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Osmanlı’nın sevilmeyen yüzü: 
Cellatlar

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim 
biçimlerimiz de değişiyor. Artık gazete-
nin ve televizyonun yerini yeni medya 
araçları ( İnternet, Web sitesi, Haber si-
tesi, Arama motoru, blog, wiki, vb. ağlar) 
alıyor. Peki, yeni medyanın günlük yaşan-
tımıza bu kadar hızlı adapte olduğu dü-
şünüldüğünde, geleneksel medya araçla-
rı önemini kayıp ediyor mu? Geleneksel 
medya ve yeni medya ile ilgili merak edi-
lenleri Gümüşhane Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yard. Doç. Dr. Ali Özcan a sorduk.
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Osmanlı’nın en sevilmeyen yüzü olarak 
bilinen cellatlar pek çok yönüyle sırlarını 
muhafaza ediyor. İşte cellatların kimi kan 
donduran sırları...

Şifayı 
doğada 
aramak...

G
Gümüşhane Üni-
versitesi (GŞÜ), 
Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Enfor-
matik Enstitüsü 
tarafından her 
yıl yayımlanan 
“Yükseköğretim 
Kurumları Akade-
mik Başarı” liste-
sinde kendisinden 
çok önce kurulan 
birçok üniversiteyi 
de geride bırakarak 
önemli bir başarıya 
imza attı.   

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
(GTSO) tarafından hazırlanan ve yürütülen 
‘Gümüşhane Pestil ve Köme ile Dünyaya 
Açılıyor’ Uluslararası Rekabetçiliğin Gelişti-
rilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesine 
dahil olan firmalar faaliyet ve çalışmaların 
değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen 
toplantıda bir araya geldi.

Susam, en az 5 bin yıldan beri yağlı bir 
tohum olarak kullanılan dünyanın en eski 
kültür bitkilerinden biri. Susam, son derece 
yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriği 
sebebiyle önemini yeniden kazanmaya 
başlarken, çoğumuz bu mucizevi tohumun 
günümüzde kullanılan en güçlü şifalı besin-
lerden biri olduğunu bilmiyoruz.

Pestil ve köme dünyaya açılıyor Açıl susam açıl!

SAYFA  3’TE

Geleneksel medyadan
“yeni” medyaya...
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Gümüşhane Üniversitesi akademik ve idari personeli GŞÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın’ın önderliğinde darbe girişimine karşı 
bir araya geldi. Konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen Prof. Dr. İhsan Günaydın, ”Dış güçlere bağlı bir azınlık otoritesi 
oluşturmak  amacıyla başlatılan bu menfur kalkışma, yüce milletimizin bizzat kendisi tarafından bastırılıp akıbete uğratılmıştır.15   
Temmuz gecesi başlayan hain ve alçak saldırılara karşı sokaklara inerek demokrasisine sahip çıkan milletimizin kadim tarihinde 
şanlı bir sayfa oluşmuştur.” dedi.  

Gümüşhane Üniversitesi akademik ve idari per-
soneli 20 Temmuz Çarşamba günü Gümüş-
hane belediye binası önünde bir araya gelerek 

darbe girişimine karşı tepkilerini gösterdiler. ‘Darbeye 
hayır’ sloganlarıyla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla 
demokratik direnişlerini ortaya koyan GŞÜ akademik 
ve idari personeli, beş gündür demokrasi nöbeti tutan 
Gümüşhaneli vatandaşların arasına katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan program Gümüşhane Müftü Yardımcısı Salih 
Sağlam tarafından okunan Kur’an tilavetiyle devam 
etti ve ardından vatanın birliği için dua edildi. Konuş-
masını yapmak üzere sahneye davet edilen Prof. Dr. 
İhsan Günaydın, “Dış güçlere bağlı bir azınlık otoritesi 
oluşturmak amacıyla başlatılan bu menfur kalkışma, 
yüce milletimizin bizzat kendisi tarafından bastırılıp 
akıbete uğratılmıştır. 15 Temmuz gecesi başlayan hain 
ve alçak saldırılara karşı sokaklara inerek demokrasi-
sine sahip çıkan milletimizin kadim tarihinde şanlı bir 
sayfa oluşmuştur” dedi. 

Günaydın: “Türk mİlletİ, gücünü 
zorbalıktan alanların düşmanı ol-
muştur”
Milletimizin bütün dünyaya demokrasiye olan inan-
cını bir kez daha ilan ettiğini vurgulayan Günaydın, 
Türk milleti üzerinde oynanacak oyunların yine mil-
letin kendi azim ve kararlılığıyla yok edildiğini dile 
getirdi. Türk milletinin, gücünü baskıdan alanların 
karşısında duran bir millet olduğunu ifade eden Gü-
naydın, “Türk milleti gücünü baskıdan ve zorbalıktan 
alanların birinci dereceden düşmanı olmuş ve olmaya 
da devam etmektedir. Çünkü biliyorlar ki; Türk mille-
tinin ve devletinin güçlü olması İslam dünyasının ve 
tüm mazlum milletlerin güçlü olması demektir. Bu 
sebeple milletimizin ve devletimizin iradesini zayıf-
latmak, birlikteliğini bozmak için bekleyen iç ve dış 
düşmanlar buldukları her fırsatta harekete geçmekten 
çekinmemişlerdir. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan-
lar bunun örneklerinden birisidir. Fakat 15 Temmuz 
2016 gecesi, gerçekleştirilmiş tüm düşmanlıklardan 

hem daha farklı hem daha acımasızdır. İlk defa mil-
letimiz kadim değerlerimizi paylaştığını iddia eden, 
yüce dinimizi hizmet görünümü altında kullanan 
alçakça bir yapılanmanın hedefi olmuştur. Fakat mil-
letimiz oyuna gelmemiş ve kuzu postuna bürünmüş 
hainlere cevabını vermiştir” açıklamasında bulundu. 

Gümüşhane Üniversitesi olarak o menfur olayın ger-
çekleştiği ilk andan itibaren milletimizin ve devletimi-
zin yanında oldukları vurgusunda bulunan Günaydın, 
meydanlara çıkarak tepkilerini ortaya koyduklarını 
söyledi. “Zaman, birlik zamanıdır” diyen Günaydın, 
bu menfur olay sebebiyle hayatını kaybeden şehitlere 

Allah’tan rahmet diledi. Günaydın, “Egemenlik kayıt-
sız şartsız milletindir” mesajıyla konuşmasını sonlan-
dırdı.   
Rektör Günaydın’ın konuşmasının ardından şiirler 
okundu ve demokrasi nöbeti tüm coşkusuyla devam 
etti.     

HABER: Sözdar Batur- Fadime Aydemir                                                                                                                       

Gümüşhane Üniversitesi’nden 

demokratik direniS.
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Gümüşhane Üniversitesi (GŞÜ), Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi Enformatik Enstitüsü tarafından her yıl ya-
yımlanan “Yükseköğretim Kurumları Akademik Başarı” 
listesinde kendisinden çok önce kurulan birçok üniver-
siteyi de geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.   

2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversite-
si, geride bıraktığı 8 yıl içerisinde zor coğ-
rafi koşullarda fiziki ve eğitim-öğretim alt-

yapısını hızla tamamlamasının yanında akademik 
alanda da üstün bir performans gösterdi. 
“Gelişen ve Geliştiren Üniversite” sloganıyla yola 
çıkan Gümüşhane Üniversitesi, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Enformatik Enstitüsü tarafından ya-
yınlanan akademik başarı listesindeki yükselen 
başarı grafiğiyle istikrarlı büyümesini tescilledi. 
2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasın-
da 2015 yılında 31’inci olurken 2016’da 21’inci 
sırada yer alan Gümüşhane Üniversitesi, devlet 
üniversiteleri arasında 2015’te 76’ıncı sıradayken 
2016’da 66’ıncı sıraya yükseldi. Türkiye’deki üni-
versitelerin genel akademik performansına göre 
yapılan sıralamada 2015’te 99’uncu sırada yer 
alırken, 2016’da 84’üncü olan GŞÜ, bünyesinde 
tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında 
2015’te 33’üncü sırada iken 2016’da 25’inci sıra-
ya yükseldi. 
“Huzur ve güven başarıyı artırdı”
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan 
Günaydın yaptığı açıklamada rektörlük seçimleri-
nin de yaklaşmasıyla birlikte bazı yerel basın men-
suplarını öne sürerek Gümüşhane Üniversitesi’n-
de akademisyenler üzerinde büyük bir baskının 
olduğu gibi iftira nitelikli suni gündemlerin oluş-
turulduğunu ve bu gündemlere en güzel cevabın 
da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Ens-
titüsü tarafından her yıl yayımlanan Türkiye’deki 
üniversiteler arasında gerçekleştirilen akademik 
başarı listesiyle verildiğini söyledi. 
   Baskı altında olan, huzur ve güveni kalmayan bir 
akademisyenin üretken olamayacağını vurgulayan 
Rektör Günaydın, “Üniversiteler, gerçekleştirdik-
leri araştırmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile 
bulundukları şehrin ve bölgenin yanı sıra ülkenin 

ve hatta tüm insanlığın mevcut durumunun daha 
da iyileşip gelişmesine, sahip olunan problem-
lerin çözümüne birinci düzeyde katkı sağlayan 
üniversal kurumlardır. Bilimsel ufukta daralma, 
düşüncede sığlaşma, zihinsel becerilerde körelme 
üniversiteler için kurulma amaçlarından uzaklaş-
maya, ülke ve insanlık için sahip olunması gere-
ken vizyon ve misyondan kopmaya yol açacak en 
büyük tehlikelerdir. Üniversiteleri böylesi konuma 
sürükleyecek en önemli faktörler ise üniversitele-
rin misyon ve vizyonlarından habersiz kesimlerin 
üniversitelerde söz sahibi olmaya kalkışmaları, 
yerelleşme, günlük sığ politikaların aracı veya un-
suru haline gelme ve kişisel çıkarlara aracı kılınma 
durumudur.” dedi. 
Gümüşhane Üniversitesi’nin kendisini başarısız 
veya yetersiz gösterme çabası içerisinde olanlara 
inat, gözle görünür bir hızla başarı basamakların-
da yukarılara tırmanmaya devam ettiğini vurgula-
yan Rektör Günaydın sözlerine şöyle devam etti: 
“2008 yılında kurulan ve ilk gününden itibaren bir 
üniversitenin sahip olması gereken özellikler ve 
nitelikler konusunda bilgili ve yetkin akademik-i-
dari kadronun yönetiminde, bilimsel bilgi birikim-
leriyle, üniversiteli olmanın gerektirdiği zihniyet 
ve becerileriyle fedakârca çalışan öğretim eleman-
larıyla araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerine 
devam eden Gümüşhane Üniversitesi büyük ba-
şarılara imza attı ve atmaya devam ediyor. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü 
tarafından yükseköğretim kurumlarını akade-
mik başarıları doğrultusunda her yıl yayınlanan  
“University  Ranking by Akademic Performance”  
2016 listesi, Gümüşhane Üniversitesi’nin akade-
mik alanda gösterdiği başarı açısından önemli bir 
referanstır. Kuruluşundan bu yana geçen 8 yıl içe-
risinde fiziksel durumuyla, eğitim-öğretim faali-
yetleri için gereken altyapı çalışmalarıyla, öğretim 

elemanı kadrosuyla ve öğrenci sayısıyla büyük ba-
şarılara imza atan Gümüşhane Üniversitesi, artık 
akademik başarılarından da söz ettirmeye başladı.  
Gümüşhane Üniversitesi akademik başarılarıyla 
kendisiyle aynı dönemde kurulmuş üniversitelerin 
tamamına yakınını, kendisinden çok önce kurul-
muş üniversitelerin de birçoğunu geride bıraktı. 
Akademik alanda gösterdiğimiz bu başarın mima-
rı olan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum. 
Kendilerinin huzurlu, güvenli ve dedikodunun 
olmadığı bir ortamda akademik çalışmalarına de-
vam edebilmeleri için bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonrada görevimizin son gününe kadar 
yönetim olarak gerekli özeni göstereceğimizi be-
lirtmek istiyorum.”
University Ranking by Akademic Performance’a 
göre Gümüşhane Üniversitesi’nin mevcut akade-
mik performansı özet olarak şu şekilde gerçekleşti: 

“
2000 YILINDAN SONRA KURULAN 
ÜNİVERSİTELER” sıralamasında 21. olan 
(2015 yılında 31.sıradaydı) Gümüşhane Üni-
versitesi bu konumuyla aralarında Yalova, 

Ordu, Bayburt, Giresun, Amasya ve Uşak üniversi-
tesinin de bulunduğu çok sayıda devlet üniversitesini 
geride bıraktığı gibi; aralarında Ufuk, Zirve, İstanbul 
Kültür, İstanbul Bilgi, Konya Karatay, Turgut Özal, 
Yeni Yüzyıl, İstanbul Ticaret, İstanbul Aydın, İstan-
bul Arel, Gediz üniversitelerinin de bulunduğu çok 
sayıda vakıf üniversitesinin de önüne geçti. 

“
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ” genel sıra-
lamasında 66. olan (2015 yılında 76. sıraday-
dı) Gümüşhane Üniversitesi bu konumuyla 
aralarında Erzincan, Yalova, Ordu, Muğla 

Sıtkı Koçman, Mehmet Akif Ersoy, Bayburt, Gire-
sun, Amasya ve Uşak üniversitesinin de bulunduğu 
toplam 29 üniversiteyi geride bıraktı. 

“
GENEL AKADEMİK PERFORMANS” 
sıralamasında 303,41 puan ile 84. sırada yer 
alan (2015 yılında 99.sıradaydı) Gümüşha-
ne Üniversitesi, bu konumuyla aralarında 

Yalova (289,38), Ordu (275,82), Muğla Sıtkı Koç-
man (271,23), Mehmet Akif Ersoy (265,60), Bay-
burt (264,77), Giresun (242,27), Amasya (229,39) 
ve Uşak (214,62) üniversitesinin de bulunduğu 
çok sayıda Devlet Üniversitesini geride bıraktığı 
gibi; aralarında Ufuk (296,64), Işık (296,20),  Zirve 
(284,14), İstanbul Kültür (255,66), İstanbul Bilgi 
(239,55), Konya Karatay (237,71), Haliç (182,84), 
Çağ (181,05), Beykent (150,10) üniversitelerinin de 
bulunduğu çok sayıda vakıf üniversitesini geride bı-
raktı. 

“
BÜNYESİNDE TIP FAKÜLTESİ OLMA-
YAN” üniversiteler sıralamasında 25. olan 
(2015 yılında 33.sıradaydı) Gümüşhane Üni-
versitesi bu konumuyla aralarında Yalova, 

Mehmet Akif Ersoy, Bayburt ve Uşak üniversitesi-
nin de bulunduğu çok sayıda devlet üniversitesini 
geride bıraktığı gibi; aralarında Işık, Haliç, İstanbul 
Kültür, İstanbul Bilgi, İstanbul Ticaret, İstanbul Arel, 
Gediz üniversitelerinin de bulunduğu çok sayıda va-
kıf üniversitesinin önüne geçti.

“
ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN ÖĞ-
RENCİ” sayısı 42,30 olan (2015 yılında 
42,58) Gümüşhane Üniversitesi bu konu-
muyla aralarında Afyon Kocatepe, Kasta-

monu, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Dumlupınar 
ve Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesinin de 
bulunduğu çok sayıda devlet üniversitesini geride 
bırakarak, aralarında İstanbul Kültür, İstanbul Bilgi, 
İstanbul Aydın, İstanbul Arel, Bahçeşehir, Beykent, 
Çankaya ve Doğuş üniversitelerinin de bulunduğu 
çok sayıda Vakıf üniversitesinin de önüne geçti. 

HABER: Serpil Çetin - Fatma Ünsal

Gümüshane Üniversitesi’nden 
büyük basarı.

.
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Gümüşhane’ye modern bir 
“hayvan barınağı” 

yapılıyor

Gümüshane’nin su ihtiyacı için dev proje:

Çamlıca 
Mahal-
lesi’nde 

inşasına başlanan Kent 
Park ve Hayvan Barınağı Pro-
jesi çalışmalarının hız kesmeden 
devam ettiğini söyleyen ilgili firma 
sahibi Eyüp Gürbüz, projenin modern bir ya-
pıda olduğuna dikkat çekti. Yüklenici firma sahibi 
Gürbüz, Kent Park ve Hayvan Barınağı Projesi’nin 
maliyetinin 2 bin 600 TL olduğunu ifade etti. Sorumlu 
firma sahibi Gürbüz, 8 bin 500 metrekarelik alana kurulu hayvan 
barınağı inşaatı içerisinde anne-yavru kulübelerinin, karantina köpek 
kulübelerinin, karantina kedi kulübelerinin, köpek kulübelerinin, kedi 
kulübelerinin, yabani hayvan kulübelerinin ve hayvan mezarlıklarının 
bulunduğuna dikkat çekti. Gürbüz, idari bina içerisinde; ameliyat odası, 
muayene odası, personel dinlenme odalarının olduğunu söyleyerek hay-
vanların bakımı için uzmanların bulundurulacağının altını çizdi.

“Projede sadece 
hayvan barınağı 

değil gezi ve yürüyüş 
parkurları, piknik alanları, 

açık otopark da yer alıyor”
Gümüşhane  Belediyesi Basın, 

Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Hayati 
Yalçın, yaptığı açıklamada toplam inşaat 

alanının 8 bin 500 metrekarelik kısmına yer-
leştirilen hayvan barınağı inşaat alanı ve 100 bin 

metrekarelik alana yerleştirilen gezi ve yürüyüş parkur-
ları, piknik alanları, açık otoparkın bulunduğunu ifade etti. 

Yalçın, sokak hayvanlarının rehabilite edilebilmesi ve doğada 
yaralanan vahşi hayvanların tedavi süresince kalacağı barınak-
ların mevcut olacağını belirtti. Kent Park ve Hayvan Barınağı 
içerisindeki su ihtiyacı için sondaj vurularak su çıkartıldığına 

vurgu yapan Yalçın, proje içerisinde idari yetkililerin bulunacağı 
bir binanın olduğunu söyledi.

Gümüşhane’de hayvanlara 
modern bir yaşam alanı sunmak 
amacıyla hayvan barınağı ve 

kent park projesi gerçekleştiriliyor. 
Gümüşhane Belediyesi tarafından 

ihalesi yapılan Kent Park ve Hayvan 
Barınağı Projesi’nin inşa çalışmaları 

başladı.

HABER: Zeynep Hafiye Gülcan                                                                                                    

HABER: Murat Altundağ

.

Gümüşhane’nin 2055 yılı-
na kadar içme suyu ihtiyacını 
karşılayacak Bahçecik Barajı ve 
baraja Aktutan Göleti’nden su 
iletilecek olan tünelin ihale-
si 22 Ağustos Pazartesi günü 
yapıldı.

Gümüşhane’yi dünya standartlarında içme suyu ka-
litesine kavuşturacak olan projeye start verilerek 

projenin ilk etabı olan Bahçecik Barajı ve iletim tüne-
linin ihalesi gerçekleştirildi.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Gümüşhane 
Milletvekili Cihan Pektaş tarafından yapılan açıkla-
mada, silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde yapı-
lacak barajın yüksekliğinin yaklaşık 59 metre olacağı 
belirtildi. Aktutan Göleti’nden Bahçecik Barajı’na su 
iletmek için de 4 metre çapında 2095 metre uzunlu-
ğunda bir tünel açılacağı ifade edildi. Pektaş, proje-
nin ikinci etabında ise en ileri teknoloji kullanılarak 
yapılacak olan 23.500 m³/ gün kapasiteli arıtma tesisi 
ile 400 mm çapında toplam 24.865 metre uzunluğun-
da isale hattı inşa edileceğini açıkladı. Projenin 2018 
yılı sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini belirten 
Pektaş, projenin Gümüşhane’ye hayırlı ve uğurlu ol-
masını diledi.

Bahçecik 
Barajı
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Ülkemizde son yıllarda adından 
sıkça söz ettiren ve ne yazık ki 
çoğu zaman ölümle sonuçlanan 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi  (KKKA) 
hastalığına sebebiyet veren kene ısırma-
sı vakalarındaki artış üzerine Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kene 
ile biyolojik mücadele konusunda çeşitli 
çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalar 
kapsamında, Afrika kökenli Beç tavu-
ğunun kene ile mücadelede başarılı so-
nuçlar sağladığı görüldü ve Genel Mü-
dürlüğe bağlı merkezlerde söz konusu 
tavuk türünün dağıtımına başlandı.
6 yıldır dağıtım yapılıyor
Gümüşhane’de 6 yıl önce başlanılan 
Beç tavuğu dağıtımının son yapılan da-
ğıtımla birlikte bin 830’u bulduğu belir-
tildi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre Gü-
müşhane ilinde Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi hastalığı bulaştıran kenelerin, kar-
şı kimyevi mücadeleye karşı, biyolojik 
mücadelede ön planda tutulduğu belir-
tilerek, “Bu nedenle 2011 yılında 280, 
2013 yılında 200, 2014 yılında 400, 

2015 yılında 450 ve bu yıl içerisinde de 
500 olmak üzere bin 830 Beç Tavuğu 
dağıtımı gerçekleştirildi.” denildi.
İlaçsız yöntem
Kene ile mücadelede ilaçsız yöntemin 
tercih edildiği belirtilen açıklamada, 
daha sonra şu ifadelere yer verildi:
“Kene ile mücadelede biyolojik yöntem 
olarak Beç Tavuğu verilen köylerden, 
Beç tavuklarının davranışları, civarla-
rındaki kene popülasyonları ve Kırım 
Kongo vakaları konularının takibi isten-
miş olup, dağıtım yapılan köylülerden 
dağıtılan Beç tavuklarının keneleri yedi-
ği ve yok ettiği yönünde olumlu bilgiler 
alınmıştır.”
Bakan Eroğlu’nun talimatı
Öte yandan yapılan açıklamada, Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun 
talimatı ile beş tavuğu dağıtımının 6 yıl 
önce alınan bir karar olduğu belirtilerek, 
daha sonra şunlar kaydedildi:
“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü kene ile biyolojik mücade-
le konusunda en başarılı yöntemin Beç 
tavukları ile sağlanıldığını tespit etti. 
Afrika kökenli Beç tavuğunun kene ile 

mücadelede başarılı sonuçlar vermesi 
üzerine Genel Müdürlüğe bağlı merkez-
lerde söz konusu tavuk türünün üretimi-
ne başlandı. Üretilen tavuklar geçtiğimiz 
yıldan itibaren kene vakalarının görül-
düğü bölgelerde yaşayan vatandaşlara 
dağıtıldı ve kene ile biyolojik mücade-
leye başlandı. Olumlu sonuçlar alınması 
üzerine geçtiğimiz yıl Çorum, Yozgat ve 
Sivas başta olmak üzere çeşitli bölgeler-
de dağıtılan Beç tavuklarının dağıtımı 
bu yılda yine Sivas’ta yapılacak.”
Hibe şeklinde olan tavuk dağıtımı için 
özellikle kene ısırma vakalarının çok 
yaşandığı köy ve ilçelerin seçildiği ifade 
edilen açıklamada, çiftçilerin tavukların 
çoğalmasını sağlayarak, kene ile biyolo-
jik mücadelede önemli bir adımın atıl-
masını sağlanacağı kaydedildi.
Beç tavuğu nedir ?
Beç tavukları, sülüngiller familyasının 
en iyi bilinen türünden tavuklardır. Bu 
tavuklar gövdelerine göre çok küçük 
olan başlarından, kısa kuyruklarından, 
değirmi ve küçük kanatlarından kolay-
ca tanınır. Külrengi esmer tüyleri sık, 
beyaz noktalarla kaplıdır. Çıplak başı-

nın 
üs-
tünde 
miğferi 
andıran mavimsi küçük bir ibik 
bulunur; yarısı beyaz, yarısı kırmızı olan 
gagasının altında, etten iki sakal sarkar. 
Tavuğun ortalama büyüklüğü 60 cm ka-
dardır. Evcil çeşitleri, Afrika (Etiyopya, 
Sudan, Eritre, Uganda ve Kenya) kökenli 
yabani türlerden, özellikle Numida mele-
agris meleagris türünden türemedir.
Eski Yunanlılar ve Romalılar, beç tavu-
ğunu, etinden yararlanmak ya da süs hay-
vanı olarak kullanmak için beslerlerdi. 
Ancak, bu hayvan her ne kadar evcilleşti-
rilmişse de, yabani türün temel nitelikle-
ri, özellikle de çok gelişmiş olan özgürlük 
düşkünlüğü değişmemiştir. Öteki yabani 
türler, renk, benek ve başı süsleyen çıkın-
tılar bakımından bazı ayrılıklar gösterir-
ler. Çiftliklerde sarı ve beyaz tüylü yeni 
çeşitler de üretilmiştir.
Beç tavuğu, bir yaşma gelince yılda yüz 
kadar yumurta verir; yumurtaların ku-
luçka süresi 28-30 gündür; hindi ya da ta

vuk da bu yumurtaların üstüne kuluçkaya 
yatabilir. Ancak, beç tavuğu çok saldırgan 
olduğu için, öteki kümes hayvanlarının 
arasına pek alınmaz. Beç tavuğunun eti, 
özellikle beş altı aylıkken çok lezzetlidir.
Yabani beç tavuğu, yuvasını yerdeki çu-
kurlara yapar; sürüler halinde sık çalılık-
larda yaşar; bitkiler, böcekler ve tanelerle 
beslenir. Dinlenmek için ağaçların üstüne 
tüner. Beç tavuğunun uçuşu, özellikle şa-
fakta ve gün batışında gürültülüdür.

Kelkit ilçesine bağlı Karşıyaka köyün-
de inşaatı devam eden Keklik Üretim 
İstasyonu ile ilgili olarak gazetemize 

açıklamada bulunan Aydın, 
Orman ve Su İşleri Bakan-

lığı’nca tabiatın des-
teklenmesi, biyolojik 
çeşitliliğin korunması 

amacıyla gerçekleştirilen 
çalışmaların sürdürüldüğünü 
belirtti.
Aydın, bu kapsamda Doğu 
Anadolu ve Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nin kesişim noktası 

konumundaki Kelkit Vadi-
si’nde Keklik Üretim İstasyo-

nu’nun hayata geçirileceğini 
ifade ederek, “2 milyon liraya mal 

olacak ve 2017’de hizmete açılacak 
Keklik Üretim İstasyonu’nda ilk etap-

ta 10 bin keklik üretimi yapılabilecek” 
dedi.

İstasyonun kaba inşaatının devam ettiğini 
vurgulayan Aydın, yıl içinde makine teçhizatı 
ve su ikmalinin de gerçekleştirileceğini aktardı.
Aydın, bölgeye hizmet edecek istasyonun, Tür-
kiye’nin ilk doğal ve yarı doğal keklik üretim 
istasyonu olacağına dikkat çekerek, “Karşıyaka 
köyü dağlarında mevcut olan kekliği, tabi yol-
larla üretip tekrar tabiata yani ait olduğu yere 
bırakacağız. Bu proje ile bir ilki de gerçekleştir-
miş olacağız. Bakanlığımız, projelerini bilim ve 
teknoloji ışığında geliştirmeye, tabiattan öğren-

diğini tekrar tabiata geri bırakmaya gayret edi-
yor” diye konuştu. Üretim istasyonunun önemli 
kısmının kuluçkahaneden oluşacağını belirten 
Aydın, “İstasyonun yapıldığı alan, devlet avla-
ğı. İstasyonumuzda ürettiğimiz keklikleri, is-
tasyonun üzerini açarak doğaya salacağız. Hem 
tabiata hem av yaban hayatına hem de kene ile 
mücadeleyi bu anlamda desteklemeye devam 
edeceğiz” sözlerine yer verdi.

İlk çil keklik üretim istasyonu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’de 
yanlış ilaç kullanımı, gübreleme ve avlanma 
sonucu nesli gittikçe azalmakta olan çil keklik 
için ilk üretim istasyonu Afyonkarahisar’da ku-
ruldu. 
Biyolojik ve doğal güzellikler açısından son de-
rece zengin olan ülkemiz, 20. yüzyıldan itibaren 
sanayinin gelişmesi, çevre kirliliği, bilinçsiz av-

lanma, tarımda yanlış ilaç kullanımı ve bilinçsiz 
gübreleme sonucu “kınalı ve çil keklik” sayıla-
rında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlandı. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür-
lüğü’nden edinilen bilgiye göre, doğada keklik 
popülasyonunun artırılması için 6 yıl önce Af-
yonkarahisar’da ilk olarak çil keklik üretimine 
başlanıldığı belirtilerek şöyle denildi:
“Kekliğin doğadaki zararlarla mücadelesi her-
kesin malumu. Özellikle bir tahıl zararlısı olan 
süneyle mücadelede keklik çok önemli roller 
üstleniyor. Aynı zamanda keneyle mücadelede 
de keklik onları yiyerek doğadaki kene zararlı-
sının da azalmasına katkı sağlıyor. ‘Çil keklik’ 
ülkemizde Marmara, İç Ege, Trakya ve Orta 
Anadolu’nun tamamı ve İç Anadolu’nun bir bö-
lümünde bulunur. Doğada yaşam ortamı olarak 
tarım alanları, çayırlar, çalılık araziler açık alan-
lar, dağlık kayalık ve eğimli düzlüklerdir. ‘Çil 
keklikler’ doğada çiftleşme ve kuluçka dönemi 
hariç aile halinde yaşarlar; beslenirken böcekler, 
yeşil yapraklar, tahıl ve ot tohumları başlıca yi-
yecekleridir. Tarım alanlarındaki yanlış ilaç kul-
lanımı ve gübreleme, bilinçsiz avcılık nedeniyle 
kekliklerin sayıları çok azaldı. Biz bunun doğa-
daki sayısını artırmak üzere üretmeye karar ver-
dik. Kınalı kekliğin üretimi daha kolay ama ‘çil 
kekliğin’ üretimi, yetiştirilmesi daha zor. Farklı 
bir yöntemle yetiştiriliyor. Yetiştirilmesi zor ol-
duğu için bu sahaya girilmemişti. Çil keklik ve 
kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla 
üretim istasyonlarının hızla artırılması planlan-
maktadır.” 

HABER: Sinan Uçar

HABER: Sinan Uçar

-

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şubesi Müdürü İlbeyi Aydın, 2 milyon liraya mal 
olacak ve 2017’de hizmete açılacak Keklik Üretim İstasyonu’nda ilk etapta 10 bin keklik 
üretimi yapmayı planladıklarını söyledi.

Gümüşhane’de kene ile biyolojik mücadelede, yöredeki 
çiftçilere dağıtılan Beç tavukları önemli bir rol üstlene-
cek. Afrika kökenli Beç tavuğunun kene ile mücadelede 
başarılı sonuçlar sağladığı görülmesi üzerine Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’na bağlı merkezlerde söz konusu ta-
vuk türünün dağıtımına başlandı.  

Kene ile mücadelede 
beç tavugu

Keklik istasyonunda sona doğru
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Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından hazırlanan ve yürütülen ‘Gümüşhane Pestil ve Köme ile Dünyaya Açılıyor’ 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesine dahil olan firmalar faaliyet ve çalışmaların değer-
lendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Pestil ve köme dünyaya açılıyor
Haber: Sinan Uçar

Gümüşhane Aktif Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ne-
deniyle Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Giresun’un Görele Belediyesi tara-
fından balık avı sezonunun başla-
ması ile birlikte “Balık Şenliği” et-
kinliği düzenlendi.

Gümüşhaneli avcılardan 30 
Ağustos’ta 32 ünite kan bağışı

Görele’de 
Balık Senligi

Gümüşhane Aktif Avcılar ve Atıcılar 
Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı nedeniyle Kızılay’a kan bağışında 
bulundu.
Dernek Başkanı Sinan Demirsoy liderli-
ğinde adıyla müsemma Zafer Meydanı’nda 
kurulu Kızılay standına giden avcılar, kan 
bağışında bulundu. 
Dernek Başkanı Demirsoy, 30 Ağustos Za-
fer Bayramı nedeniyle başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere kuruluş ve ba-
ğımsızlığımızın mimarı aziz ecdadımızı rah-
met ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

“KAN ACIL IHTIYAÇ DEĞIL SÜREKLI 
BIR IHTIYAÇTIR”

Tüm dünyada her gün, her saniye, bir in-
sanın yaşamak için kan nakline ihtiyaç 
duyduğunu, ülkemizde yaşanan terör olay-
larından dolayı birçok yaralı asker, polis ve 
vatandaşın kan nakline ihtiyaç duyduğunu 
kaydeden Demirsoy, “Kan ise tek kaynağı 
insan olan ve başka hiç bir yolla üretileme-
yen biyolojik bir maddedir ve bütün dün-
yada güvenli kan ve kan bileşenleri ancak 
düzenli, gönüllü ve karşılık beklemeyen kan 
bağışçıları aracılığıyla sağlandığının farkın-
dayız. Bizlerde Gümüşhane Aktif Avcılar ve 
Atıcılar Derneği üyeleri olarak ‘Kan Acil 
Ihtiyaç Değil Sürekli Bir Ihtiyaçtır’ sloga-
nıyla Kızılay’a kan bağışında bulunmak için 
toplandık. Kurulduğumuzda da söylediği-

miz gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer 
alacağız, tabela dernekçiliği yapmayacağız” 
ifadelerini kullandı.
Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm terör 
olaylarını şiddetle kınadıklarını dile getiren 
Demirsoy, tüm vatandaşları kan bağışı ko-
nusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Gümüşhane Kızılay doktoru Zihni Ataman 
ise 32 kişinin kan bağışında bulunduğunu 
belirterek, Gümüşhane’de ilk defa bir sivil 
toplum örgütünün böyle bir etkinlik düzen-
lediğini belirtti.
Gümüşhane Aktif Avcılar ve Atıcılar Derne-
ğine teşekkür eden Dr. Ataman, Gümüşha-
ne’de bulunan diğer sivil toplum örgütlerini 
de kan bağışında bulunmaya davet etti. 

Giresun’un Görele Belediyesi tarafından balık avı se-
zonunun başlaması ile birlikte “Balık Şenliği” etkin-

liği düzenlendi.
Bu yıl 2.’si düzenlenen “Balık Şenliği” etkinliğine yağmu-
ra rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Liman mevki-
inde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ekmek arası balık 
ikram edildi.
Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Vekili Mustafa Çınar, 
yeni av sezonunun balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek 
“Balıkçılarımız dün gece ‘Vira Bismillah’ diyerek ağları-
nı Karadeniz’in derin sularına bıraktı. Bugün Türkiye’nin 
bütün limanlarında aynı heyecan ve telaş ile tüm balıkçıla-
rımız yeni sezon için ağlarını attı. Ben balıkçılarımızın ağ-
larının bol ve bereketli geçmesini diliyor, hepsine bol ka-
zançlı sezon diliyorum. Görele Belediyesi olarak Belediye 
Başkanımız Tolga Erener önderliğinde sosyal ve kültürel 
etkinliklerimiz devam ediyor. Bu etkinliğimizle birlikte de 
ilçede farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Yoğun 
yağış altında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize halkımızın 
yoğun ilgi göstermesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Eme-
ği gecen Başta Belediye Başkanımız Tolga Erener olmak 
üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Haber: Sinan Uçar

Haber: Sinan Uçar

-.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası 
(GTSO) tarafından hazırlanan ve yürü-
tülen ‘Gümüşhane Pestil ve Köme ile 

Dünyaya Açılıyor’ Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) pro-
jesine dahil olan firmalar faaliyet ve çalışma-
ların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen 
toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda projenin aşamaları ve izlenecek yol 
hakkında firmalara bilgi veren GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ismail Akçay, projenin Gü-
müşhane’de pestil ve köme sektöründe üretim 
yapan firmaların küresel pazarlara ulaşarak ih-
racat yapan birer ulusal marka haline gelmele-
rinde önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

“FIRMALARIMIZ PROJELERDE YER AL-
MALI VE PROJELERE SAHIP ÇIKMALI”

Firmalardan gelecek talep ve ihtiyaçlara yöne-
lik sektörü geliştirecek yararlı ve sağlıklı karar-
lar vermek amacıyla proje kapsamında bu tür 
toplantıların aralıklarla yapılacağını söyleyen 
Başkan Akçay, firmaların kendilerine katkıda 
bulunacak bu tür projelerde aktif bir şekilde yer 
alarak projeye dahil olan firmalara sunulan im-
kanlardan yararlanması gerektiğini belirtti.
Gümüşhane’de üretim yaparak istihdam ve 
ekonomik değer sağlayan firmaların GTSO ta-

rafından yapılan bu tür projelere de sahip çıka-
rak firmaların ‘Firma olarak neler yapabiliriz, 
firmamızı ve sektörümüzü nasıl daha üst se-
viyelere taşıyabiliriz’ arayışı içinde olması ge-
rektiğini belirten Akçay, bu arayış mücadelesi 
içerisinde olan tüm firmalara da GTSO olarak 
gerekli desteğin fazlasıyla verileceğini belirtti.

“FIRMALARIMIZ IŞ BIRLIĞI YAPARAK 
BIRLIKTE HAREKET ETMELI “

Firmalar arasında yapılacak işbirliği ile aktif 
bir yol haritası oluşturulabileceğini vurgulayan 
Başkan Akçay, “Ilk aşama olarak firmalarımı-
zın ne durumda olduklarını ve firmalarımızın 
eksiklerini görebilmek amacıyla danışmanlık 
firmamız aracılığı ile firmalarımızın ihtiyaç 
analizlerini çıkarma çalışmalarına başladık ve 
önemli bir mesafe kat ettik. Aynı sektörde yer 
alan en az 10 firmamızın bir araya gelmesiyle 
oluşturacakları Küme ile ortak vizyon, ortak 
yol haritası ile stratejik hedeflere yönelik etkin 
çalışmalar yürütülebilir. Firmalarımızın bir ara-
ya gelerek yapmış oldukları çalışmalarla daha 
kolay ve sistemli bir ihracat ağı oluşturulabilir. 
Bu doğrultu da firmalarımızın işbirliği içeri-
sinde ortak hedef ve başarıya ulaşma amacıyla 
yürütecekleri her çalışma daha başarılı ve etkili 
olacaktır” dedi. 
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim biçimlerimiz de değişiyor. Artık gazetenin 
ve televizyonun yerini yeni medya araçları ( İnternet, Web sitesi, Haber sitesi, Ara-
ma motoru, blog, wiki, vb. ağlar) alıyor. Peki, yeni medyanın günlük yaşantımıza bu 
kadar hızlı adapte olduğu düşünüldüğünde, geleneksel medya araçlarının önemini 
kaybettiği söylenebilir mi? Geleneksel medya ve yeni medya ile ilgili merak edilen-
leri Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Özcan'a sorduk.

1- Geleneksel ve yeni medya nedir? Sizce yeni med-
yanın hayatımıza bu kadar kısa bir sürede girmesi-
nin arkasındaki temel etken nedir? 

Genel kullanım bakımından geleneksel medya radyo, 
televizyon, gazete için; yeni medya ise internet bütün-
leşikli iletişim araçları için söz konusudur. Ama yeni 
diye bir kavramın arka planındaki ideolojiyi sorgu-
lamak gerekiyor. Çünkü yarın için yeni iletişim tek-
nolojileriyle birlikte bugünün yeni medyası eskimiş 
mi olacak yoksa, farklı bir medya adlandırması mı 
yapacağız. Yeniliklerin hızı her geçen gün arttığı için 
yenilik kavramına biraz eleştirel bakmamız gerekiyor. 
Yeni medya kavramsallaştırmasının temelinde yer 
alan en büyük etken, ‘yeni’liğe vurgu yapmasıdır. 
Çünkü sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle 
birlikte bütün toplumsal yapılar (ekonomik, sosyal, 
siyasal ve teknolojik) dönüşmüş; doğal olarak sanayi 
toplumunun iletişim araçları olarak gazete, radyo ve 
televizyon da bu dönüşümden etkilenmiştir. Bilgi top-
lumunun temel iletişim aracı internetin sunmuş oldu-
ğu ağ ortamında yer alan teknolojiler olmuştur. 
Doğal olarak sanayi toplumunun iletişim araçlarıyla 
bilgi toplumu iletişim araçları arasındaki farkın ortaya 
konulması için internet bütünleşikli iletişim araçları 
için yeni medya kavramsallaştırılması kullanılmıştır. 
Yani bilgi toplumunda medya da artık yenilenmiştir. 
Ayrıca tüketimin dünya genelinde daha üst düzeyde 
gerçekleşmesi için ve daha çok tüketim için ‘yeni’ 
kavramı kurtarıcı bir rol görmektedir. 
Mağazalarda yer alan ‘yeni sezon’, ‘yeni ürün’ kulla-
nımı gibi medyanın da yeni olması tüketiminin daha 
fazla gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bugün hakim 
iletişim platformu olarak mobil cihazlar tasarımda 
yapılan küçük bir değişiklik ve eklenen bir özellik ile 
yenilenmekte ve yüksek fiyatlara tüketime sunulmak-
tadır, ancak kullanım geçerliliği bir yılı dahi bulma-
makta, yıl sonunda ‘yeni’ adı altında farklı bir sürüm 
piyasaya sürülmektedir. Medya ortamındaki temel 
mantık budur; sürekli tüketim için ‘yeni’ ideolojik bir 
kurtarıcıdır. 

2- Geleneksel ve yeni medya arasında bir karşılaş-
tırma yapıldığında bir üstünlük aramak gerekiyor 
mu? Her iki medya türünün güçlü ve zayıf yönlerini 
söyleyebilir misiniz?
İki bakımdan üstünlük söz konusudur; bir iletişim 
aracı bir öncekinden daha ileri düzeyde ve çeşit-
lilik bakımından daha fazla hizmet sunmaktadır, 
diğer yandan düşünsel bakımından daha demok-
ratik, özgürlükçü ve şeffaf olarak kendini ortaya 
koymasıdır. Bu iki bağlamda baktığımızda, yeni 
medyaya kendini geleneksel medya ile ayrıştırma-
sında iki farklı bakış açısı olduğunu söyleyebili-
riz. Birincisi teknolojik altyapı bakımından aracı 
ön plana çıkartan araçsal bakış açısıdır. Diğeri ise 
medyanın araç olarak kendi teknolojik altyapısın-
dan öte sunmuş olduğu demokratik, özgürlükçü 
ortamı geliştirmiş olması bakımından düşünce 
odaklı bakış açısıdır. Bazı düşünürler yeni med-
yayı yeni bir araç olarak görmekte, teknolojik 
altyapısına odaklanmaktadır ancak içeriği ya da 
sunmuş olduğu iletişim ortamına dikkat etme-
mektedir. Bu yanlış bir bakış açısıdır, yani bugün 
gazete ile interneti karşılaştırdığımızda aradaki 
üstünlüğün araçtan ziyade iletişim ortamına sağ-
lamış olduğu demokratik, özgürlükçü ve şeffaf 
değerler olması gerekiyor. Bu bakımdan yeni 
medya ortamının hem araçsal bakımdan doğal 
olarak geleneksel medyadan ileri hem de düşün-
sel bakımdan yani iletişim ortamına sağlamış ol-
duğu demokratik değerler açısından üstün oldu-
ğunu söylemek gerekir. Ancak bazı yazarlar yeni 
medya ortamının da kapitalist sermaye tarafından 
oluşturulduğu için daha demokratik, özgürlükçü 
ve şeffaf bir ortam olmaktan öte insanları daha çok 
köleleştiren, kontrol altında tutan ve bu yüzden de 
geleneksel medya ortamından daha kötü olduğunu 
savunmaktadır. Bu bakış açısı da bence yeni med-
ya pratiklerimizi sorguladığımızda doğruluğunu 
kanıtlıyor.

3- Yeni medyaya bakıldığında birçok etik sorunla 

karşılaşıldığını görüyoruz. Yeni medyada en çok 
karşılaşılan etik sorunlar sizce nelerdir?
Yeni medya ortamlarının araç olarak çoğalması, 
çeşitlenmesi ve gelişmesi kullanıcı sayısını ar-
tırmış yani herkesin kullanıcı/yayıncı olmasını 
beraberinde getirmiştir. Doğal olarak böyle bir 
ortamda etik sorunlar geleneksel medya ortamın-
da yaşanan etik sorunlara göre artış göstermiş ve 
çeşitlenmiş, yeni etik sorunların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Günümüzde yeni medya orta-
mında yaşanan en önemli etik sorun özel yaşamın 
gizliliğinin ihlal edilmesi ve kitlelerin gözetlen-
mesidir. İnsanların internet ortamında paylaşmış 
olduğu video, fotoğraf ve metinler büyük şirketler 
tarafından elde edilmekte ve bu kişilere hedefli 
tüketim olarak sunulmaktadır. Örneğin, sizin in-
ternet ortamında yapmış olduğunuz bir aramaya 
ilişkin hedefli reklamların sayfanızı doldurması 
gündelik pratikler açısından en çok yaşanan etik 
sorundur. Bunun yanında yeni medya ortamında 
herkesin birer yayıncı olması dolayısıyla yoğun 
enformasyon üretimi söz konusu olmaktadır, bu 
durum beraberinde doğru bilgi/haber sorununu 
getirmektedir. Geleneksel medya ortamında bil-
giler kontrol edilip yayınlanırken yeni medya or-
tamında hiçbir kontrol ya da eşik olmaması etik 
sorunların başında gelmektedir. 

4- Yeni medyanın günlük hayatımızda bu kadar 
fazla yer aldığı düşünüldüğünde, geleneksel med-
yanın öneminin azaldığını düşünüyor musunuz? 
Yeni medyanın güçlü yönleri karşısında, geleneksel 
medya kendini ne şekilde dönüştürmüştür?
Bunu düşünmemek için hiçbir gerekçe yok. Geli-
nen noktada geleneksel medya bitme eşiğine gel-
miştir. Bazı geleneksel medya araçları yeni med-
ya ile bütünleşerek yani bir anlamda dönüşerek 
ayakta kalmaya çalışmaktadır. Gazete, radyo ve 
televizyonun internet sitesi, sosyal medya uygu-
lamaları, mobil uygulamalarını hayata geçirmeleri 
bunun en belirgin göstergesidir. Geleneksel medya 

dönüşerek etkililiğini sürdürmeye çalışmaktadır. 

5- Yeni medya ortamını, geleneksel medya ortamıy-
la karşılaştırdığımızda, ifade özgürlüğü açısından 
nasıl değerlendirirsiniz?
İlk soruda da bahsettiğim üzere yeni medyanın 
ifade özgürlüğü bakımından geleneksel medya-
ya göre kendini daha demokratik, özgürlükçü, 
şeffaf bir ortam olarak konumlandırdığını söy-
leyebiliriz. Bugünkü hakim söylem de bu doğ-
rultuda işlemektedir. Yeni medya ortamlarının 
karşılıklı etkileşimi sağladığı, herkesin birer 
yayıncı olarak kendini ifade etmesine olanak 
sağladığı, herkesin görüş ve önerilerini istediği 
şekilde bildirmesini sağladığı görüşü söz konu-
su. Ancak geleneksel medyada sizin görüşleri-
nizden ziyade gazetenin ideolojisi önemli. Her 
geleneksel medya aracı kendi ideolojisi doğrul-
tusunda yayın yapar, bu ideolojiyle aynı doğrul-
tuda olan ifadeleri/fikirleri yansıtır. Bu yüzden 
geleneksel medya araçları için ifade özgürlü-
ğüne alan açtığını söyleyemeyiz. Geleneksel ve 
yeni medya açısından görülen tablo bu. 
Ancak arka plana baktığımızda yeni medya için 
hakim olan ifade özgürlüğüne alan açtığı söy-
lemini eleştirel bir bakış açısıyla ele alabiliriz. 
Çünkü her ne kadar bu ortamlar ifade özgürlüğe 
olanak sağlıyormuş gibi gözükse de herkesin 
aynı anda kendini ifade ettiği bir ortamda ifa-
de özgürlüğünün büyüsünün kalmadığını söy-
lemek gerekecek. Çünkü herkes kendini ifade 
ediyor ve kimse başkasının ifadesine bakmıyor, 
böyle bir ortamda ifade özgürlüğünden bah-
setmenin ya da ifade özgürlüğünün öneminin 
kaldığını ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü 
internet ortamı içinde milyarlarca kişi ve herkes 
konuşuyor, kimse birbirini dinlemiyor. Bir evde 
herkesin aynı anda sürekli konuştuğunu düşün-
düğünüzde kimsenin birbirini anlamasının söz 
konusu olmadığını gördüğünüz gibi internet or-
tamına bunu uyarlayabilirsiniz. 

RÖPORTAJ:  Fatma Ünsal

Geleneksel medyadan 
yeni " "

medyaya

Yrd. Doç. Dr. Ali Özcan
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   Milli mücadelenin       
  yerel kahramanları: 
  Hüseyin Avni                                 
     Alparslan

Tarihin ve tarihi tecrübelerin bize öğ-
retmiş olduğu tek şey; hiçbir şey öğ-
renememiş olmamızdır. Oysaki tarihi 
bilmek, bugünün karanlık zamanla-
rında bize aydınlık sağlayacak bir reh-
ber oluşudur... Unutulmamalı ki, bir 
sayfa tarih bir cilt mantığa eşittir. Bu-
radan hareketle tarihin tozlu sayfala-
rında unutulmaya yüz tutmuş ve çoğu 
kesim tarafından bilinmeyen kişilerin 
hayatlarını sizlerle buluşturup, hayat-
larını örnek almayı sağlamak amacıyla 
‘Milli Mücadelenin Yerel Kahramanları’ 
adlı yazı dizimin, bu sayıdaki konuğu 
‘Hüseyin Avni Alparslan.’ 

Alpcan Sakal  - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğan 
(1876) Alparslan Bey memleketimizin 
onur kaynaklarından biri. İlköğrenimini 

Giresun, lise öğrenimini ise Trabzon’da ta-
mamlayıp ardından 1898’de Pangaltı Harbi-
ye Mektebini kazanan Alparslan Bey, Şubat 
1901’de Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. 
Mezuniyetinin ardından Balkanlarda ve ülke-
nin çeşitli yörelerinde askerlik görevini yapan 
Alparslan Bey, Giresun Askerlik Şubesi baş-
kanlığı yaptığı yıllarda (1 Ocak 1920) aynı 
zamanda vekaleten Giresun Kaymakamlığı 
görevini de icra etmiştir.

Binbaşı Alparslan’ın Giresun tarihindeki 
önemli yeri ise Topal Osman Ağa tarafından 
Giresunlularca gönüllü olarak kurulan 42. Gö-
nüllü Piyade Alayı’nın komutanlığı görevine 
gelmesiyle başlar. 42. alay Binbaşı Alparslan 
komutasında ülke için en kritik savaşlardan 
biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ne ka-
tılır. Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemi 
ise şu satırlarda daha iyi anlaşılacaktır: ”Sa-
karya Meydan Muhaberesi, Anadolu’da Milli 
Mücadeleyi ayakta tutan savaştır. Çünkü Sa-
karya Meydan Muharebesi’nin kaybedilmesi 
halinde düşman orduları Ankara’ya girecek, 
Ankara Hükümeti’nin kalbini ele geçirecekti. 
Nitekim bu durum öylesine ihtimal dâhilinde 
görülmüştü ki, Kütahya-Eskişehir Muhare-
besi’nin kaybedilmesinin ardından Sakarya 
Muharebesi başladığında Ankara boşaltılma-
ya başlanmıştır.”
Alparslan Bey ve askerleri Yunan askerleri 
ile göğüs göğüse çarpışmış, bu şiddetli çar-
pışmaların sonucunda Mangaltepe/Gökgöz-
tepe mevkiide 42. alayın çok sayıda neferi ve 
Hüseyin Avni Bey şehadet şerbetini içmiştir. 

Hüseyin Avni Bey’in karakterini anlatan şu 
satırlar ise ne kadar büyük bir vatan sevgisine 
sahip olduğunu gösteriyor: Bir akşam yeme-
ğinden sonra topladığı subaylarına hitap eden 
komutan, “Beyler! Bu savaş öyle bir savaş 
olacak. Çünkü bu savaş fetih, yağma savaşı 
değil, vatan savaşı. Hiçbir hatayı affetmeye 
hakkımızın olmadığı bir savaş. Komutanları-
mız izin vermedikçe ölmeyeceğiz, geri çekil-
meyeceğiz. Askere örnek olacağız. Çocukla-
rımıza para pul, mal mülk değil, milleti için 
şehit ya da gazi olmuş namuslu bir askerin 
çocukları olmanın şerefini bırakacağız.”

Alparslan Bey asker olmasının yanında en-
telektüel bir kişiliğe de sahipti. Alparslan 
Bey, Türk milleti, Türk dili ve Türk kültürü-
ne sahip çıkılması gerektiğini belirtirken, bu 
bayrağı devrinin önemli yazarlarıyla birlikte 
taşımıştır. Hüseyin Avni Bey, bir aydın ola-
rak döneminin aydınları gibi Türkçü eğilim-
lere sahipti. Tirebolulu Alparslan’ın Mehmet 
Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Ahmed Ağa-
oğlu ve Müftüoğlu Ahmed Hikmet ile yakın 
ilişkileri bulunmuş, Türkçülük ve Türk Dili 
hakkında yazıları “Türk Yurdu” dergisinde 
yayınlanmıştır. Bu onun sadece savaşan bir 
makine olmadığını kalemini de aynı usta-
lıkla kullandığını gösteren önemli bir veri 
olmuştur. 45 yıl gibi kısa bir süre yaşama-
sına rağmen böyle şanlı ve şerefli bir ömür 
sürüp hayata gözlerini kapamıştır. Giresun 
için önemli olan böyle tarihi şahsiyetleri gün-
deme getirecek etkinlikler düzenlenmeli ve 
genç nesillere atalarının bu ülke için ne türlü 
fedakârlıklar yaptıkları anlatılmalıdır. Sadece 
caddelere ve okullara isimler vererek unutul-
malarını önlemek yeterli olmayabiliyor.

Cellatlar, Osmanlı’nın kudretli ol-
duğu 15’inci yüzyılda kullanılmaya 

başlanmış. Başta devlet adamları olmak 
üzere idam cezasına çarptırılan her 
kimse ölümü cellatların elinden oldu. 
Bostancı Ocağı’na bağlı bir ocaktan 

türeyen cellatlar, genellikle o dö-
nem Hırvat ve Çingeneler arasın-
dan seçilirdi. Cellatların en önem-

li ortak noktası 
ise hem sağır 

hem de dil-
siz olma-

larıydı. 
Cellat 

o l a -
cak 

kişilerin işe başlamadan önce dilleri ke-
siliyordu. Bundaki amaç cellatların idam 
ettikleri şahsın son çığlıklarını duymasını 
engellemek ve yaptığı işten olumsuz yönde 
etkilenmesini önlemekti.
Cellatların arasında da rütbe esastı. Örne-
ğin devlet adamlarının idamı söz konusu 
olduğunda bunu sıradan bir cellat değil, cel-
latbaşı ismindeki bostancıların lideri ger-
çekleştirirdi. Vezir ve kazasker gibi devlet 
büyüklerinin idamında bulunan cellatbaşla-
rı padişahın idam fermanını kurbana okur, 
daha sonra da son görevini yerine getirirdi. 
İdam kararı alınan kişi önce Topkapı Sara-
yı’nda bulunan Cellat Çeşmesi’nin önüne 
getirilir burada celladın kılıç darbesiyle 
infaz gerçekleşirdi. Cellat Çeşmesi, adı-
nı cellatların idam sonrası kanlı kılıç veya 
baltalarını yıkadığı çeşme olması nedeniy-
le almış. Çeşmenin önündeki taş ise infaz 
edilen kişinin ibret alınması için kellesinin 
sergilendiği seng-i ibret taşıdır. 
Vezirler, sadrazamlar ve devlet adamları 
genellikle boğdurulur, sıradan şahısların kı-
lıçla başları vurulurdu. Osmanlı kanı kutsal 
görüldüğünden infaz işlemi hanedan men-
supları söz konusu olduğunda farklı işlerdi. 

Hanedan mensuplarının kanı akıtılmaz, 
boğdurularak idam edilirlerdi. Özellikle 
Osmanlı şehzadelerinin yay kişiri ile 

boğdurulduğu biliniyor. İdam edilecek şa-
hıs, İstanbul dışında bir bölgedeyse, kesilen 
başının bozulmaması için bal dolu bir torba-
ya konulurdu. Daha sonra torbaya konulan 
mahkûmun kellesi sultanın huzuruna öyle-
ce getirilir, bir tepsi içinde padişaha göste-
rilip, ibret taşına konulur ve üç gün teşhir 
edilirdi. Bu nedenle özellikle devlet adam-
larının pek çoğunun çift mezarı bulunur; 
zira başı bir yerde bedeni ise yine başka bir 
yerde gömülü olurdu. 
Viyana kuşatmasındaki başarısızlığıyla bi-
linen ve padişahın gazabına uğrayan Merzi-
fonlu Kara Mustafa Paşa da benzer şekilde 
başı kesilmiş, başı bal torbasına konularak 
payitahta gönderilmişti.
Cellatların mezarlarının pek çoğunda isim 
yazılı değildir; doğum tarihleri vb. hiçbir 
bilgi mezar taşlarında yoktur. Buradaki 
amaç ise zaten dua alamayan cellatların üs-
tüne bir de ismi üzerinden beddua almama-
larıdır. Aynı zamanda cellatların yakınları-
nın da hayatı bu şekilde korunmak istenmiş.    
Eyüp Mezarlığı’nın en eski isimleri aslında 
cellatlardır. 
İstanbul’un ücra tarafında kaldığı yıllarda 
buraya gömülmüşlerdi. Cellatların uzak 
yerlere gömülmesinin nedeni ise halkın cel-
latların mezarlarını yakınlarında görmek 
istememesiydi.

Osmanli’nIn sevilmeyen yuzu
   llatlar

Osmanlı’nın en sevilmeyen yüzü olarak bili-
nen cellatlar pek çok yönüyle sırlarını muha-
faza ediyor. İşte cellatların kimi kan dondu-
ran sırları...
Alpcan Sakal-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

ce

. .. . .
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Behzat Kelbaş (Felsefe Bölümü)

Gösterilmeye çalisilan beyazlik 
.

.
L apa lapa kar yağıyordu. Yağan kara aldırış et-

meden kütüphaneden çıktı. Nereye gittiğini bil-
meden arkasında iz bırakarak gemi gibi sallana 
sallana ağır ağır ilerledi. Birden durdu ve bir 

limana yanaştı. Önce gizli bir iş çeviriyormuş gibi etra-
fına baktı ardından gazete başlıklarına göz attı. Okudu-
ğu haber ilginç gelecek ki ilk başta eline aldı gazeteyi, 
biraz okudu sonra başka bir habere daldı onu da okudu, 
sanki o gün bütün haberler ilgi çekici idi. En sonunda 
girdi dükkana hiç konuşmadan gazetenin parasını çıka-
rıp verdi. Para üstü beklerken halan gazeteyi okumaya 
devam ediyordu. Dükkan sahibi buyurun efendim para 
üstünüz dedi, lakin Cahit hiçbir tepki vermeden sade-
ce elini uzattı ve aldığı parayı doğrudan cebine koydu. 
Girişi gibi çıkışı da aynı şekilde olmuştu. Sessizce çık-
tı dükkandan. Sıcak bir yer, oturup rahatça gazetesini 
okuyabileceği bir mekan aradı ama yağan kar her şeye 
engel olduğu gibi bir çok esnafın işini de engellemişti. 
Biraz gezindi dolaştı baktı her yer kapalı eve dönmek 
istedi mecburen. Evin yolunu tutarken açık bir kıraat-
hane gördü usulca hiç kimseye gözükmeden en arka 
masaya geçti bir çay istedi büyük bir iştahla okumak 
istediği gazetesini okumaya başladı aslında pek öyle 
değişik haber yoktu.  Rutin güncel olaylar  on gündür 
süren kar nedeni ile her yer kapalı; okullar, bazı iş yer-
leri, devlet daireleri, yollar vs… okuduğu haberlerin ar-
dından daha da hüzünlenen Cahit çayından bir yudum 
bile içmeden attı kendini dışarı. Kar hala Cahit ‘e inat 
yağıyor hatta daha da şiddetlenmişti. Cahit kafasını kal-
dırdı, gökyüzüne baktı içten gelen, sitem dolu gülüm-
seme belirdi yüzünde sonra yoluna devam etti. Kışı en 
çok seven adamların yanlarında durdu bir kilo levrek 
aldı. Dili çözülmüştü sanki rica etsem temizleye bilir 
misiniz diye sordu? 
Balıkçı hay hay efendim hemen beş dakikaya hazır olur 
dedi. 
Cahit peki öyle ise siz hazırlayın ben bi yan dükkâna 
uğrayıp geliyorum dedi.
Balıkçı olur efendim siz işinizi halledene kadar balık-
larda hazır olur dedi, 
Cahit tamam dedi ve ardından dükkâna yöneldi. 
Balıkçı arkadan bağırarak her şey bir eşi var balığın 
eşinden alın haa diye ekleyerek gülümsedi. Cahit gü-
lümseyerek; bende sevenleri kavuşturmak için dükkana 
gidiyorum zaten dedi. Dükkâna geldi hayırlı işler diye-
rek acılı bir şalgam alabilir miyim dedi. Dükkân sahibi 
peki efendim başka bir şey ister misiniz diye sordu. 
Cahit yok yok şalgam kâfi dedi. Takas yapar gibi Cahit 
parayı verdi dükkân sahibi şalgamı verdi. Alan da veren 
de memnun bir şekilde ayrıldılar. Cahit Dükkândan tek-
rar balıkçıya uğradı, hazırlanmış levrekleri aldı. Bütün 
yeryüzünü beyaza bürüyen rengi lekelercesine evine 
doğru yola koyuldu. 
Evine gelmişti nihayet. Her şey nizami bir disiplin için-
de önce paltosunu çıkardı astı, ardından ceketini çıkarıp 
hemen paltosunun yanıma astı, en son ayakkabılarını 
çıkarıp hazır olda duran terliklerini giydi, doğruca mut-
fağa gitti. Levrekleri çıkarıp ızgaraya dizdi, ardından 
mangalı yakmak için balkona çıktı. İlk önce balkona 
yağan karı temizlemesi lazımdı. Balkonun köşesinde 
duran kürek ile karı temizledi. Hemen ateşi yakmaya 
çalıştı ancak kar Cahit ile oyun oynuyordu adeta. Cahit 
ateşi yakıyordu kar ve rüzgar el ele verip ateşi hemen 
söndürüyordu. Cahit en son dayanamayıp ateşi içeri 
aldı içeride yaktı ateşi içerisi duman altında kaldı ama 
zafer Cahit’indi. İstediği kadar rüzgar çıksın yanan ateşi 

söndüremezdi artık. Izgaradaki günah işlemiş balıkları 
öfkeli ateşin üzerine verdi. Yanan balıklarda bağrışma-
lar acı yakarış başlamıştı bile. Fakat Cahit onların ya-
karışlarından zevk alırcasına ateşi yelliyor, arada çatal 
batırıyordu pişiyorlar mı diye. Yarım saat kadar süren 
işkence sonucunda balıklar hazır olmuştu. Sıra onları 
sevdikleri ile buluşturmaya gelmişti.
Cahit serdi sofrasını hemen önüne balıkları, balıkla-
rın soluna salatayı onun yanına dört beş dilim ekmek 
ve balıkların sağına şalgamı koydu. Her şey hazırdı. 
Geriye tek bir şey kalıyordu ve en güzel kısmı bunca 
emekten sonra, emeği yemek. Cahit radyosunu açtı; bir 
yandan müzik çalıyor diğer yandan kimliği belirsiz biri 
garip sesler eşliğinde ıslık çalıyordu. Tek başına sofra 
da oturuyor, tek başına yemek yiyor, Karnı biraz doyar 
gibi oldu. Kar hala yağıyor mu diye pencereden dışa-
rısını kontrol etti. Etti etmesine de kar o kadar şiddetli 
yağıyordu ki sanki Tanrı tüm dünyaya mesaj veriyor-
du unutulan beyazlığı herkese gösteriyordu. Bekledi-
ği manzarayı göremeyen Cahit düşünceli bir şekilde 
perdeyi kapattı sofrasına tekrar oturdu. Bir yudum aldı 
şalgamdan;  boşluğa bağırdı bu kadar yağacak ne varda 
yağıyorsun? Amacın ney senin? Bütün yeryüzünü böy-
le beyaza bürüdün? Sanki beyaz rengi biz bilmiyoruz… 
Sanki biz beyazlık yaratamıyor muyuz da bu kadar be-
yazlık gösteriyorsun bize. Sen istediğin kadar beyazlık 
yarat durduğun zaman zaten senden eser kalmayacak. 
Bir yudum daha aldı beyazlık…. Dedi kapı çalındı.  
Beklenmeyen davetsiz misafir kimdi? Hem de bu saat-
te… Şaşkın bir şekilde kapıya yöneldi kim o dedi.
Kısık bir sesle benim evladım Muzaffer dayın.
Cahit ismi kafasında beliren kimseyle uyuşmadı. Bir-
den şablon yerine oturdu yan komşum Muzaffer dayı 
idi gelen. Hemen kapıyı açtı buyur dayı gel gir içeri gir 
dedi. Doğruca sofraya oturttu Muzaffer dayı’yı.
Hayırdır inşallah dayı bu saatte ne oldu da geldin dedi.
Muzaffer dayı bir şey olmadı evladım evde tek başıma 
oturmaktan sıkıldım. Perde de beliren ışığı görünce ge-
leyim de vakit öldürelim biraz dedim.
İyi yapmışın dayı iyi ki geldin tek başına yemeğin tadı 
çıkmıyor dedi gülümsedi. Yeriz  değil mi dayı diye sor-
du. Dayı güldü başıyla onayladı. Başladılar balıkları 
yemeğe. Yemek yedikten sonra odaya geçip oturdular. 
Sohbet etmeye başladılar. Hoş sohbetler açılıyordu. 
Dayı eskilerden bahsediyor Cahit kuzu gibi dayıyı din-
liyordu. Ama ne olduysa Cahit itiraz etti birden hayırr! 
Eskiden daha çok kar vardı, artık o kadar kar yağmıyor 
dedi. Dayı gülümsedi evladım dışarıda yağan ne öyle 
ise?
Cahit dayı bu sene öyle çok yağdığına bakma. Bak me-
sela geçen sene hiç yağmadı bu sene de geçen seneden 
kalma borcu ödüyor doğa.
Evladım bir konuda haklısın geçen senede çok kar yağ-
madı ama bu sene yağan geçen senenin borcu felan de-
ğil. Şunu hiçbir zaman unutma doğa borçlanmaz. Doğa 
borç verir devamlı tıpkı bir faizci gibi sana ihtiyacın 
olanı verir üstüne zaman da verir ama zamanın doldu 
mu da verdiğinin iki katı alır senden bir başkasına aynı 
fırsatı tanımak için.
Dayı,  doğa bize fırsat tanıyor, zaman veriyor, tam ola-
rak ne istiyor bu doğa bizden de umduğunu bulamayın-
ca verdiğini fazlası ile alıyor tekrardan.
Evlat doğa isteği belli, sen sadece onu görmeye, duy-
maya çalış. Suyun akışını değiştirme bırak su nereye 
istiyorsa oraya aksın. Bırak kar nereye yağıyorsa oraya 
yağsın. Doğa sana değil sen doğaya uy…

Yani ezilen hep sen ol diyorsun.
Hayır hayır evlat öyle bir şey demedim. Ama sen doğa-
ya uymayı boyun eğme olarak anlıyorsan senin boynun 
çoktan bükük demektir.
Sen beni anlamıyorsun dayı neden doğa benim boynu-
mu büküyor. Ben sadece doğaya uymak istemiyorum. 
Ben sağa akan suyu sola, önüme çıkan dağı yıkmak, 
ısınmak içim ağaç kesmek, yaşamım için hayatımı ra-
hat bir şekilde tamamlamak bana biçilmiş rolün dışına 
çıkıp doğaçlama oynamak istiyorum.
Evlat neden güneşin önünü kapatmak istiyorsun ki?
Dayı ben güneşin önünü kapatmak istemiyorum sadece 
gölge istiyorum biraz gölge serinlemek istiyorum. Yan-
mak, kızarmak, sıcaktan bunalmak değil ya da güneşin 
beni takip etmesini değil, gölgede sakin sükunet içinde 
yaşamıma devam etmek istiyorum.
Peki evlat gün gelirde gölgeden bıkarsan sıcaklık ister-
sen takip edilmek yanmak istersen ne olacak?
Belki o günler gelecek ama şöyle bi bak etrafıma kim 
güneşten memnun ki?  Ya da bir kişiyi al ve güneşin tam 
karşısına oturt ne kadar dayana bilir ki güneşe hemen 
gölge serin bir yer isteyecek. Sen bir nevi karanlıkta 
yaşa diyorsun fakat karanlıkta yaşamak mümkün değil. 
Ne önümü görüyorum ne de etrafım da neler olduğunu. 
Kim böyle bir hayat ister söyle dayı kim? Beyni olan 
fakat onu kullanamayanlar, karanlıkta beyne ihtiyaç ol-
madığı için karanlıkta yaşamak isterler.
Evlat yanılıyorsun asıl karanlıkta insan beynini kullanır. 
Çünkü karanlıktan başka hiçbir şey kullanamazsın. Dü-
şün dipsiz bir kuyudasın gözlerin gördüğü tek şey ka-
ranlık sadece bir yerlere dokunarak bir şeyler bir anlam 
çıkarıyorsun elini kolunu kullanıyorsun ama hislerine 
göre kullanıyorsun doğru mu yapıyorsun yanlış mı ya-
pıyorsun belli değil. Seni oradan ancak beynin kurtarır. 
Sahip olduğun akıl ve onu güzelce kullanırsan en ka-
ranlık yer en dipsiz kuyu kurtulursun hatta üstelik en iyi 
şekilde karanlıkta da dipsiz kuyuda da yaşaya bilirsin. 
Hayatının geri kalanını orada tamamlaya bilirsin.
Karanlıkta yaşamak mı dipsiz bir kuyu da bir ömür ge-
çirmek mi? Hiç kusura bakma dayı ama ben senle aynı 
fikirde değilim. Ben madem karanlık dipsiz kuyu da 
yaşayacağım beynim sayesin de peki öyle ise vücudu-
mun geri kalanı ne yapayım ben. Çiçekleri koklayama-
caksam, denizi seyredemeyeceksem, kuşların cıvıltısını 
duyamayacaksam neyleyim ben beyni neyleyim ben 
böyle yaşamı.
Dayı gülümsedi evlat sen atını alıp kırlarda gezmek is-
tiyorsun ama önce atını bir terbiye etmen, dizginlemen 
lazım ondan sonra kırlarda geziye çıkacaksın.
Dayı ben kırlarda gezmek değil kuş olup uçmak istiyo-
rum fakat sen kanatlarımı kesmek istiyorsun uçmamı 
istemiyorsun. Neden uçmamı istemediğinin farkında-
yım aslında ben ve birden şiir okudu:
Uçarsam dünya’yı görürüm,
Yaşayanı da öleni de görürüm, 
En yükseği de en alçağı da görürüm,
Koşanı da duranı da görürüm,
Görürüm dayı görürüm akan kanı da görürüm,
Patlayan silahları da yanan ateşi de görürüm, 
Açan çiçeği de görürüm,
Meyve dolu ağacı da görürüm,
Usul usul akan suyu da görürüm,
Masmavi suyu yığınlarını ve ayırdığı kara parçalarını 
görürüm,
O kara parçası içinde yaşam mücadelesi veren insanları 
görürüm,

Göremeyeceğim tek şey var dayı yarını göremem…
Varsın yarını da göremeyeyim. Kanatlarım var uçuyo-
rum özgürüm yarını görüp ne yapayım bugün bana ye-
ter. Yarını gören, görebilen varsa yarınlar onların olsun.
Evlat yüreğine sağlık öncelikle lakin bugün nefes alı-
yorsun diye yarını boş verme.  Uçmak için kanat çır-
pıyorsun değil mi? İnsanların bir çoğu da yarınları için 
kanat çırpıyor. Daha iyi bir gelecek için. Bugün ter 
döküp emek veriyorlar çünkü yarın emeğini karşılığını 
alacaklar.
Dayı bugün nefes alıyorsam bu nefes bana bugün ye-
ter emek veriyor ter döküyorsam karşılığını neden geç 
alıyorum ki ayrıca dayı güneş battıktan sonra doğacağı 
ne malum?
Batan güneş doğmasaydı eğer evlat şuanda ne sen olur-
dun ne de ben… Güneş hiç ayarını bozmadan her gün 
doğup batıyor. Sen hiç güneşsiz uyandın mı da ya güneş 
doğmaz ise diyorsun.
Güneşsiz uyanmadım hiç, yalnız: güneşin faydasını da 
görmedim ki. Güneş ya beni hep yaktı ya da hep terletti. 
Bir gün olup da önümü aydınlatmadı, belki güneş ışık 
saçıyordu belki ısıtıyordu ama ben ne o ışığı görebil-
dim ne de ısına bildim. Güneşin karşısına geçtim dayı 
ısınmak için ısınmak yerine daha da dondum. Kafamı 
kaldırıp güneşe bakmayı denedim alaylı bir gülümseme 
attı ardından güneş tıpkı kırık cam parçaları gibi adım 
atar atmaz canımı yaktı. Sanki cam parçalarını bilerek 
yollara sermişti. Kimsenin kendisine gelmesini istemi-
yor gibi.
Neden istemesin avlat? Güneş kimin için yanıyor? Gü-
neş kimin için doğup batıyor senin bizim için.
Madem öyle dayı neden önüme cam parçası seriyor. 
Gelmemi istemiyorsa önüne set örsün canımı yakma-
sın…
Evlat önüne ne set örüyor nede yollarına cam parçası 
seriyor. O sadece emeklemeden yürünmeyeceğini gös-
termeye çalışıyor sana.
Dayı biz senle neden aynı dili konuşamıyoruz ki? Ben 
ne emeklemek istiyorum ne boyun eğmek istiyorum ne 
karanlıkta kalmak istiyorum ne de doğanın bana fırsat 
vermesini istiyorum. Benim istediğim: dünya denen 
yere gelmişsem eğer dünya da yaşamak istiyorum. Rad-
yodan çalan müziği dinlemek, ruhuma can veren içkimi 
içmek, denize görünmeyen sonuna saatlerce bakmak, 
dünyanın seyir defterine imzamı atmak, yeryüzünde 
zaman kadar değersiz olan mutluluğu sevdiklerimle do-
yasıya yaşamak istiyorum.
Anlaşıldı evlat ben ne kadar konuşsam da sen beni din-
leyeceksin ama anlamayacaksın. Sen denizde bir dam-
lasın dalga değilsin. Dalga olsan bile en fazla karaya 
çarparsın bir gider bir gelirsin. Diyeceğim o ki evlat 
damla olup denizde olmak varken ne diye dalga olup 
kendini eziyet ediyorsun? Dayı Cahit’e baktı olduğu 
yerde yatıyordu. Dayı güldü. Cahit’i yatağına götürdü. 
Saatine baktı sabah olmak üzeriydi dayı da evine, ait 
olduğu denize gitti. Kar ise yağmıyordu artık. Gösteril-
meye çalışılan beyazlık muazzam bir görüntü sunuyor-
du güneş eşliğinde…
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Dere kenarlarından elde edilen çamurla 
yapılan tandır kiminin geçim kaynağı, ki-
minin de ihtiyaçlarını karşılayabileceği ek 
iş olmaya devam ediyor. Çamurun birçok 
işlemden geçirilmesinden sonra tandıra 
şekil verme işlemini de kadınlar yapıyor. 
Kırsal kesimlerde saç ekmeğinin de yay-
gın olarak pişirildiği bilinse de özellikle 
tandırlarda pişen ekmek, geç bayatlama-
sı dolayısıyla daha fazla rağbet görüyor. 
Yerde açılan ve etrafı çamurla sıvanmış 
bir çukur veya toprağın üzerinde kubbe 
şeklinde yine çamurla sıvazlanarak yapı-
lan fırında pişirilen ekmeğin hamuru da 
özel olarak hazırlanıyor.

Günümüzde şifa arayanların uğrak noktası haline gelen aktarlarda 7’den 70’e herkesin ilgi duyabilece-
ği ürünler bulunabiliyor. Romatizma ağrılarından zayıflama çaylarına, çeşitli baharatlardan bitkisel 

yağlara kadar geniş bir ürün yelpazesi barındıran aktarlar, hastaneye gitmeden sağlığını koru-
mayı amaçlayanların ilk adresi haline gelmiş durumda. Biz de Gümüşhane’de bulunan aktarları 
ziyaret ederek son zamanlarda en çok tercih edilen ürünleri araştırdık.

“ “
Dere kenarlarından elde edilen çamurla yapı-

lan tandır kiminin geçim kaynağı, kiminin 
de ihtiyaçlarını karşılayabileceği ek iş olma-

ya devam ediyor. Çamurun birçok işlemden geçi-
rilmesinden sonra tandıra şekil verme işlemini de 
kadınlar yapıyor. Kırsal kesimlerde saç ekmeğinin 
de yaygın olarak pişirildiği bilinse de özellikle tan-
dırlarda pişen ekmek, geç bayatlaması dolayısıyla 
daha fazla rağbet görüyor. Yerde açılan ve etrafı 
çamurla sıvanmış bir çukur veya toprağın üzerinde 
kubbe şeklinde yine çamurla sıvazlanarak yapılan 
fırında pişirilen ekmeğin hamuru da özel olarak ha-
zırlanıyor.

Günümüzde de Sofralarımızda Yer Alıyor 
Asırlardır süren tandırda ekmek pişirme geleneği, 

Doğu ve Güneydoğu genelinde hala sofra kültürün-
deki yerini muhafaza ediyor. Bölgede yaygın ola-
rak devam eden tandırda ekmek pişirme geleneği, 
özellikle sofra kültürünün vazgeçilmezleri arasında 
yer alıyor. Kürtlerin, Fasların, Arapların, Azerilerin 
genel kültürünü yansıtan tandır ekmeği veya nane 
tennure, asırlardır insanların sofrasındaki mümtaz 
yerini muhafaza ediyor. Sanayi tipi fırınların geliş-
mesi, kent kültürünün kırsalda da etkili olmasıyla 
geçmişe oranla daha az üretilen tandır ekmeği, hem 
kokusu ve lezzetiyle hem de farklı görünümüyle di-
ğer ekmek türlerinden daha imtiyazlı bir yere sahip.

Gümüşhane de Bu Lezzetli Geleneğe Sahip Çıkıyor 
Gümüşhane’nin Köse ilçesinde de tandır ekmek 
kültürü yerini koruyor. Hem sağlıklı hem bereket-

li olan Tandır ekmeğinin yapımını ise Köse ilçe-
sine bağlı Yuvacık köyünde yaşayan Nejla Bulut 
anlatıyor. Köse ilçesine bağlı Yuvacık köyünde 
geçmişten bugüne gelmiş tandır ekmeği geleneği 
sürdürülüyor. Tandır ekmeği yapımına devam eden 
Nejla Bulut: “Eskiden bakkal ve fırın her yerde 
bulunmazdı, annelerimiz ekmeği tandırda yapardı. 
Biz de Tandır geleneğini onlardan öğrendik, torun-
larımız bu lezzeti unutmasın diye tatile köyümüze 
geldiklerinde yapıyoruz” dedi.

Yoğrulan hamurlar tandırın içinde pişiyor
Bulut, “Babalarımız Tandır fırınını, genel olarak, 
topraktan 100 cm derinliğinde 120 cm olarak ya-
parlar. Tandır kuyusunun içeresinde ateş yakıyor 
ve kuyunun iyice ısınmasını bekliyoruz. Tandır 

ısındıktan sonra yoğurduğumuz hamurları tandırın 
içinde pişiriyoruz” diye konuştu.
 
Tandır ekmeğinin yöresel tarifi
Tandır ekmeğinin yöresel tarifini veren Bulut, 
şöyle devam etti: “Büyükçe bir kabın içine ya-
rım torba un döküyoruz, bir avuç tuz, bir yemek 
kaşığı da maya ilave ediyoruz. Daha sonra yavaş 
yavaş ılık su ve gerek duyulursa tekrar un döküp 
yoğurmaya başlıyoruz.”
Bulut, son olarak, tandır ekmeğinin hem bere-
ketli hem de sağlıklı olduğunu belirterek, “Tadı 
daha lezzetli oluyor. Yüzyıllardır bu gelenek de-
vam ediyor. Biz de büyüklerimizden aldığımız 
bu geleneği devam ettiriyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Aktarcıların alternatip tıp diye adlandır-
dıkları bu ürünler daha çok cilt, saç ve 

kilo sorunu yaşayan insanların uğrak yerleri 
haline geldi. Faydalı olan bu ürünler dok-
torlar tarafından da öneriliyor. Bazı bitkiler 
antibiyotik ilaç etkisi gösteriyor. Doktorlar 
yara izleri için ise aktarlarda satılan kanta-
ron yağını öneriyor. Romatizma ağrısı için 
daha çok çınar yaprağı tercih edilmesinin 
yanında ardıç kreminin de büyük etkisi gö-
rülüyor. 
Modern tıbbın ilerlemesine rağmen vatan-
daşlar artık doğal ürünlere ilgi göstermeye 
başladı. Doktorların verdiği ilaçların yan 
etkilerine maruz kalmak istemeyen vatan-

daşlar, doğal ürünleri tercih etmeye başladı. 
Gümüşhane’de aktar işletmecilerinden Zey-
nep Naz, “Ürünlerimiz doğal olduğu için 
çok faydalı fakat tek çözüm değildir. Dok-
torların verdiği ilaçlarla beraber kullanılma-
sını tavsiye ediyorum. Mesela kan sorunu 
yaşayan insanlar bize gelip bitkisel ürün is-
tiyorlar. Ama biz onlara önce doktorun ver-
diği ilacı kullanmasını ardından bize gelip 
kanı arttırıcı keçi boynuzu, hurma pekmezi 
ve kan üzümünü alıp düzenli kullanmalarını 
tavsiye ediyoruz.” dedi.
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren 
zayıflamaya yardımcı olan bizim kurt üzü-
mü adıyla bildiğimiz gerçek adıyla Goji 

Berry meyvesine ilgi oldukça fazla olduğu 
görülüyor. Goji Berry meyvesinin tadı ki-
milerine göre kiraz kimilerine göre yaban 
mersinine benzediğinden dolayı tadıyla 
da dikkatleri çekiyor. Zeynep Naz, “Bütün 
ürünlerimize oranla son aylarda Goji Berry 
satışı oldukça arttı. Bunun yanında otlar ve 
yağ ürünlerine talep yine çok fazla.” diyerek 
son olarak da şunları söyledi: “İnsanlar ar-
tık alternatif tıpa yöneldi. İlaçlar bir taraftan 
insan sağlığını düzeltirken diğer taraftan da 
hormonal açıdan zarar vermeye başladı. Bu 
nedenle alternatif tıp olarak adlandırılan do-
ğal ilaçların ilgi görmesi bizleri de memnun 
ediyor.” 

. .

. .

HABER: Sinan Uçar

HABER: Elif Yıldırım

Sifayi dogada aramak....
.
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Tarih ile coGrafyanIn dansI: Kapadokya
HABER: Hilal Toker-Elif Yıldırım                                       

Dünyada, neredeyse eşi benzeri bulunma-
yan bir yapıya sahip olan Kapadokya, 
beş ilin arasında bulunan bir yörede yer 
alıyor. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu 

üzerinde bulunan Kapadokya’da ilk durağımız Gö-
reme Açık Hava Müzesi. 1985’ten bu yana UNES-
CO Dünya Mirası listesinde yer alan müze, bölgenin 
kültürel zenginliğini en güzel sergileyen yerlerin ba-
şında geliyor. 
Elli milyon yıl kadar önce Kapadokya bölgesindeki 
bir iç deniz yanardağların faaliyete geçmesiyle ku-
rumuş; deniz çanağını dolduran lavlar soğuduktan 
sonra yumuşak kayalara dönüşmüş. Milyonlarca yıl 
boyunca akarsular, bu yumuşak kayaları aşındırarak 
vadiler oluşturmuş; kuvvetli rüzgârlar da onları birer 
peri bacası şeklinde yontmuş. Devrent Vadisi, çok 
farklı peri bacası oluşumlarının gözlenebildiği özel 
bir yer. 
Göreme’de kayalara oyulan yerleşimler yüzyıllar 
boyu birer sığınak görevi görmüş. Bölgedeki olu-
şumlar yalnızca insanların değil, güvercinlerin de 
yuvası olmuş. Bölgede yer alan binlerce güvercin-
likler, güvercinlerin bölge insa-
nı için hayati bir 
ö n e m d e 
oldu-
ğu-

nun işaretlerini yansıtıyor.  Kapadokya’nın eski dö-
nemindeki insanlar için çok büyük bir öneme sahip 
olan güvercinler, hem haberleşmede kullanılıyormuş 
hem de gübre ve yumurtasından faydalanıyormuş. 
Bölgenin, çok eski bir yerleşim yeri olarak kullanıl-
ması sebebiyle çok zengin bir kültürel yapıya sahip 
olduğu söylenebilir. Bu kültürel yapıların en dikkat 
çekenlerinden bir tanesi olan Elmalı Kilise, hem mi-
marisi hem de göz alıcı freskleriyle bir sanat eseri 
niteliğini taşıyor. Dört sütunla desteklenmiş dokuz 
kubbenin her biri İncil’de geçen sahnelerle bezen-
miş. Dikkati çeken bir diğer yapı da Yılanlı Kilise’de 
yer alan resimlerin 11. yy’a ait olduğu söyleniyor. 
En iyi durumdaki duvar resimleri ise Karanlık Kili-
se’de saklı. Bu göz alıcı kilise, bugünkü halini hem 
adı gibi karanlık olmasına hem de Türk, Fransız, 
İtalyan ve Polonyalı restoratörlerden oluşan bir eki-
bin 12 yıl süren çalışmalarına borçlu. Neredeyse hiç 
tahribe uğramamış olan bu resimler, ziyaretçileri ta-
rihin o mistik atmosferine dâhil ediyor. Bir sonraki 
durağımız ise Çarıklı Kilisesi. Kilisenin altında yine 
kayaya oyulmuş bir yemekhane yer alıyor. Kiliseye, 
İsa’nın göğe yükseliş resminin altında yer alan ayak 

izleri nedeniyle Çarıklı Kilise dendiği sanılı-
yor. Bölgenin en büyük kaya kilisesi 

olma özelliği taşıyan bu kilisede 
İncil’den esinlenilerek resme-

dilen birçok duvar freskleri 
yer alıyor. 
Hem doğanın hem de 
tarihin içinden geçerek 
taçlanan Kapadokya 

gezinize birkaç gün 
ayırın. Bölgenin kültürel 

zenginliğinin en lezzetli 
biçimine tanık olacağınız 

Kapadokya mutfağını da 
İbrahim Paşa Köyü’nde keş-

fetmenizi tavsiye ediyoruz. Burada yer alan otellerin 
hemen hemen hepsinde de Kapadokya kültürünün 
izlerine rastlanıyor. Yörede yüzyıllardır üretilen ve 
kullanılan çömlekler ve geleneksel tandırlar bölge-
nin lezzetlerini kültürel bir şölene dönüştürüyor. 
Kapadokya’da vadinin üzerini birer tiyatro sahnesi-
ne çeviren peri bacaları kadar yerin altını dev bir arı 
kovanına dönüştüren yer altı şehirleri de görülmeye 
değer. Bölgede yöre halkına göre 100’ün üzerinde, 
resmi kaynaklara göre ise 30’un üzerinde yer altı 
şehri bulunuyor. Yer altı şehirleri, yüzyıllar önce 
bölgede bulunan medeniyetlerin ipuçlarını saklıyor. 
Savunma amaçlı yapılan bu şehirler eksiksiz birer 
yaşam alanı olarak bin 500 yılı aşan bir süre boyunca 
kullanılmış. Bu yapıların en güzel örneklerinden biri 
Ihlara yolu üzerindeki Kaymaklı yer altı şehri. Sekiz 
katlı ve beş bin kişinin yaşayabileceği büyüklükte 
olan Kaymaklı yer altı şehrinin dört katı ziyarete 
açık. Gerçek anlamda bir keşif olan yer altı şehirle-
rini gezerken bölümlerin ne amaçla kullanıldığını, o 
dönemde burada nasıl bir gündelik yaşam olduğunu 
hayal etmek büyük keyif. Kaymaklı yer altı şehrinin 
en ilham verici bölümlerinin başında üçüncü kat ge-
liyor. Diğerlerine göre daha geniş ve ferah olan bu 
kat, şarap, buğday, un saklamak için kullanılan erzak 
depolarını, şarap üretim alanlarını ve mutfağı içeri-
yor. Odaları birbirine bağlayan tüneller oldukça dar; 
bir kişi ancak eğilerek bu tünellerde ilerleyebiliyor. 
Tarih ve kültüre dair ipuçlarıyla dolu yeraltı gezisinin 
ardından sırada Ihlara Vadisi’ne doğru yapılan doğa 
yürüyüşünde, Melendis Çayı eşliğinde bozkırın orta-
sında yeşeren doğanın tadını çıkartabilirsiniz. Yakla-
şık 15 km uzunluğunda olan Ihlara Vadisi, yürüyüş 
tutkunlarına muhteşem bir rota sunuyor. 
Kapadokya’da turistik rotaların dışında kalmış sak-
lı bir köy olan Başköy görülmeye değer bir diğer 
mesken. Bugün bir avuç insanın yaşadığı ve aslında 
çok değerli tarih hazineleri gizleyen bu köyde, nüfus 

mübadelesi sonucu boş kalan evler, kaderine terke-
dilmiş bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor. 
Kapadokya denince akla gelen el sanatlarının başın-
da çömlekçilik geliyor. Bölgenin kolay şekil alan bir 
toprağa sahip olması ve fırınlanma işlemi sırasındaki 
ısıya dayanıklı olması bu sanatın varlığının en bü-
yük sebebi. Bu bölgede çömlek atölyelerinin taşları 
Hititlerden beri dönüyor. Yöre insanı, taşlardan ya-
pılabilecek her şeyi hem geleneksel hem de modern 
çizgilerle üretmede usta olmuş görünüyor.
Kapadokya’nın hayal gücünü besleyen coğrafyası 
bölgedeki el sanatlarının da ilham kaynağı. Kültür 
Bakanlığı’nın desteklediği halı atölyeleri, düşleri ha-
lılara işleyen yöre kadınlarına mesleklerini yaşatma 
olanağı sağlıyor. Yöresel halıların her biri renklerin, 
şekillerin, figürlerin uyum içindeki birlikteliğini yan-
sıtıyor. Tıpkı Kapadokya’nın kendisi gibi…
Kapadokya’nın vadilerinde dolaşmak, insanı kendi-
siyle baş başa bırakan bir içsel yolculuk niteliği taşı-
yor. Böyle bir yolculuğu manevi bir mekânda nok-
talamak ise daha da anlamlı görünüyor. Kapadokya 
gezisinin son durağı Hacı Bektaş Veli Müzesi. Üç 
bölümden oluşan müzede, avluları süsleyen havuz 
ve çeşmeler, aşevi, tekke camii, konukevi, meydan 
evi, çilehane müzede görülecek yerler arasında. Bü-
yük İslam filozoflarından Hacı Bektaş Veli’nin tür-
besi de müzenin içinde yer alıyor. Hacı Bektaş Ve-
li’nin hoşgörü, barış, insan sevgisi, eşitlik ve adalet 
ilkeleri üzerine kurulu düşünce sistemi günümüzde 
de tüm insanlığa ışık tutuyor. 
Kapadokya, büyük zulümler de görmüş, hoşgörü ve 
sevgi üzerine kurulu bir felsefenin merkezi de olmuş. 
Asırlar devirmiş, nice medeniyetler görmüş, doğanın 
bütün nimetlerini tatmış, her dinden her dilden mil-
yonlarca insana sığınak olmuş olan Kapadokya tabi-
ri caizse ‘aşkın coğrafyası’. Aşk Vadisi’nden son kez 
bakarken Kapadokya’nın barındırdığı tarihe, onun 
sessiz ama bilge duruşuna aşık olmamak elde değil. 

Kapadokya, tarih ile doğanın, zaman ile coğrafyanın ortak eseri. Anadolu’nun ortasında açmış bir bozkır çiçeği olan Kapadok-
ya’nın bu mistik dünyasına adım atmaya davet ediyoruz sizleri…

. . .
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Aslında susamın bir ilaç olarak kullanılmaya 
başlanması 3600 yıl önce, Eberlerin parşö-
menlerinde ifade edildiği gibi en çok ter-

cih edilen ilaçlar listesinin başında gelen Mısır’da 
başlar. Ayrıca antik Babylon’daki kadınlar, susam 
ve baldan yapılan ‘havla’ adını verdikleri karışımın 
gençlik ve güzelliklerini koruduğuna inanıyorlardı. 
Romalı askerler de bu karışımı güçlü ve enerjik ol-
mak için kullanıyorlardı.    
Son yirmi yılda, susam tohumu ve bileşenlerinin 
üç düzineden fazla tedavi edici özelliğinin belge-
lendiği çok sayıda bilimsel araştırmalar yapıldı. 
Bu bilimsel veriler ışığında susamın evdeki bir ilaç 
dolabı gibi mutfak dolabında yerini alacağını söy-
lesek abartmış olmayız. 

İşte susamın kanıtlanmış 10 tedavi edi-
ci özelliği

Diabet: Clinical Journal of Nutrition dergi-
sinde 2011 yılında yayımlanan bir çalışmada, 
susam yağının tip 2 diyabet hastalarında oral 

antidiyabetik ilaç olan ‘glibenklamid’in etkisini 
arttırdığı belirtildi. Journal of Medicinal Foods der-
gisinde 2006’da yayımlanan başka bir çalışmada 
ise yemeklerde sadece susam yağı kullanıldığında 
yüksek tansiyonlu diyabet hastalarında kan basıncı-
nın ve glikozun düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

Yüksek Kan Basıncı: 2006 yılında Yale Jour-
nal of Biological Medicines dergisinde ya-
yımlanan bir çalışma, susam tohumu yağının 

hipertansiyon hastaları üzerinde olumlu bir etkisi-
nin olduğunu gösterdi. Yemeklerde sadece susam 
yağı kullanıldığında kan basıncı normale dönüyor 
ve antioksidan seviyesi yüksek olan susam yağı be-

dendeki asidik oranını azaltıyor. 
Diş Eti İltihabı/Diş Plağı: Susam tohumu yağı, 
Hindistan’ın tıp geleneğinde ‘yağ çekme (oil 
pulling)’ olarak bilinen ‘Ayurveda’ yöntemiyle 

binlerce yıldır ağız sağlığı için kullanılıyor. Susam 
tohumu yağının ağız içinde belli bir süre bekleterek 
ve bu yağ ile ağız içine masaj yapılarak gerçekleşti-
rilen bu yöntemin diş çürümesi, ağız kokusu, diş eti 
kanamaları, boğaz kuruluğunu engellediği ve dişle-
rin güçlenmesine yardımcı olduğuna inanılıyor. Kli-
nik araştırmalar ise Ayurveda yönteminin diş eti ilti-
habı ve plağın önlenmesinde kimyasal ağız yıkama 
işlemlerine oranla daha tercih edilebilir bir yöntem 
olduğunu belirtiyorlar. 

Bebek Sağlığı/Masaj Yağı: Indian Journal of 
Medical Research dergisinde 2000 yılında 
yayımlanan bir araştırmada, bebeklere susam 

yağı ile masaj yapılması onların hem gelişimlerini 
hem de masaj sonrası uykularını destekliyor.  

MS Hastalığı (Multipl Skleroz): Fareler üze-
rinde yapılan bir deneyde, susam yağının, si-
nir sisteminde hasar ve otoimmun iltihabını 

başlatmada kilit faktör olan IFN-gamma salgısını 
azaltarak farelerde hastalığın gelişmesini önledi-
ği ortaya konuldu. Ayrıca susam yağının bir başka 
nörodejeneratif durum olan Huntington hastalığın-
da (hastaların davranışsal bozukluk, zihinsel yıkım 
ve kontrol edilemeyen hareketler yaşadığı nadir, 
ilerleyici bir genetik bozukluk) yararlı bir rolünün 
olduğu bulgulandı.

Antibiyotik Kaynaklı Böbrek Hasarı: Susam 
tohumu yağı, farelerde antibiyotiğin neden ol-

duğu oksidatif zararı azaltarak bir antibiyotik türü 
olan gentamisin kaynaklı böbrek hasarına karşı fa-
releri koruduğu ortaya çıktı.

Damar Tıkanıklığı: Susam yağı, kolesterolü 
artıran gıdalarla beslenen farelerdeki doku bo-
zukluğu oluşumunu önlüyor. 

Depresyon: Susamın, kronik stresli farelerdeki 
çaresizlik ve umutsuzluk içeren davranışların-
da bir antidepresan gibi etkiye sahip olduğu 
gösteriliyor. 

Radyasyona Bağlı DNA Hasarı: Susam yağın-
daki sesamol adı verilen antioksidan bileşenler, 

radyasyona bağlı DNA hasarına karşı koruma sağ-
lıyor. Susam yağının radyasyon tedavisi gören fare-
lerde, bağırsak ve dalak hasarını kısmen önleyerek 
ölüm oranını azaltma özelliği bulunuyor. Bir başka 
güçlü antioksidan olan melatoninle karşılaştırıldı-
ğında susamın, bir serbest radikal tutucu olarak 20 
kat daha etkili olduğu biliniyor. 

Kanser: Susamın içinde bulunan sesamol 
bileşenlerinin lösemi, kolon kanseri, pros-
tat kanseri, meme kanseri, akciğer kanseri, 

pankreas kanseri ve akciğer kanserini kapsayan bir 
araştırmada kanserin yayılmasını önleyici bir etkisi-
nin olduğu bulgulandı. Sesamin’in kanser önleyici 
etkisi NF-kappa B sinyaline bağlandı. 
Bu üstün özelliklerinden sonra susamı daha fazla 
ciddiye almamız gerekiyor. Susamın sarımsak, bal 
ve zerdeçal ile kolayca hazırlanabilir, ekonomik bir 
kür yapabilirsiniz ve düzenli tüketirseniz büyük ola-
sılıkla hayat kurtarabilirsiniz. 

Susam, en az 5 bin yıldan beri yağlı bir tohum olarak kullanılan dünyanın en eski kültür bitkilerinden biri. Susam, son derece 
yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriği sebebiyle önemini yeniden kazanmaya başlarken, çoğumuz bu mucizevi tohumun günümüzde 
kullanılan en güçlü şifalı besinlerden biri olduğunu bilmiyoruz. 

HABER: Serpil Çetin

Açıl susam açıl! 
Mucizevi tohum susamın sasırtıcı 10 faydası. .
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“Günlük beslenme 
planında diğer 
yağlar yerine 

susam yağı kul-
lanıldığında, kan 

basıncının nor-
male döndüğü or-
taya çıkmıştır.”

Kaynak: http://www.greenmedinfo.com/blog/open-
sesame-10-amazing-health-benefits-super-seed
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İpek yolu üzerinde yer alan ve birçok medeniyetin kül-
türel kalıntılarını içinde barındıran Gümüşhane’nin 
M.Ö’.ye uzanan zengin tarihine ışık tutan kaynaklar 

ilginç bilgiler sunuyor. Pers ordularının Anadolu’ya Fı-
rat-Erzincan ya da Kelkit üzerinden girdikleri ve her iki 
güzergâh arasında yer alan Satala’nın (Gümüşhane) as-
keri saldırılarda tehdit altında olduğu belirtiliyor. Yalnız 
Persler’in batıya açılımlarında kullandıkları ‘’Kral Yolu’’ 
olarak bilinen güzergâh içerisinde Satala ve çevresinin 
yerini tam olarak belirlemek oldukça güç gözüküyor.
Doğu Karadenizli yerliler olarak bilinen ve yüksek ke-
simlerde yaşayan “Makronlar” hakkındaki ilk bilgileri 
Herodotos’ta buluyoruz. “Moskhoilerin başlıkları ağaç-
tandı, kalkanları küçük mızrakları kısa saplıydı, uçları 
sivri ve uzundu. Tibarenlerin Makronların ve Mossyno-
iklerin silahları da Moskhoilerin ki gibi idi, şefleri şun-
lardı: Moskhoiler ile Tibarenlerin başında Dareious’un, 
Kyros oğlu Smerdis’in kızı Parmy’den doğan oğlu Ari-
omardos vardı; Makronlarla Mossynoiskia’lılar ise, Hel-
lespontus üzerindeki Sestos kentinin valisi olan Khor-
sasmis oğlu Artaykes’in buyruğu altındaydılar.”
M.Ö 5. yüzyıldaki bu bilgilerden başka, Makronlar ve 

ülkeleri hakkında en önemli bilgilere, Pers prensi Ky-
ros’un ağabeyi Kral Artakserkses’e karşı oluşturduğu 
paralı askerler arasında savaş muhabiri ve daha sonra 
onların komutanı olan Ksenophon’un Onbinlerin Dönü-
şü’nde karşılaşıyoruz.
Ksenophon’un anlatımlarından Makron ülkesi ile Gü-
müşhane’nin aynı coğrafi özellikleri sergilediği görü-
lüyor. Yine bu anlatımlardan onların savaşçı bir kavim 
olduklarını fakat büyük bir asker güçlerinin olmadığı da 
anlaşılıyor. Gerek bölgenin konumu gerekse bir yük bir 
askeri güçlerinin olmaması nedeniyle Ksenophon onla-
rın müstakil ve kendi kanunlarına tabi olduklarını ifade 
ediyor. Büyük bir olasılıkla bu durumun oluşmasında, 
Persler’in bölgeyi tamamen kontrol altında bulundura-
madıklarının veya Anadolu’daki diğer yerlere göre, böl-
gede daha esnek bir yapılanmayı gerçekleştirmelerinin 
etkisi oldu. Ksenophon bize Makronların çok tanrılı bir 
inanca sahip olduklarını da gösteriyor.
Ksenophon’un Gümüşhane ve çevresinde izlediği gü-
zergâh bugün hala halk arasında yaygın bir şekilde an-
latılıyor. Bölgede yaptığımız 2004 yılı çalışmalarında 
Torul’un 38 km. kuzey doğusunda bulunan Uğurtaşı 

Köyü’nde karşılaştığımız yöre halkı, köylerinin Ksenop-
hon’un takip ettiği Trabzon yolunun ortasında yer aldığı-
nı ifade ederek, yolu şu şekilde tarif ettiler: “Güneyden 
kuzeye doğru Mandiri, Muzaras, Bazbent Dağı, Bazbent 
Mahallesi, Yağlıdere, Bazbent köprüsü geçildikten sonra 
solo dönülerek Irizma Deresi’ni takiben Uğurtaşı Köyü 
altındaki Menzilhane’ye oradan Öküz Yatağı, Kulat 
Hanları, Turna Gölleri, Karakaban, Meşeiçi, Naldöken 
güzergâhı ile Maçka’ya ulaşılmaktadır.” Bu güzergâhı 
üzerinde çalışmalarda Ksenophon’un Maçka’ya Zigana 
Geçidi’nden ulaşmadığı, yukarda verdiğimiz güzergâh-
tan geçtiğini ifade ediliyor. 
Hellen ve Romanlılardan önce Karadeniz’de yaşayan 
halkların etno-politik durumları üzerinde bazı gözlem-
lerde bulunan Tsetskhladze, etno-politik durumlarını 
arkeolojik buluntularla ortaya koymanın zor olduğunu 
belirtiyor. Bunun için bölgesel çapta yapılan alışmaların 
diğer çalışmalarla karşılaştırılmasını öneriyor. Bu an-
lamda Gümüşhane ve çevresinde yapılacak arkeolojik 
çalışmalar Doğu Karadeniz’de yaşadıkları savunulan 
halkların siyasi ve sosyal yapılarını ortaya çıkarmada 
çok önemli bir yer tutacak gibi görünüyor. 

Yaz mevsimi boyunca hayvanlarının kış ayların-
daki besin ihtiyacını karşılamak üzere hem köy 

içinde hem de dağlarda ot ve tarlaları biçmek için son 
yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlayan benzinli ot biç-
me makineleri farklı amaçlarla da kullanılıyor.
Daha önce tırpan ve orak yardımıyla gerçekleşen ot 
biçme işlemini uzun sapının ucundaki misina veya 
taşlı bıçak yardımıyla hem zamandan hem de fiziksel 
güçten tasarruf edilerek yapılmasını sağlayan maki-
neler sonbahar temizliği yapan kadınların işlerini de 
hızlandırdı.
Özellikle temizlik sırasında halı ve kilimleri yıkamak 

için el fırçası kullanan ve saatlerce uğraşan kadınların 
imdadına ot biçme makineleriyle erkekler yetişti.
Normalde ot biçiminde kullanılan misina veya taşlı 
bıçakların takılı olduğu ucun fırça ile değiştirilmesinin 
ardından başlanan halı ve kilim yıkama işlemi, elle 
yıkamanın yaklaşık 4 katı daha kısa zamanda tamam-
lanıyor.
Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde sırtına bağladığı ot 
biçme makinesiyle evinin halı ve kilimlerini yıkayan 
Suat Ergin, normal şartlarda saatler sürmesi gereken 
işlemin makine sayesinde kısa süre içerisinde tamam-
landığını söyledi.
Makinenin ucuna halı ya da kilime zarar vermeyecek 
olan yumuşak fırça taktıklarını kaydeden Ergin, “Nor-
malde bıçak takılan makinenin ucuna fırça takınca 
halı yıkama makinesine sahip olduk. Bu sayede uzun 
süren işlemleri daha kısa zamanda hallediyoruz. Hem 
zamandan hem de iş gücünden tasarruf etmiş oluyo-
ruz” diye konuştu.
Eşinin de durumdan oldukça memnun olduğunu dile 
getiren Ergin, kadınların sonbahar ve ilkbahar ayları-
nın korkulu kâbuslarının artık son bulduğunu, isteyen 
herkesin yıkama fırçasını temin edebileceğini de söz-
lerine ekledi.

Vakıfay Derneği tarafından ‘VARGEL PRO-
JESİ ÖĞRENCİLERİ GEZİ PROJESİ’  

kapsamında Türkiye genelinde destek verdiği öğ-
rencilerin öğretmen ve velileri ile İstanbul ve Bur-
sa’nın tarihi ve turistik gezi mekânlarının, müze-
lerinin ve kültür-sanat alanlarının ziyaret edileceği 
organizasyona katılan Gümüşhaneli öğrenciler 
gezi kapsamında İstanbul’a hareket etti.
Vakıfay Derneği tarafından düzenlenen bu prog-

ram için çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler, 
“Vakıfay Derneği bizlere ülkemizin diğer şehir-
lerini ve güzel yerlerini görme imkânı verdi. Bu 
geziler bizlere aynı zamanda diğer farklı coğrafya-
lardan gelen arkadaşlarımızla tanışma ve kaynaş-
ma imkânı verecek. Bu imkânları bizlere sağlayan 
başta Vakıfay Başkanı Tekin Küçükali’ye ve tüm 
Vakıfay Derneği yetkililerine tekrar teşekkür edi-
yoruz.” ifadelerini kullandılar.
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Eski Çağ’da Gümüşhane ve 
çevresi

Ot biçmiyor, halı yıkıyor Vakıfay Derneği’nden burs 
alan öğrencilere gezi projesi

İpek yolu üzerinde yer 
alan ve birçok mede-
niyetin kültürel kalıntı-
larını içinde barındıran 
Gümüşhane’nin M.Ö’.ye 
uzanan zengin tarihine 
ışık tutan kaynaklar il-
ginç bilgiler sunuyor. 

Gümüşhane’nin yüksek köylerinde ot ve tarla biçiminde kullanılan 
ot biçme makineleri, yaz aylarının son günlerinde halı yıkama ma-
kinesine dönüştürüldü. Vakıfay Derneği tarafından yürütülen ‘VARGEL PROJESİ 

ÖĞRENCİLERİ GEZİ PROJESİ’  kapsamında Vakıfay Derne-
ği Gümüşhane Şubesi tarafından düzenlenen organizas-
yonla 9 öğrenci ile 4 öğrenci velisi İstanbul ve Bursa’nın 
tarihi ve turistik mekânlarını gezmek üzere yola çıktı.



TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2016GÜNCEL14

Eskiden genç kızların çeyizlerinin vaz-
geçilmeziydi yün yatakları. Hazır ya-
taklar çıkmadan önce yün yataklar kul-

lanılıyordu. Gümüşhane’de yün yataklar hale 
varlığını sürdürüyor. Gümüşhane’nin Köse il-
çesinde yaşayan Hatice Bulut 55 yıldır koyun 
yünlerinden yatak yapıyor. 
Hayvancılık azalsa yün üretimi düşse de sente-
tik malzemeden yapılanların yerine yün yatak 
ve yorgan tercih edilmeli. Çünkü yün yatak ve 
yorganlar yazın serin kışın sıcak tutuyor. Tama-
men doğal malzeme kullandıkları için sağlıklı. 
Bunun bilincinde olan Hatice Bulut gazetemize 
yaptığı açıklamada 55 yıldır yün yatak yaptığı-
nı söyledi. 

YÜN YATAK YAPMAK ZAHMETLI 
Bulut, “Koyunyününü önce deterjanlı suda üç gün üst 
üste yıkayıp kirden arındırıyorum. Yıkanan yünler daha 
sonra güneşin karşısında kurutulmaya bırakıyoruz. Nem-
den ve kirden arındırılan yünler, yere serili olan branda-
ların üzerinde saatlerce çırpıyoruz. Yünler, hazır hale 
getirildikten sonra ise yastık, yorgan ve döşek yapımında 
kullanıyorum” diye konuştu. 
Eşi vefat etmeden önce kırk tane koyunlarının olduğunu 
belirten Bulut, “Eşim vefat ettikten sonra koyunları sattık. 
Elimde kalan yünleri de seneden seneye yıkayıp yatak ve 
yorgan haline getiriyorum” ifadelerini kullandı.
Hatice Bulut’un kızı olan Gülsen Uçar gazetemize yap-
tığı açıklamada yün yatakların daha sağlıklı olduğunu ve 
annesine yün yatak yapımında yardım ettiğini söyledi. 

YÜN YATAKLARI SAĞLIKLI 
Uçar, “Biz sekiz kardeşiz. Babam vefat etmeden 
önce büyük ve küçükbaş hayvanlarımız vardı. 
Etimizi sütümüzü bu hayvanlardan sağlar, bütün 
besinlerimiz tamamen doğal olarak karşılardık. 
Şimdi ise her gıdada maalesef katkı maddeleri 
var” şeklinde konuştu. 
Uçar açıklamasını şöyle bitirdi: “Babamın vefatı 
ve tüm kardeşlerimin evliliklerinde sonra annem 
hayvanları gereken bakımı gösteremeyince sat-
mak zorunda kaldı. Köse’ye annemin yanına ge-
lerek kalan yünlerimizi temizleyip yatak, yorgan 
haline getiriyoruz. Hem bu geleneği devam etti-
riyor hem de daha sağlıklı olan yün yataklarımızı 
yapıyoruz.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz ta-
tilinde gençlerle yaşlıları buluş-

turarak yaşanmış fakat yazılmamış 
hayat hikâyelerini gelecek kuşaklara 
aktarıyor. “Gençler Bizi Hatırlasın” 
yarışmasıyla gençlerimiz yaşanmış 
fakat yazılmamış hayat öyküleri 
hakkında kültür mirasçılarımız olan 
yaşlıları ziyaret edecekler, onları 
dinleyecekler ve sıra dışı hayat hikâ-
yelerini kaleme alacaklar. 
Gençler arasında gönüllülük bi-
lincini ve kültürünü oluşturmak, 
gençlerin yaşlı büyükleri ziyaret et-
melerini, tarihi, kültürel, geleneksel 
değerlerimizi tanımalarını, yaşatma-
larını sağlamak, yaşlılarla bağlarını 
güçlendirmek ve saklı kalmış hayat 
hikâyelerini gün yüzüne çıkarmak 

amacıyla hazırlanan yarışma yaz 
tatili süresince iki bayram geçirecek 
gençler için büyük bir fırsat sunuyor.
Yarışma 14-29 yaş arası bütün genç-
lere açık. Ayrıca yarışmaya ortak 
mirasımızı paylaştığımız Balkan ül-
kelerinde yaşayan gençlerimizde de 
katılabilecekler.  Yarışma şartnamesi 
ve detaylı bilgi için gençler gencgo-
nulluler.gov.tr/gençlerbizihatirlasin 
web adresini ziyaret edebilirler. 
Yarışmada birinciye 4 bin TL, ikin-
ciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL 
ve mansiyon ödülü olarak da bin TL 
verilecek. Yarışma için bir de ödül 
töreni düzenlenecek. 
Eli kalem tutan bütün gençlerimizi 
yarışmaya katılmaya davet ediyo-
ruz. 

Eskiden genç kızların çeyizlerinin vazgeçilmeziydi yün yatakları. Hazır yataklar çıkmadan önce yün yataklar kullanılı-
yordu. Gümüşhane’de yün yataklar hale varlığını sürdürüyor. Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yaşayan Hatice Bulut 55 
yıldır koyun yünlerinden yatak yapıyor. 

Gençlik Ve Spor Bakanlığı “ Gençler Bizi Ha-
tırlasın İnceleme, Araştırma Ve Belgeleme 
Yarışması” düzenleyecek.

HABER: Sinan Uçar

HABER: Sinan Uçar

Sağlıklı bir gelenek: Yün yataklar 

Eli Kalem Tutan Gençler 



Dokuz Eylül Üniversitesi BESYO mezunu olan İsmail Yengil Milli Takımlarda görev 
almış ve Seramiksan, Arkasspor gibi voleybolun Türkiye’de önemli takımlarını 
çalıştırtırdı. Son olarak hali hazırda Gümüşhane Gençlerbirliği Voleybol 
bayan takımını çalıştıran Başantrenör İsmail Yengil GİF Haber’e vo-
leybola olan sevgisini ve tecrübelerini paylaştı. 

05-07 Mayıs tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Eskirim Şampiyonası’nda 
Gümüşhane Üniversitesi, takım müsabakalarında Türkiye Şampiyonluğu, bireysel maçlarda da Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü 
elde etti.
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Milli Antrenör İsmail Yengil voleybol sporunu                     
anlattı 

Gümüşhane Üniversitesi Türkiye şampiyonu 

Dokuz Eylül Üni-
versitesi BESYO 
mezunu olan İsmail 

Yengil Milli Takımlarda gö-
rev almış ve Seramiksan, Ar-

kasspor gibi voleybolun Türkiye’de 
önemli takımlarını çalıştırdı. Son ola-
rak hali hazırda Gümüşhane Genç-
lerbirliği Voleybol bayan takımını 
çalıştıran Başantrenör İsmail Yen-
gil, GİF Haber’e voleybola olan 
sevgisini ve tecrübelerini paylaştı. 

İsmail Yengil’in Kariyeri 
Yıldız Kızlar Türkiye 1.liği, 
Genç Bayanlar Türkiye 3.lüğü, 
Yaş Gruplarında Türkiye 3. ve 
4. lüğü, okullarda Türkiye 1. 
ve 2.liği, Genç Milli Takım ile 
Dünya Balkan Şampiyonluğu, 
2. liği ve 3.lüğü yaşayan Yen-
gil, ayrıca Gençlik Olimpiyat-
larında şampiyonluk yaşadı. 
Bu şampiyonluk, turnuvanın 

ev sahipliğini yapan ya-
bancı ülkelerde alınan ilk 
şampiyonluğu olması ile 

ayrı bir önem kazandı. 
Karşıyaka A takımında 7 sene baş antre-
nörlük, 1 sene yardımcı antrenörlük yapan 
Yengil, 2 sene Seramiksan, 2 sene Ar-
kasspor ve 2015 yılından itibaren Avrupa 
Ligi A Milli Bayan Voleybol takımını ça-

lıştırdı. Geçen sezonu Bolu Belediyesi’n-
de geçiren Yengil, 2016-2017 sezonunda 
Gümüşhane Gençlerbirliği Bayan Voley-
bol takımının başarısı için çalışacak.  
Voleybolcu abisi Şükrü Yengil vesilesi ile 
voleybol ile tanıştığını dile getiren Yengil, 
“Ortaokul ve lise çağlarımda abim Şükrü 
Yengil’in çok iyi bir voleybolcu olması ve 
voleybol milli takımda oynamasına çok 
özeniyordum. Bu onur, gurur ve özenti 
beni voleybol ile ortaokul ve lise çağların-
dan tanıştırmış oldu.” diye konuştu. 

 Voleybol Kariyeri İzmir’de Başladı 
Yengil, “Voleybolda smaçör bölgesinde 
oynuyorum.  Okul takımlarımızda, İzmir 
Spor Kulübü’nde ve Göztepe Kulübü’nde 
kulüpler seviyesinde voleybol oynadım 
daha sonra üniversite takımımızda voley-
bol antrenörlüğü yaptım.” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi BESYO bölü-
münden mezun olduktan sonra öğretmen-
lik meslek hayatına başladığını hatırlatan 
Başantrenör Yengil, “1989 yılından iti-
baren okul takımlarımızda beden eğitimi 
öğretmeni olmam dolayısıyla voleybol 
takımları çalıştırmaya başladım. 1984-
1985 yıllarında ise kulüpler düzeyinde ilk 
defa antrenörlüğe başladım. Voleybol’da 
antrenör olarak ilk İzmir Spor Kulübü’n-
de görev aldım. Burada 2 sene antrenör 
olarak görev aldım.” ifadelerini kullandı. 
Yengil, “Şuanda Karşıyaka Spor Kulü-
bü’nde benimle tanışan bize yardımcı ant-

renörlük yapan birçok genç kardeşimiz, 
Türkiye’nin en iyi kulüpleri olan Vakıf-
bank, Eczacıbaşı, Galatasaray, Fenerbahçe 
gibi büyük takımlarda veya A milli takımı 
ve genç milli takımda görev almaktalar.” 
dedi. 

Voleybol Zor Bir Spor 
Voleybolun çok zor bir spor olduğunu 
belirten Yengil, “Sporculara voleybolu 
sevdirmek zor bir iştir. Yeni başlayan ço-
cuklar voleyboldan çok keyif almayabilir 
ve sıkılabilirler.  Çünkü basketbolda topu 
potadan geçirebilmek onlara çok keyif 
verebiliyor. Futbol ise, çocukların ma-
halle arasında bile öğrenip kulüplere üye 
olabilecekleri; sonra da kendilerini geliş-
tirebilecekleri bir spor. Voleybol bir salon 
sporudur. Temel teknik hareketleri zor bir 
spordur. Voleybolu yeni oynayanlara sev-
dirmek için oyunlar düzenliyoruz.” ifade-
lerine yer verdi. 

Milli Takım Oyuncuların Cehresi Arttı 
Yengil, “Bugün okullarda beden eğitimi 
öğretmen arkadaşlarımızın voleybola çok 
büyük katkıları oluyor. Voleybolu Anado-
lu’ya çok güze yaydılar, Anadolu’ya yayı-
lıp geliştikçe daha çok popülaritesi arttı. 
Okul, kulüp ve milli takımlar sayesinde 
bir anda gündemin birinci maddesi haline 
geldi. Buna da tatbiki Türkiye Voleybol 
Federasyonun çok büyük katkıları oldu.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Önceki yıllarda milli takımları kurarken 
aday kadroya 20-24 oyuncu çağırdıklarını 
vurgulayan Başantrenör Yengil, “Bu oyun-
cuların hemen hemen 10-18 tanesi İstan-
bullu, 6-7 tanesi Ankaralı, birkaç tanesi de 
İzmir Karşıyaka Spor Kulübü’ndendi. Son 
10-15 yıldan beri bütün herkesin katkıla-
rıyla bayan voleybol ve erkek voleybol çok 
gelişti ve şu anda voleybol milli takımımı-
zın 14 tane sporcusunun en az 10-11’i fark-
lı takımlara dağıldı.” diye konuştu. 

“Voleybol Severleri Antrenmanlarımıza 
Davet Ediyorum”
Yengil, “İzmir dışında çok fazla çalışma-
dık. Turgutlu voleybol severlere de bu da-
veti çıkardık. Turgutlu voleybol severler 
ve beden eğitimi öğretmenlerimize ant-
renmanlarımızın hepsi açık buyurun gelin 
dedim” ifadelerini kullanan Gümüşhane 
Gençlerbirliği Bayan Voleybol takım ba-
şantrenörü İsmail Yengil sözlerini şöyle bi-
tirdi: “Gümüşhane’ de voleybolu seven ve 
bu spora meraklı olan herkesi antrenman-
larımıza devam ediyorum. Bir tane veya 
beş tane olsun bizim için sayı önemli değil. 
Arkadaşlarımızın gelip bizimle voleybol 
tartışmaları, voleybol sohbeti yapmaları ve 
antrenmanlarımıza gelip antrenmanları iz-
lemelerini isteriz. Bence eğer ilgi duyuyor-
larsa bizlerden çok yarar sağlayacaklardır. 
Buradan gittikten sonra arkamızda iyi izler 
bırakmak istiyoruz. Birkaç kişiye faydalı 
olabilirsek ne mutlu bize.” 

Mayıs ayında Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi’nde düzenlenen Türkiye Üni-

versiteler Arası Eskirim Şampiyonası’nda 
Gümüşhane Üniversitesi, takım müsaba-
kalarında Türkiye Şampiyonluğu, bireysel 
maçlarda da Türkiye ikinciliği ve üçüncü-
lüğü elde etti. Toplamda 46 üniversitenin 
katıldığı yarışmada, ilk gün bireysel maç-
lar yapıldı.
Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi ve 
takım sorumlusu Yeşim Songün, şampi-
yon kızlarla gurur duyduklarını belirterek, 
“Zorlu rakipler arasında yapılan bireysel 
maçlarda Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulu 2. Sınıf öğrencilerinden Remziye 
Kübra Varol Türkiye 2.si olurken, 4 yıldır 
üniversitemizi başarıyla temsil eden ve ba-
şarısını Türkiye şampiyonluğu ile taçlan-
dıran 4. Sınıf öğrencisi Büşra Varol Tür-

kiye 3’üncüsü olarak bizleri gururlandırdı. 
Ertesi gün yapılan takım müsabakalarında 
ise kızlarımız 3 yıldır elden bırakmadığı 
Türkiye şampiyonluğuna bir yenisini daha 
ekleyerek başarılarını kanıtlamış oldular” 
dedi.
“Kızlarımızın gösterdiği azimle şam-
piyon olduk”
Çok zorlu maçlar yapıldığını kaydeden 
Songün, “Fakat kızlarımız yılmadan ve is-
tekli bir şekilde finale adım adım ilerledi. 
Eskrim alanında ciddi başarılar elde etmiş 
birçok üniversite ile yarıştık. Sayımız az 
olmasına rağmen Büşra Varol, Kübra Varol 
ve İlayda Kayaoğlu üniversitemizi en iyi 
şekilde temsil ederek yüzümüzü güldürdü. 
İlerleyen yıllarda da şampiyonluğu elden 
bırakmadan üniversitemizin adını bütün 
Türkiye’ye duyurmaya devam etmek isti-
yoruz” şeklinde konuştu.
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