmada çocuklarla birlikte olmaktan duy-
duğu mutluluğu dile getirirken, İl Müdürlü-

ğü’nün bütün faaliyet alanlarını ihtiva eden 
bu programın, çocuklara hayata dair faydalı 
bilgi birikimi sağlayacağını ifade etti. Öğ-
rencilerle yakından ilgilenen İl Müdürü Edip 
Birşen, duygu ve düşüncelerini ifade eden ço-
cukları keyifle dinledi.
 Kampın  ilk gününde İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün teşkilat yapı-
sı, görevleri, personel yapısı ve işleyişi hak-
kında bilgiler verildi. Daha sonra çocuklara 
İl Müdürlüğü gezdirilerek Şube Müdürlükleri 
ve yapılan çalışmalar tanıtıldı. Gıda sağlığı 
hizmetlerinin tanıtıldığı kampın ikinci gü-
nünde Tarım ve Tarımsal Üretim, Gıda Güve-
nirliği ve Alo 174 Gıda Hattı ile ilgili bilgilen-

dirmeler yapılarak “Bilinçli Tüketici”, “Gıda 
Denetim Hizmetleri” ile “Süt ve Bakliyat Tü-
ketiminin Önemi” konularında eğitim verildi. 
İkinci günün sonunda çocuklara Gümüşhane 
şeker fasulyesinden yapılmış öğle yemeği 
ikram edildi. Kampın üçüncü gününde ço-
cuklar, uzman personel eşliğinde Torul İlçesi 
İnkılap Köyü’nde faaliyet gösteren seralarda 

üretimi yerinde gördü. Üreticiler ile buluşan 
çocuklar, üretim ve seracılık faaliyetleri hak-
kında üreticilerden birinci ağızdan bilgiler 
aldı. Öğle saatlerinde ise üreticiler ile birlikte 
köy kahvaltısı yapan çocuklar daha sonra Ko-

cadal köyünde faaliyet gösteren Kalis Alaba-
lık Üretim Çiftliğini ziyaret ettiler. Alabalık 
üretimini, sağımdan haneden satış noktasına 

kadar gören çocuklar alabalıklara elleri ile 
dokunarak farklı bir heyecan ve tecrübe elde 
etti. Öğrenciler, kamp süresince hem eğlendi 
hem öğrendi.

Kampın sonunda öğrencilere “Lider Çocuk 
Tarım Kampı Katılım Sertifikası” ile birlik-
te çeşitli hediyeler verildi. Öğrencilerle hatıra 
fotoğraflarının çekilmesiyle kamp sona erdi.
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Göynük, çok yüksek olmayan engebeli bir 
alana kurulu şirin mi şirin bir ilçe. Göy-
nük’ün güneyinde Himmetoğlu ovası var. 

2 vadi ve 5 tepe üzerinde kurulmuş olup, % 40’lara 
varan eğimli tepelerde kurulan yerleşim, 1951 yılı 
imar planı ile 1967 depreminde, önemli bir bölü-
münü kaybetmesine rağmen, bu güne kadar gel-
meyi başaran evleriyle “az bozulmuş bir Osmanlı 
kasabası” görünümünde. Yeni yapılaşmanın ve 
eski mimari dokunun öğelerini  taşıması nedeniyle 
tahribatın etkisinin azaldığı söylenebilir. 
Bölgede bilinen ilk yerleşimcilerin Lidyalılar, Pers-
ler ve Makedonyalı İskenderler olduğu biliniyor. 
Şehrin, Romalılar dönemindeki adı ise Koinon 
Gallicanan. 1071 yılından sonra ise, Türkler bölge-
de görülürken bölgedeki ilk Osmanlı akınları, 1292 
yılında başlıyor. 1323 yılında, Osman Gazi döne-
minde, yöre Osmanlılar tarafından ele geçiriliyor 
ve 1330 yıllarında ise Orhan Gazi’nin oğlu Gazi 
Süleyman Paşa’nın, yörede hâkimiyeti ele geçir-
miş olduğunu öğreniyoruz. 1811 yılında ise Bolu 
Livası kurulmuş ve Göynük, bu Liva’ya bağlı kaza 
olmuş. Göynük, 1923 tarihinde, Bolu ilinin ilk il-
çesi olarak tarihe geçmiş. 1987 yılına gelindiğinde 
ise, Göynük, kentsel SİT alanı ilan edilmiş.

Fatma Ünsal                                       

Haftasonu mekanları: Bolu - Göynük
Bolunun en güzel ilçelerinden birisi olan Göynük ilçesini keşfetmeye hazır mısınız? Ak Şemsettin ile anılan bu güzel ilçe hem tarihi 
hem de doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Göynük’ün hemen ortasından geçen çay ise bölgenin güzelliğini taçlandırıyor adeta. 
Sadece doğasıyla değil tarihiyle de bir cazibe noktası Göynük; Zafer kulesi, ilçenin bir simgesi olmuş. İlçe dışında ise, özellikle 
Sünnet Gölü’nü doğaseverlere ısrarla öneriyoruz, mutlaka zaman ayırın ve burada bir iki gün tatil yapın. 

EN GÖZDE GEÇİM KAYNAĞI TARIM, OR-
MANCILIK VE HAYVANCILIK

İlçe insanın geçimi tarım, ormancılık ve hayvan-
cılık üzerinden sağlanıyor bölgede. Tarımsal ürün-
lerden en fazla üretilenler ise buğday, arpa, patates 
ve elma. Kıl keçisi ve koyun besiciliği de bölgenin 
hayvansal geçim kaynaklarından. Eskiden yörede 
yaygın olarak yapılan ipek börekçiliğinin ise gü-
nümüzde etkinliğini yitirmiş olması nedeniyle bol 
miktarda bulunan dutluklar sökülmüş ve bu dut-
lukların yerini meyve ağaçları ve sebze bahçeleri 
almış. Göynük yöresinde, besi tavukçuluğu da ileri 
düzeyde; yol üzerinde mutlaka dikkatinizi çekecek 
tavuk fabrikalarının olduğunu görüyoruz. Ben şah-
sen bunlardan birini gezdim ve kullanılan teknoloji 
karşısında gerçekten gurur duydum. Hatta gezimiz 
için bile, kıyafet zorunluluğu vardı ve kullanılan 
teknoloji gerçekten ileri düzeydeydi.

ÜNLÜ ÂLİM AK ŞEMSETTİN’İN DİYARI
Göynük ile ilgili bu kısa beşeri bilgilerden sonra 
ilçenin öne çıkan başlıca özelliklerinden bahsede-
lim. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilçenin ününe 
dönemin meşhur âlimlerden olan Ak Şemsettin 
de ün katıyor. 15.yüzyılda yaşamış âlimlerden 
biri olan Ak Şemsettin, aynı zamanda çok yönlü 
Türk bilim adamı. Tarihte mikroorganizmalar-
dan bahseden ilk bilim adamı olan Ak Şemset-
tin, 1389 yılında Şam’da doğmuş. Aynı zaman-
da Hacı Bayram Veli’nin müridi ve Fatih Sultan 
Mehmet’in de hocasıydı. İstanbul’un manevi fa-
tihi olarak da anılan Ak Şemsettin İstanbul’un fet-
hi sırasında, genç Sultan’ı teşvik ederek, zaferin 
kazanılmasında önemli katkıda bulunmuş. Hatta 
fethin ilk günlerinde “Ebu Eyyüb el-Ensari” kab-
rini bularak, ordunun maneviyatını yükseltmiş. 
Saçının ve sakalının beyaz olması ve sürekli ola-

rak beyaz elbiseler giymesinden dolayı da “Ak-
şeyh” veya “Akşemsettin” olarak isimlendirilmiş.
Göynüklüler, Ak Şemsettin’i sadece tarihlerinde 
yaşatmıyor. Yöre halkı, tarihlerine sahip çıkarak 
her yıl, Mayıs ayının son Pazar gününü “Akşem-
settin’i Anma Günü” olarak kutluyorlar. 1988 
yılından bu yana yapılmakta olan törenler, genel-
likle, İstanbul’un fetih tarihi olan 29 Mayıs gü-
nünden bir önceki pazar gününe denk getiriliyor. 
Bu şenliklerde ise çok miktarda pilavın pişirildiği 
ve şenliklere katılanlara ikram edildiğini öğreni-
yoruz. Ayrıca mehter takımı ve çeşitli etkinlik-
lerle yöre insanının katılımı ile şenliklerin sürdü-
rüldüğünü görüyoruz. Bu arada, yöre dışından da 
şenliklere katılmak üzere çok sayıda ziyaretçinin 
bölgeye akın ettiğini; bu ziyaretçilerin sayısının 
ise iki günlük sürede, yaklaşık 50 bin kişi olduğu-
nu öğrenince şaşırıyoruz.

ZENGİN YÖRE KÜLTÜRÜ, İLGİNÇ ÜRÜNLER 
ORTAYA ÇIKARIYOR

Göynük’e yolunuz düşerse burada mutlaka almanız 
gereken yöreye özgü bir ürün bulunuyor: Yıllık 600-
1000 ton arasında yetiştirilen “Bombay fasulyesi.” 
Sözünü ettiğimiz Bombay fasulyesinden, mutlaka sa-
tın almalısınız. Çünkü sadece bu yörede yetiştiriliyor. 
Bunun dışında Göynük balı da, yörenin öne çıkan 
ürünlerinden biri. Tüm bunların dışında Göynük yö-
resinde özellikle Kılavuzlar Köyü’nde üretilen kayın, 
şimşir, ceviz ve ardıç ağaçlarından üretilen çeşitli süs 
eşyaları, mutfak gereçleri ve bastonlar da ilginizi çe-
kebilir. Buraya has ilginç ürünlerden bir diğeri de el 
tezgâhlarında kadınlar tarafından ilmek ilmek işlenen 
ve bir renk cümbüşünü andıran “tokalı örtü” eve gö-
türebileceğiniz bir alternatif hediye olabilir.

AKŞEMSETTİN TÜRBESİ’NDE BİR MOLA
Göynük’te gezilecek yerlere baktığımızda ilk karşı-
mıza çıkan yer Ak Şemsettin Türbesi. Ak Şemsettin 
1459 yılında vefat edince, 1464 yılında, Fatih Sultan 
Mehmet, hocası için bu türbeyi yaptırmış. Türbeye 
yolunuz düşerse, özellikle sandukaya dikkat etmeni-
zi öneririm. Çünkü sanduka, ceviz üzerine kabartma 
yazı ve süslerle bezenmiş Osmanlı ağaç işçiliğinin 
güzel bir örneğini oluşturuyor. AK Şemsettin Türbe-
si’nin burada bulunması nedeniyle, yöre “Diyar-ı AK 
Şemsettin” olarak da anılıyor. İlçede dikkat çeken 
bir başka yapı ise Gazi Süleyman Paşa Camisi. Bu 
cami, Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafın-
dan, 1331-1335 yılları arasında yaptırılmış. Minaresi, 
tek şerefeli olan camii 1948 ve 1960 yıllarında ona-
rılmış. Caminin en büyük özelliğinin ise yöredeki ilk 
Osmanlı eserlerinden olması ve sağlam olarak günü-
müze kadar gelebilmesi. 
İlçenin en önemli yapılarından biri ise Zafer Kulesi. 

Göynük ilçesinin simgesi olan bu kule, Göynük yö-
resine gelenlerin hemen gözüne çarpıyor tıpkı bizde 
olduğu gibi. İlçeye hâkim bir tepe üzerinde, 1922 yı-
lında Cumhuriyet döneminin ilk kaymakamlarından 
Hurşit Bey tarafından yaptırılmış olan kulenin, dünya 
tarihinde Amerika’da bulunan Zafer Anıtı’ndan son-
ra ikinci yapılan anıt olduğunu öğreniyoruz. Sakarya 
Meydan Savaşı anısına yaptırılmış olan kule, ahşap, 3 
katlı ve yalı baskı tarzında.
Bıçakçı Ömer Dede Türbesi - Ömer Sıkkın Türbesi 
ise görülmesi gereken yerlerden bir diğeri. Bıçakçı 
Ömer Dede, Ak Şemsettin ile aynı dönemde yaşamış 
olup Hacı Bayram Veli’nin de müritlerindenmiş. An-
cak o dönemde Göynük merkezde yaşamış ve bıçak-
çılık yaparmış ve bu yüzden, 1475 yılında ölen Ömer 
Dede’ye, yöre insanı “Bıçakçı Dede” ismini de ver-
miş. Ömer Dede ile ilgili mistik bir hikâye de anlatı-
lıyor yörede: “Hacı Bayram vefat edip, Ak Şemsettin 
de defin görevini yerine getirdikten sonra, Ankara’da 
kalmaz ve yöreye geri döner. Bu sırada, Hacı Bay-
ram müritleri ile Ömer Dede arasında sıkıntı oluşur. 
Bunun üzerine, Ömer Dede, müritlere “Dervişlik hır-
kada ve taçta değildir” diyerek, dört koyunun piştiği 
ateşe ani bir hareketle kendini atar. Bir süre sonra, 
ateşten çıkan Ömer Dede’nin üzerinde bulunan taç 
ve hırkanın yandığı görülür. Ancak hocası Hacı Bay-
ram’ın kendisine hediye ettiği “şal” a bir şey olmaz.”

GÖYNÜK’TE KONAKLAR, KAPILARINI ZİYA-
RETÇİLERİNE AÇIYOR

Göynük tarihi evleri de ilçenin siluetini zenginleştiren 
yapılardan bir diğeri. İlçe merkezinde, bir kısım tarihi 
ev restore edilerek, ziyaretçilerin konaklaması için tah-
sis edilmiş. Bu evlerde konaklamak, insana yıllar ön-
cesinin yaşam tarzını hissettiriyor aynı zamanda. Özel-
likle evlerin yazın serin olması, yaz döneminde ilçeye 
gelen ziyaretçiler için bu evleri iyi bir alternatif haline 
getiriyor. Günümüzde konaklamak için kullanılan bu 
evlerin birkaçı hakkında bilgi vermek istiyorum: Ak 
Şemsettin Konağı, yaklaşık 200 yıllık bir yapı. 2000 
yılında restore edilerek, turizme açılan konakta, tarihi 
yapısı bozulmadan hazırlanan 18 odada konaklamak 
mümkün. Hacı Ali Paşa Konağı ise 1996 yılında resto-
re edilmiş ve 16 yatak kapasitesiyle günümüzde ziya-
retçilere hizmet veriyor.

CENNETTEN BİR KÖŞE: SÜNNET GÖLÜ
Göynük, sadece tarihi yapılarıyla değil doğa harikala-
rıyla da görsel bir zenginlik sunuyor ziyaretçilerine. Bu 

doğa harikalarından biri olan Sünnet Gölü, tam bir cen-
net köşesi. Yemyeşil bir orman tabakası ortasında bir 
göl. Gölün kıyısında tamamen ahşap malzemeden ya-
pılmış bir otel bulunuyor. Burada cep telefonu hatta te-
levizyon hatları bile tam çekmiyor. Buradaki gezinize, 
ormanlık alandan gelen yabani hayvan sesleri eşliğinde 
göl kıyısındaki banklarda oturarak geçireceğiniz birkaç 
saatlik zaman eşlik ediyor. İnanın bu keyfi herhangi bir 
yerde yaşama şansınız yok, çünkü burada tabiatın bir 
parçası olduğunuzu tekrar hatırlıyorsunuz. Ayrıca biraz 
önce sözünü ettiğim gibi, otelde beton o kadar az kul-
lanılmış ki inanamayacaksınız. Göynük ilçe merkezine 
27 km. uzaklıkta olan Sünnet Gölü, Kurudağ ve Eren-
ler Tepesi arasındaki dar ve derin bir vadide heyelan 
sonucu oluşmuş. Yemyeşil suyunun 22 metre olduğu 
gölde, olta balıkçılığı yapmak mümkün. 
Göynük, belki bir solukta gezebileceğiniz ama bir 
ömür unutamayacağınız bir rota vadediyor sizlere. Siz-
lere, bu şirin ilçeyi gezi planınıza eklemeniz önerisiyle, 
tekrar görmeyi umut ettiğimiz bu yöreden ayrılıyoruz. 

Tokalı örtü                                     

Sünnet Gölü                                   

Süleyman 
Pasa 

Camisi



Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi
YIL:6 SAYI:28 MAYIS-HAZİRAN 2016foto galeri

M
ehmet Ağca Emine Çavuş

Mehmet Ağca


