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Gümüşhane’ye Nasıl Hizmet Edecek?

DOKAP’ın so-
rumluluk sa-
halar ından 

birinin de Gümüş-
hane olmasına rağ-
men, Gümüşhane’yi 
gezip tanımayan bir 
başkanın masa başı 
bilgileriyle Gümüş-
hane’ye nasıl ve ne 
kadar hizmet edece-
ği kamuoyunda merak 
konusu oldu. 24 Ekim 
2020 tarih ve 31284 
Resmî Gazetede ya-
yınlanan Cumhurbaş-
kanı Kararnamesiyle 
DOKAP başkanlığına 

atanan Hakan Gül-
tekin,  aradan geçen 
7 aylık süreç içeri-
sinde sorumluluk il-
lerinden biri olan Gü-
müşhane’ye ne yazık 
ki herhangi bir ziya-
rette bulunmadı. DO-
KAP’ın resmi internet 
sitesinde olan yer alan 
haberlerde DOKAP 
Başkanı Hakan Gül-
tekin’in 7 aylık görev 
süresi boyunca bazı 
bölge illerinin vali ve 
belediye başkanlarını 
ziyaret etmesi ise dik-
katlerden kaçmadı.
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Yağmurların Ardından Vatandaşlar Mantar Topluyor

Kahve Ve Kahvehanenin Arkeolojisi

 Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin geçtiğimiz hafta 
başlayan Mayıs ayı toplantıları sona erdi.2'DE

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl 
Başkanı Bedri Ağaç geçen hafta Kürtün’e yaptıkları 
ziyaretin ardından bir açıklama yaptı. 3'TE

 Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Şiran 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde 
kadın kooperatifi ne destek çalışmaları kapsamında 
çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.>3'TE

 Doğada kendiliğinden yetişen protein deposu 
mantarlar, yağan yağmurların ardından mantar 
yemeyi seven vatandaşların ilgi odağı oldu. >7'DE

 Takriben 15. yüzyıl ortalarında İslam ülkele-
rinde herkesin içmeye başladığı kahve, başlangıç 
yıllarında çekirdeklerinin kömür olma derecesi-
ne kadar kavrularak hazırlanması nedeniyle pek 
de makbul olmayan bir içecek olmasına rağmen 
Habsburg hanedanından Kutsal Roma İmpa-
ratoru I. Ferdinand’ın (d.1503-ö.1564) Kanuni 
Sultan Süleyman’a gönderdiği Augier Ghislain 
de Busbecq adlı büyükelçi Osmanlı sarayında 
gördüğü kahvecibaşı unvanlı bir kişinin görev 
yaptığına şahit olmuştu.>6'DA

 Silivri’de doğum günü kutlaması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 
Mertcan Kaya’nın sevenleri Silivri Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması 
yaptı. Yüzlerce vatandaşın destek verdiği açıklamada acılı anne ve baba “Oğulları-
mızın kanı yerde kalmasın, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz” dedi.>6'DA

 Gümüşhaneli hemşeri-
miz Kardiyolog Prof. Dr. 
Ali Metin Esen, Konjestif 
kalp yetersizliği (KKY) 
olarak da adlandırılan 
kalp yetersizliği, kalp 
kasının kasılma veya 
gevşeme fonksiyonları-
nın bozulması nedeniyle 
kalbin pompa fonksiyo-
nunu yerine getirememesi 
olduğunu söyledi.>3'TE

Şiran Kadın Kooperatifine Destek Toplantısı

CHP İl Başkanı Ağaç 
“Sahipsiz Kürtün”

Emniyet Müdürlüğü’ne 
Tekke’de Yer Tahsis Edildi
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GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMASINDAN DA SORUMLU DOKAP BAŞKANI HAKAN GÜLTEKİN İÇİN

GUMUSHANE 
UVEY EVLAT MI?
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kaynakla-

rını değerlendirerek bölgenin yaşam 
kalitesi ve gelir düzeyini artırmak, 

bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkı-
nı azaltmak, ülke düzeyinde sosyal istikrar 
ve ekonomik gelişmeyi sağlamayı hedefl e-
mek üzere kurulmuş olan Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğı'nın (DOKAP'ın) 7 ay önce atanan başka-
nı Hakan Gültekin’in çalışma ve sorumluluk 
illerinden biri de Gümüşhane olmasına rağ-
men Başkan Gültekin’in yedi ay içinde bir 
kez olsun Gümüşhane’ye gelmediği görüldü.

Merkezi Giresun’a bulunan, Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı (DOKAP); 03.06.2011 
tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile 
Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, 
Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon, 
Amasya ve Çorum illeri kalkınmasına 
hız vermek amacıyla kurulmuştu.

Hemşerimiz Mertcan İçin  Tek Yürek Oldular

Konjestif Kalp Yetersizliği Nedir?
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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE TEKKE’DE YER TAHSİS EDİLDİ
Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin geçtiğimiz hafta başlayan Mayıs ayı toplantıları sona erdi.

İl Genel Meclisi Başkanı 
Mehmet Emin Erdoğdu baş-
kanlığında yapılan toplantıların 
son gününde ilimiz merkez ve 
ilçelerine bağlı köylerin içme ve 
kullanma suyu memba tahsisiyle 
ilgili Plan - Bütçe ile Çevre Sağlık 
Komisyonlarınca hazırlanan 
raporlar görüşülerek kabul edildi. 

Gündemde yer alan merkez 
Tekke Köyü 364 ada 14 parselde 
bulunan taşınmazın İl Emniyet 
Müdürlüğünün Bölge Trafi k 
Denetleme Şube Müdürlüğü hiz-
metlerinde kullanılmak üzere İl 
Emniyet Müdürlüğü adına tahsis 

edilmesiyle ilgili İmar-Bayındırlık 
Komisyonunca hazırlanan rapor 
görüşülerek, kabul edildi.

Gündemin bir diğer maddesi 
mülkiyeti Gümüşhane Belediyesi-
ne ait olan ve Gümüşhane İl Özel 
İdaresine tahsis edilen Süleyma-
niye Mahallesindeki taşınmazın 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı için İl Özel İdaresini 
temsilen yetki verilmesi ve eş 
fi nansmanının karşılanması hak-
kındaki teklif yazı ise görüşülerek, 
Eğitim-Kültür ile Plan - Bütçe 
Komisyonlarına sevk edildi.

Haber Merkezi

ŞİRAN KADIN KOOPERATİFİNE DESTEK TOPLANTISI
Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Şiran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğin-
de kadın kooperatifi ne destek çalışmaları kapsamında çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Şiran ilçesinde kuruluş 
aşamasında olan kadın 
kooperatifi ne destek amaçlı 
başlatılan çevrimiçi toplan-
tıya Turizm Fakültesi Gast-
ronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümünü temsilen bölüm 
hocalarımızdan Öğr. Gör. 
Rıfat Pir katıldı. Toplantıya 
ayrıca Gümüşhane Aile 
Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürlüğü Kadın Hizmetleri 
Birim Sorumlusu Sosyolog 
Ferdiye Demir ve Şiran İlçe 
Tarım ve Orman Müdür-
lüğü Ziraat Mühendisi Elif 
Karabulut katılım sağladı. 
Gerçekleştirilen toplantıda 
kurum temsilcilerine proje 
kapsamında geliştirilmesi 
düşünülen “kete, kuşburnu, 
lavanta” gibi yöresel ürünle-
rin üretim ve servis süreçleri 
ile ilgili birtakım bilgiler 
aktarıldı. Yaklaşık 1 saat 
süren toplantı, ikincisinin 
düzenlenmesi planlanarak 
tarafların karşılıklı iyi niyet 
dilekleri ile sona erdi.

Kuruluş aşamasındaki 
kadın kooperatifi için Gü-
müşhane Üniversitesi olarak 
her türlü desteği verdiklerini 
dile getiren Gümüşhane 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Halil İbrahim Zeybek 
konuya ilişkin şunları söy-
ledi: “Bilindiği üzere Şiran 
ilçemizde kuruluş aşamasını 
tamamlamak üzere olan 
kadın kooperatifimiz için 
üniversite olarak destek-
lerimizi sürdürmekteyiz. 

Yöresel ürünler ağırlıklı 
olarak yapılacak üretim ve 
servis süreçleri üniversi-
temizde alanında uzman 
hocalarımızın tavsiyeleri 
neticesinde bir işbirliği 
oluştuğunu görmekteyiz. Bu 
anlamda projede yer almak-
tan dolayı büyük mutluluk 
duyuyoruz. Kooperatifimi-
zin hayırlara vesile olmasını 
diler, emeği geçen herkesi 
kutlar, verimli sonuçlar 
alınmasını temenni ederim.” 

Uzun süredir gurbette yaşayan bir 

Gümüşhaneli aile olarak Torul ilçesi

 Gümüştuğ köyünde yaptırdığımız evle ilgili 

yaşadığımız hukuki sorunun çözülmesinde 

büyük gayret sarf eden  

Gümüşhane –  Bayburt Bölge Barosu’nun 

tecrübeli ve saygıdeğer avukatlarından

 Sayın Seval Kaçıran’a 
en kalbi teşekkürlerimizi sunarız.

ŞAHİN AİLESİ ADINA
SÜHEYLA ŞAHİN VE ALAADDİN ŞAHİN

GÜMÜŞTUĞ KÖYÜ - TORUL

AÇIK TEŞEKKÜR
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HEMŞİRELİK HAFTASI PANELİ BAŞLIYOR
Gümüşhane Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek olan 
“Hemşirelik Haftası Paneli” 26 Mayıs 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Panel Başkanlığını Antalya 
Bilim Üniversitesi Hemşirelik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ayla Gürsoy’un 
üstleneceği programda “Pandemide 
Hemşirelik Bakımı” ve “Dijital Çağda 
Hemşire Olmak” konuları işlenecek. 

Programın düzenlenmesini Gü-
müşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Melike Demir Doğan ve 
Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Aydanur Aydın üstlendi. Dr. Öğr. 
Üyesi Havva Karadeniz, Dr. Öğr. Üyesi 
Nuran Aydın Ateş, Uzman Hemşire 
Özge Turna ve Öğrenci Hemşire Melike 
Yalçın’ın konuk olacağı program, 26 
Mayıs 2021 tarihinde 11.00-13.30 
saatleri arasında gerçekleşecek. 
Programa kayıt olabilmek için üniver-
sitenin web sitesinde yer alan afişteki 
sekreteryaya mail atmak veya ilandaki 
QR kodunu okutmak yeterli olacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşi-
relik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melike 
Demir Doğan, sağlığın bireylerin 
zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyacı 
olduğunu belirterek, “Bu ihtiyaca cevap 
verirken ön cephede mücadele eden 
meslek grubu hemşirelerdir. Hemşireler, 
sağlık problemleri olan insanların, bir 
tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrıl-
malarına kadar olan bütün süreçlerde 
primer bakımlarını üstelenen sağlık 
personelleridir. Sağlık hizmetlerinin 
sunumunda etkin rol oynayan ve 
mesleklerini büyük bir fedakârlıkla 
yerine getiren bütün hemşirelerin 
pandemi ile mücadele ettiğimiz şu 
günlerde içtenlikle anılmasının onla-
ra büyük moral olacağı aşikârdır. Bu 
kapsamda Gümüşhane Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü olarak hemşirelerin sesi ola-
bilmek adına bir etkinlik düzenledik. 
Etkinliğimizde Antalya Bilim Üniver-
sitesi ile iş birliği yaparak, Hemşirelik 
Haftası Paneli ile hemşireleri keyifle 
anmayı ümit ediyoruz. Hemşireliği 
hemşirelerden dinlemek isteyen, 
mesleğe gönül vermiş tüm meslektaş-

larımızı etkinliğimize bekleriz” dedi.
Düzenlenecek programda 

sağlık alanında önemli çıktıların elde 
edileceğini dile getiren Rektör Prof. 
Dr. Halil İbrahim Zeybek ise şunları 
söyledi: “Dünyada Florence Nightin-
gale ile başlayan bakım kavramı ile 
bir meslek haline gelen hemşirelik, 12 
Mayıs Nightingale’in doğum günü 
ile her yıl hatırlanmaktadır. Özellikle 
günümüzde oluşan zor şartlarda 
üstlendikleri görev ve sorumluluk 
anlayışıyla ulvî bir mesleğe sahip 
olan hemşirelerimiz, topluma hizmeti 
ilke edinerek, büyük fedakârlıklarla 
görevlerini yerine getirmektedirler. 
‘Önce İnsan’ diyerek, verdikleri 

bu onurlu hizmet bizler açısından 
övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak 
etmektedir. Antalya Bilim Üniversitesi 
iş birliğinde düzenlenecek olan ‘Hem-
şirelik Haftası Paneli’ adlı programda 
hem hemşirelerimizi bu önemli günde 
hatırlamak hem de işlenecek konular-
la bu alana yönelik önemli girdilerin 
elde edileceğine inanıyorum. Bu 
nedenle de programın düzenlenme-
sinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Ülkemizin her köşesinde 
insan hayatının kutsallığından ödün 
vermeksizin sabır, özveri, gayret ve 
sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan 
hemşirelerimizin de ‘Hemşireler 
Günü’nü yürekten kutluyorum.”

CHP İL BAŞKANI AĞAÇ
“SAHİPSİZ KÜRTÜN”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl 
Başkanı Bedri Ağaç geçen hafta Kürtün’e yap-
tıkları ziyaretin ardından bir açıklama yaptı.

CHP İl Başkanı 
Bedri Ağaç’ın yaptığı yazılı 
açıklama şöyledir:

“Geçtiğimiz hafta Kürtün 
İlçemizi ziyaret ettik. Gördüğü-
müz sorunları ve eksiklikleri ka-
muoyu ile paylaşmak istiyoruz. 

Gümüşhane’nin diğer 
bölgelerinde olduğu gibi Kürtün 
yayları da sahipsiz ve dene-
timsiz. Yaylalarda yaklaşık 
2200 bina veya yapı 
yapılmış ve büyük 
çoğunluğu da 
beton. Yapılaş-
ma ağırlıklı 
Trabzon’lular-
ca yapılıyor. 

Yaylalarda 
yapılaşma 
yasağı olmasına 
rağmen; bu yapılar 
yapılırken ve halen 
devam eden inşaatlara hiç 
bakan eden yok. Anlaşılan o ki; 
Gümüşhane’liler yaparsa yasak, 
elektrik falan da bağlanmaz an-
cak; Trabzon veya Giresun’lula-
ra her şey serbest öyle mi? Diğer 
taraftan Kadırga Yaylamıza 
Trabzonlularca adeta el koyma 
veya çökme söz konusu(bugün-
lerde bu çökme işi zaten çok 
moda ya). Bu konuda vekiller, 
iktidarın siyasi temsilcileri, yerel 
yönetimler maalesef ilgisiz. 

Kürtün’ün acil bir Adliye’ye 
ihtiyacı var. Öyle Torul’a gidin, 
işinizi orada görün demekle 
olmaz. Özkürtün’de sağlık 
hizmetleri yeterli değil. Diğer 
taraftan; Tirebolu-Kürtün 

yolu bir an önce bölünmüş yol 
halinde yapıma alınmalı. Bu 
konu yıllardır ihmal ediliyor. 

Hemen hemen her yerde 
aynı durum var ama; özellikle 
Kürtün’de; Maske –Mesafe 
ihlali gerekçesi ile çok fazla 
sayıda insana cezalar kesiliyor. 
Hükümet; bütçe açığı kapatma-
nın yöntemlerinden biri olarak 

her halde bu cezaları 
görüyor. Yöremiz 

insanı zaten 
ekonomik 

olarak 
büyük 
sıkıntıda, 
ekonomik 
kriz tavan 

yapmış 
durumda. 

Böyle bir 
ortamda insanları 

maddi olarak iyice zora 
sokacak bu uygulamaları üstelik 
son derece sıkı ve katı uygu-
lamanın ne anlamı var. Biraz 
esnek olunmalı, vatandaşa biraz 
hoş görü ve anlayış gösterilmeli. 
Aşı bulup toplumun büyük 
çoğunluğunu aşılayarak koru-
yamayanların, tali tedbirlerle 
faturayı vatandaşa kesmeleri 
doğru değil. Siyaseten kendile-
rine yakın veya taraftarları olan 
insanlara kesilen cezaların AKP 
Yönetimlerince devreye girilerek 
ve partizanlık yapılarak iptal 
ettirildiği duyumları alıyoruz 
ki; eğer doğru ise çok ayıp.” 

Haber Merkezi

KONJESTİF KALP YETERSİZLİĞİ NEDİR?
Gümüşhaneli hemşerimiz Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, Konjestif kalp yetersizliği (KKY) 
olarak da adlandırılan kalp yetersizliği, kalp kasının kasılma veya gevşeme fonksiyonlarının 
bozulması nedeniyle kalbin pompa fonksiyonunu yerine getirememesi olduğunu söyledi. 

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali 
Metin Esen sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Konjestif kalp yetersizliği (KKY) olarak da 
adlandırılan kalp yetersizliği, kalp kasının kasılma 
veya gevşeme fonksiyonlarının bozulması nedeniyle 
kalbin pompa fonksiyonunu yerine getirememesidir. 
Bu kalp kasının inceldiği veya normalden çok daha 
fazla kalınlaştığı farklı durumlarda ortaya çıkar. 
Sorun sadece kalbin mekanik olarak fonksiyonu-
nun azalması ile kalmaz, beyin, kalp ve böbrekten 
salgılanan hormon veya hormon benzeri molekül-
lerinde etkisiyle karaciğer, beyin, böbrekler gibi ana 
organlarında etkilendiği komplex bir sendroma 
dönüşür. Bu durum akciğerlerde, bacaklarda, ka-
raciğerde ve karında sıvı toplanmasına neden olur.

Kalp yetersizliğinin başlıca nedenleri arasında 
koroner kalp hastalığı ve kalp krizi, yüksek 
tansiyon, kalp kası hasarı (kardiyomiyopati), 
kalp kapakçık sorunları ve anormal kalp ritimleri 
bulunur. Koroner kalp hastalığı ve erken müdahale 
edilemeyen kalp krizleri en sık nedenleridir.”
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OLAY GAZETESİ: Sayın 
Kaya, bize kendinizi tanıtır 
mısınız, Serkan Kaya kimdir? 

SERKAN KAYA: 27 Haziran 1985 
yılında İstanbul Küçükçekmece’de doğdum. 
Gümüşhane Şiran İncedere (Tamara) Köy-
lüyüm. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da 
tamamladım. 2006 yılında Balıkesir Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldum. 2008 yılında Tekirdağ’da 
askerlik vazifesini yaptım. Sivil toplum 
kuruluşlarını seven birisi olarak İstanbul’da 
birçok sivil toplum kuruluşunda görev 
aldım. 2005 yılında Gümüşhanesporumuza 
destek vermek amacıyla kurulan Genç 
Gümüşhaneliler Grubu kurucu üyeliğini 
yaptım. 2014-2018 yılları arası Gümüşhane 
İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği (GİYAD) başkanlığı görevini yürüttüm. 
2010-2021 yılları arası Gümüşhane Mühen-
dis ve Mimarlar Platformu (GÜMÜP) genel 
sekreterliği görevini yaptım. Gümüşhane 
Dernekler Federasyonu (GÜDEF) genel 
başkan yardımcılığı, Esenyurt Gümüşha-
nespor Derneği yönetim kurulu üyeliği, 
Şiran Eğitim ve Kalkınma Vakfı (ŞEKAV)  
kurucu mütevelli ve yönetim Kurulu üyeliği, 
Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği 
yönetim kurulu üyeliği görevlerini yaptım. 
Halen Türk Mühendisler Birliği Derneği, 
İnşaat Mühendisleri Odası,  Beylikdüzü 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeliklerim 
devam etmektedir.  Esenyurt Mimar ve 
Mühendisler Derneği genel sekreterliği, Gü-
müşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(GÜSİAD) yönetim kurulu üyeliği, Avcılar 
Dernekler Federasyonu yönetim kurulu 
üyeliği, Badıllı Beydili Eğitim Kültür ve 
Sosyal Dayanışma Derneği (BADBEYDER) 
kurucu başkan vekilliği, kurucusu olduğum 
Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF)’nun-
da genel başkanlık görevlerimi sürdürmek-
teyim. Ayrıca Trabzonspor, 1954 Kelkit 

Belediyespor, Şiran Akademispor ve Esen-
yurt Balık Yoluspor genel kurul üyesiyim.

Haber 29’un kurucularından olup, 
Esenyurt’ta kurucusu olduğum “Gümüş 
Proje Mühendislik ve Mimarlık” çatısı 
altında Proje-Taahhüt ve riskli yapı analizi, 
üst yapı hizmetleri vermekteyiz.  Orta 
derecede İngilizce bilmekte olup, 22 Mayıs 
2011’den beri Sefanur Kaya ile evliyim.

OLAY GAZETESİ: Serkan Bey, 
İstanbul’da doğdunuz, uzun süredir 
İstanbul’da yaşıyorsunuz ama Şiran’ı, 
Gümüşhane’yi hiç unutmadınız. 
Gurbet-Sıla diyaloğunu hiç kesmeyen 
nadir Gümüşhanelilerdensiniz. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz.

SERKAN KAYA:  Benim Köyüm Şiran 
İncedere köyü Giresun Alucra ve Çamoluk 
köyleri ile sınır, Şiran ilçemize ve Gümüş-
hane il merkezine en uzak köyüz. Ama 
Gümüşhane sevdamız gerçekten çok büyük. 
İstanbul’da nerede bir hemşeri görsem 
hemen tanışırım. Yöremiz insanını çok se-
viyorum. Çünkü Gümüşhane insanı gittiği 
yere kalite götüren, başarı götüren ve iyilik 
götürendir. Bu yüzden nüfusumuzun az 
olduğu yerlerde bile nüfuzumuz fazladır. Bu 
nüfuzu da bu güzelliklerimiz oluşturduğu 
için ben Gümüşhanemizi görmeden sevdim, 
uzaktan sevdim. Memleketi unutmak ne 
mümkün ki, hiçbir şey olmazsa dahi ata-
larımın geldiği yerlere aidiyetimiz bitmez.

OLAY GAZETESİ: Serkan Bey, 
özel işlerinizin yoğunluğuna rağmen 
İstanbul’daki Şiranlılarla ve Gümüş-
hanelilerle çok yakından ilgileniyor-
sunuz.  İstanbul gibi bir metropolde 
sıla aidiyeti çalışmaları insanlara 
nasıl bir mutluluk ve güç veriyor? 

SERKAN KAYA: Dedim ya orada bir 
köy var uzakta şükür gidiyoruz ama 1200 
km ötedeki atalarımın diyarı aidiyeti bu 
metropolde beni daha şevkli kılıyor. Her 
zaman gurur duyduğum, örnek aldığım 
Dedem Mehmet Kaya ve kardeşi İsmet 
Kaya 1950’li yılların sonuna doğru İncedere 
köyünden çıkmış İstanbul’un merkezi Yeni-
kapı’ya gelerek bir büfe açmış. O büfe Tüm 
hemşerilerimizin Kelkit Vadisi’nin uğrak ve 
güven yeri olmuş. Sadece Gümüşhaneliler 
değil, Erzincan, Giresun Çamoluk, Alucra, 
Şebinkarahisarlıların da geldiği mekan 
olmuş. Şiran otobüsü  dedemin büfesi 
önünden kalkmış. İnsanlar banka yerine 
dedeme parasını emanet etmiş, bugün hâlâ 
emin olmasından ötürü dua ederler. Dedem 
aş vermiş, hemşerilerine hep yardımcı 
olarak dualar almış. Bugün ismi ne zaman 
anılsa tanımadığım insanların hayır duasını 
aldığına şahit oldum. Her seferinde ben 
de Rahmetli Mehmet Dedem gibi hayırlı 
iz bırakmak istemişimdir. Dedemin bu 
güzel mirası ile hemşerilerimize hizmet 
etmek bana büyük mutluluk ve güç veriyor. 
Bu vesile ile Mehmet Dedemi ve tüm 
ölmüşlerimizi rahmetle anıyorum.

OLAY GAZETESİ: Genç ya-
şınıza rağmen Şiran Dernekler 
Federasyonu (ŞİDEF)’in genel 
başkanlığını yapıyorsunuz. ŞİDEF’i 
bize biraz tanıtır mısınız?

SERKAN KAYA: Şiran Dernekler 

Federasyonu (ŞİDEF) 23 Mayıs 
2018 yılında 23 derneğimizin ku-
ruculuğuyla İstanbul’da kuruldu. 
18 Kasım 2018’de görkemli 
bir şekilde 1.Olağan Genel 

kurulumuzu gerçekleş-
tirdik. Bugün itibariyle 
35 üye derneğimiz vardır. 
Önümüzdeki günlerde Tür-
kiye geneli katılımlarla bu 
sayımız artacaktır. Şiran 
derneklerimizin 

birbiriyle daha irtibatlı olması Şiran 
ve Şiranlıya daha iyi hizmet etmek adına 
kurduğumuz ŞİDEF hedefl erine adım 
adım yürümektedir. Amacımız Gümüşha-
nemizde güzel hizmet etmek olup bir rol 
model oluşturmaktır. Kısa süre içerisinde 
kurumsal kimliğimizi tamamladık. Ana 
kademe, kadın kolları ve gençlik kolları 
ekibimiz faaldir. Tüm komisyonlarımız 
en iyi şekilde çalışmaktadır. Pandemi 
kurallarına uygun şekilde çalışmalarımız 
devam etmektedir. En önemsediğimiz 
konu olan istişare ve şeffafl ık ilkesi ana 
düsturumuzdur. Resmi sosyal medya sayfa-
larımızda her faaliyetimiz, derneklerimizim 
çalışmaları şeffaf ve ayrımsız şekilde yer 
almaktadır. www.sidef29.org web sitemizde 
tüm bilgilerimiz tüzüğümüz mevcuttur. 
Genel başkanı yıpratmama ve geriden 
gelen kişilere yol açma adına tüzüğümüze 
işlediğimiz “Bir kişi en fazla 2 dönem üst 
üste genel başkanlık yapabilir” ibaresinin de 
önemli olduğunu ve örnek olma farkımızı 
ortaya koyduğunu düşünüyorum.

OLAY GAZETESİ: ŞİDEF her ne 
kadar özelde Şiranlı hemşerileri-
mizi ilgilendirse de siz her zaman 
Gümüşhane ili geneline hizmet 
etmekten büyük mutluluk duydunuz. 
Bu konuda neler söylemek istersiniz?

SERKAN KAYA: Dediğim gibi Gümüş-
hane benim ayrı sevdamdır. Gümüşhane 
ismi iliklerime kadar işlemiş olup duydu-
ğumda içimde kıpırtı heyecan oluşturan bir 
olgudur. İlk olarak Gümüşhanespor’a olan 
sevgim, yapmış olduğum GÜDEF yöneticili-
ğim ve GİYAD başkanlığım,  devam etmek-
te olan GÜSİAD yönetim kurulu üyeliğim 
Gümüşhane’ye olan sevgimin en büyük gös-
tergesidir. Gümüşhane’yi gerçekten ayrımsız 
seviyorum. Şiran Akademispor kongre üyesi 
iken aynı zamanda 1954 Kelkit Belediyespor 

ve o dönem Torul Gençlerbi liği’nin de 
kongre üyesi ve sıkı destekçisiyimdir. Köse 
sınırlarına yapılacak olan hava alanının 
en büyük kamuoyu destekçisi, Kürtün 
yaylalarının, örümcek ormanlarının 
tanıtılması için sosyal mecrada çaba 
sarf eden birisiyim. Gümüşhanemizi 6 
ilçesiyle ayrımsız seviyorum. İl, İlçe ve 
belde belediye başkanlarımızla ayrımsız 
sürekli irtibat halindeyim. Kısacası 29 bizi 
çözen şifredir. Onu gördüğümüz yerde 
ayrımsız hizmet eder ve harekete geçeriz. 
Bu tarifsiz bir duygu ve sevginin ürünüdür.

OLAY GAZETESİ: Sayın Başkanım; 
geçen yıllarda gündeme gelen Gü-
müşhane Dernekler Konfederasyonu 
çalışmalarına ŞİDEF olarak sizin 
de dahil olduğunuzu duymuştuk. 
Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

SERKAN KAYA: Gümüşhane Dernekler 
Konfederasyonu (GÜMKON) Türkiye 
geneli güç olma adına önemsediğimiz bir 
konudur. Gümüşhane’nin, Gümüşhanelinin 
sesinin ve projelerinin daha iyi çıkabilmesi 
için konfederasyonun kurulması kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Şu an kurulu olan İstanbul, 
Ankara, Kocaeli, Samsun GÜDEF ve 
ŞİDEF mevcuttur. Başka illerde veya 
ilçelerimizin kuracağı federasyonlar da 
olabilir. İstişare çok önemli bir sünnettir. 
Konfederasyon da hiçbir federasyonumuz 
dışarıda bırakılmadan istişareler ışığında 
kurulmalı, Gümüşhane ve Gümüşhaneli 
için iyi bir lobi hizmet merkezi olmalıdır. 
Türkiye’de ses getiren bir yapı olacağına 
inancım sonsuzdur. Zaten bir işin ya en 
iyisini yapmalıyız ya da hiç yapmamalıyız. 
Ben bu bağlamda konfederasyonumuzun 
en iyisi olacağına inanıyorum. Önü-
müzdeki günlerde bu konuyu yeniden 
ele alıp çalışmalar hakkında kamuoyu 
bilgilendirmesi mutlaka yapılacaktır.

Federasyonu (ŞİDEF) 23 Mayıs 
2018 yılında 23 derneğimizin ku-
ruculuğuyla İstanbul’da kuruldu. 
18 Kasım 2018’de görkemli 
bir şekilde 1.Olağan Genel 

kurulumuzu gerçekleş-
tirdik. Bugün itibariyle 
35 üye derneğimiz vardır. 
Önümüzdeki günlerde Tür-
kiye geneli katılımlarla bu 
sayımız artacaktır. Şiran 
derneklerimizin 
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OLAY GAZETESİ: Serkan Bey, 
“2 Eylül Dünya Gümüşhaneliler 
Günü” fikrini de ilk kez siz 
gündeme getirdiniz. Bu konuda 
neler söylemek istersiniz?

SERKAN KAYA: Gümüşhanemiz 
adına farkındalık oluşturalım dedik. 
En başta ifade ettiğim gibi Gümüşhane 
insanı gittiği yere kalite götürmektedir. 
Bu marifetler iltifata tabi olmalıdır. Bu 
doğrultuda yazımıyla plakamızı çağrış-
tıran 2 Eylül’ü Dünya Gümüşhaneliler 
Günü yaparak hem farkındalık oluş-
turalım hem de hemşerilerimizi onure 
edelim dedim. Çok iyi de ses getirdi. 
Twitter’da Türkiye gündemine oturdu. 
O dönem Gümüşhane Kent Konseyi 
başkanı olan Gümüşhane Olay Gazetesi 
Medya Danışmanı Hasan Pir hocamızın 
ciddi desteğiyle Gümüşhane’deki tüm 
belediyelerimizin meclislerinden geçerek 
2 Eylül’ün Dünya Gümüşhaneliler günü 
olarak kutlanması sağlandı. Hasan 
Pir hocamıza ayrıca yine teşekkür 
ederim. Amaç yine tanıtım ve kamuoyu 
yapmaktır. İlerleyen senelerde iyi bir 
proje yazarak Avrupa’da bir ülkede “Gü-
müşhane Günü” dahi yapılabilir. İstan-
bul’da Taksim meydanında farkındalık 
oluşturulup etkinlik yapılabilir. İlimiz 
tanıtım filmleri çekilebilir. Özetle basit 
gibi gözüken ama içi doldurulduğunda 
çok ses getiren en ucuz tanıtım ve lobi 
faaliyeti olduğu, olacağı görülmektedir.

OLAY GAZETESİ: İstanbul’da 
ne iş yapıyorsunuz, geçimi-
nizi nasıl sağlıyorsunuz?

SERKAN KAYA: İstanbul Esen-
yurt’ta  “Gümüş Proje Mühendislik 
Mimarlık Danışmanlık İnşaat Taahhüt 
ve Ticaret Limited Şirketi” adında  
inşaat, proje çizimi ve inşaat yapımı 
işleri yapan bir  firmamız mevcuttur. 
Yani Gümüşhaneli mesleği olan inşaat 

işi ile geçimimizi sağlamaktayız.
OLAY GAZETESİ: Her ne kadar 

İstanbul Küçükçekmece’de doğmuş 
olsanız da çocukluğunuz Şiran 
İncedere (Tamara) Köyünde geçti. 
Başkanım, çocukluk döneminizin 
köyü İncedere (Tamara) da  ve 
Şiran’da dünden bugüne neler 
değişti, gözlemleriniz nelerdir?

SERKAN KAYA: Ben ilk kez 2000 
yılında köyüme gittim. O seneler gurbete 
göçün arttığı senelerdi. Memleket göç 
veren, köyler virane yapıların olduğu 
yerler olmaya başlamıştı. Ama o dönem 
köyde olanlar tarım ile hayvancılık ile 
daha ilgiliydi. Son dönemler gurbet-

çilerin köyüne dönüp yeni ev yapma 
isteği arttı. Şu an köyümüzde ciddi 
bir inşaat yapımı var. Ama gurbetteki 
mecburi hazırcılığın köylere taşındı-
ğını gördüm. Örneğin köyde yaşayan 
kişilerin sütünü, yumurtasını Şiran’dan 
aldığına şahit olunca, arazilerin 
ekilmediğini görünce köylerimizin o 
anlamda sadece temiz hava mekânı 
olarak algılandığını gözlemledim. 
Özetle sılaya dönüşü sevdim ama şehir 

zihniyetini köylere taşımayı sevmedim.
OLAY GAZETESİ: Köyünüz-

den neleri özlüyorsunuz?
SERKAN KAYA: 2000 yılı itibariyle 

yaz aylarında köyümüze gitmeye çalış-
tım. O dönem köylerdeki yaşlıların her 
sene ölüm gerçeği ile aramızdan ayrılıp 
azalması çoğu anının tarihin yok oluşu 
demektir. Buna paralel yerleşik genç 
nüfus da azalınca köyüm gitgide 1-2 
saatlik uğrak yer olmaya başlıyor. Eski 
ortam ve muhabbetleri özlüyorum.

OLAY GAZETESİ: Köydeki 
anılarınızdan bir ikisini 
bizimle paylaşır mısınız?

SERKAN KAYA: Köye ilk gittiğimde 

duvarda  “İklimi sert, insanı mert 
diyar Tamara” yazıyordu. O yazıyı hiç 
unutmam. O yazı, köylümü ve hemşe-
rilerimizi hep güzel intibahla aklıma 
bırakmıştır. Bir de ilk kez mezarlığa 
gittiğimde dedelerimin ve hatıralarının 
anlatımıyla büyüdüğümüz akrabaların 
mezar taşını okuduğumdaki duygu 
yoğunluğu hiç aklımdan çıkmaz. Sa-
nırım rabıta-i mevt (ölümü düşünmek) 
Allah’ın rızasını artırırmış. Ondan olsa 
gerek ilk köy mezarlığı ziyaretimdeki 

duygu yoğunluğu hâlâ dimağımdadır.

OLAY GAZETESİ: En 
çok nelerden mutlu olup, 
nelerden üzülürsünüz?

SERKAN KAYA: Birilerine iyilik 
yapmaktan çok ama çok mutlu olurum. 
İnsanların mutlu olup dua etmelerinden 
ben de çok mutlu olurum. İnsanların 
genel nankörlüğü, olaylar karşısındaki 
büyük resimleri görememesi ve vefasızlık 
beni çok üzer. Bir de insanların siyaset 
için hiç tanımadığı siyasi liderler için 
düğününe, cenazesine geleceği dostunu 
akrabasını kırması tartışması beni üzer.

OLAY GAZETESİ: Hayatınızın 
doğrular nelerdir Serkan Bey?

SERKAN KAYA: Hakkaniyetli 
olmak, dürüst olmak, açık sözlü olmak, 
vefalı olmak, haksızlık karşısında sus-
mamak, emeğe saygılı olmak, hoşgörülü 
olmak, inandığı ve söz verdiği kişileri 
yarı yolda bırakmamak gibi aslında 
insan olmamızı gerektiren olmazsa 
olmaz ilkeler hayatımın doğrularıdır.

OLAY GAZETESİ: Hobileriniz 
nelerdir, boş zamanlarınızı 
nasıl değerlendirirsiniz?

SERKAN KAYA: Futbolu çok 
seviyorum. Önceki yıllar çok maçlar 
yapardık. Şimdi ise izlemesi, stada 
gitmek ayrı bir güzel.  Spor yapmak, 
yüzmek ve sosyal faaliyetlerde bulunmak 
en büyük hobilerimdir. Boş zamanlarda 
kitap okumaya, akraba eş dostu ziyaret 
etmeye, aramaya gayret ediyorum.

OLAY GAZETESİ: Siz de genç 
yaştasınız ama sizden küçük genç-
lerimize tavsiyeleriniz neler olur?

SERKAN KAYA: İlk olarak ne iş 
yapıyorsa yapsınlar ama en iyisini 
yapsınlar. Sürekli gelişime ve diyaloğa 
açık olsunlar.  Sosyal olmaya özen gös-
tersinler. Güzel bir eğitim sosyal yaşam 
ve çevre ile güzellik buluyor. Ben sosyal 
diyaloglarımın iyi olması nedeniyle hiç 
iş sıkıntısı, bir konuda ciddi çözümsüz-
lük gibi durumlar yaşamadım. Yani bir 
koltuğumuzda işimiz eğitimimiz varsa 
mutlaka diğer koltuğumuzda sosyal ya-
şantımız ve diyaloglarımız olsun. Bunlar 
nelerdir dernekler, kulüpler, cemiyetler… 
Yani yaşadığımız çevre ile ilişkilerini 
iyi tutmaları çok önem arz etmektedir.

OLAY GAZETESİ: Ser-
kan Bey, son olarak neler 
söylemek istersiniz?

SERKAN KAYA: Gümüşhane Olay 
gazetemize böyle bir röportajda bana yer 
verdiği için Hasan Pir hocam, Abuzer 
Yapar Bey ve Rüveyda Hanım’a teşekkür 
ediyorum. Çok kıymetli çalışmalara 
imza attığınız için de ayrıca tebrik ede-
rim. Basın bir topluma yön veren doğru 
ve faydalı bilgi akışı sağlayan, toplum 
nezdinde ciddi sorumluluğu ve vebali 
olan bir yapıdır. Bu bağlamda Allah yar-
dımcınız olsun. Rabbim sizleri doğruları 
yazmaktan alı koymasın inşallah…

OLAY GAZETESİ: Serkan 
Bey, Gümüşhane Olay Gazetesi 
olarak bu güzel ve samimi soh-
betiniz ve cevaplarınız için biz 
de size teşekkür ediyoruz.
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KAHVE VE KAHVEHANENİN ARKEOLOJİSİ
S.Vedat Karaarslan – Arkeo-

log- Elektronik Mühendisi (MSc)
Takriben 15. yüzyıl ortalarında 

İslam ülkelerinde herkesin içmeye başladığı 
kahve, başlangıç yıllarında çekirdeklerinin 
kömür olma derecesine kadar kavrularak 
hazırlanması nedeniyle pek de makbul 
olmayan bir içecek olmasına rağmen 
Habsburg hanedanından Kutsal Roma 
İmparatoru I. Ferdinand’ın (d.1503-ö.1564) 
Kanuni Sultan Süleyman’a gönderdiği Augier 
Ghislain de Busbecq adlı büyükelçi Osmanlı 
sarayında gördüğü kahvecibaşı unvanlı bir 
kişinin görev yaptığına şahit olmuştu.

Kahvenin ilk kez ortaya çıkışını Ebu’l 
Tayyib el- Gazzi, Hz. Süleyman’ın bir 
hastalığı tedavi amacıyla kullandığına bağ-
lıyorsa da Abdulkadir el-Ceziri,  Habeşlerin, 
Cebertlerin ve Acem topraklarında ortaya 
çıktığını bildirdiği kahvenin ilk kez Yemen’de 
kullanılmaya ve içilmeye başladığını bildirir.

Kahve adının etimolojik kökeni Etiyop-
ya’daki Kaffa bölgesinden geldiği 
bilinir. Arapça tiksindirici şey 
anlamına gelen k-h-v/y kökün-
den geldiği, bunun nedeninin 
de kahvenin içildiğinde 
iştah kesici özelliği olma-
sına bağlanır. Kahve 
ile ilgili bir diğer 
etimolojik husus ise 
Arapça güç, kudret 
anlamına gelen 
‘kuvve’ sözcüğünden 
gelen bir adlandırma 
da olduğuna inanılır.

Kahvenin esas mey-
vesi olan çekirdeğindeki 
‘bun’ olarak adlandırılan 
kısmı ile çekirdeği saran 
kabuğunun ‘kişr’ ile yapılanı 
arasındaki kullanıma bağlı olarak 
kahvenin adları sırasıyla kahvetü’l buniye ve 
kahvetü’l-kişriye olarak adlandırılır. Kahve 
çekirdeğinin bu bölümlerinden yazın ‘kişr’ 
bölümünün (kabuğu), kışın ise ‘bun’ kısmının 
kullanıldığını bu bölümlerin sıcak-soğuk 
olmasına göre mevsimsel olduğu bilinir.                                

Kahvenin özellikle Yemen gibi bir 
coğrafyada gelişmesi ve dini ayinlerde keyif 
bulucu madde içermesi nedeniyle bir dönem 

yasaklanmış olmasına yönelik 
çok çetin mücadeleler olmuş ve 
kullanılmaması yönünde fetvalar 
dahi verilmiş olmasına rağmen 
kahvenin sağlık için gerekli olup 
olmadığına yönelik hekimlerin 
görüşlerine başvurulmuştu. Bütün 
bu gelişmeler ile birlikte kahvenin 
içilip içilemeyeceği Arapça haram 
kökünün geldiği ‘hamr’ olarak 
bilinen mayalanmaya bırakılarak 
sertleşmeye tutulan saf üzüm suyu 
ile birlikte tartışılmaya başlanmıştı.  

Kahvenin kamuya açık bir şekilde 
içildiği kahvehaneler ise toplumsal 
yaşam içinde tarihsel süreç içinde 
başlangıç yıllarında yönetici 
sınıfı endişe içine sokan önemli 
birimler olmuştu. Öyle ki 1539 
yılında Kahire’de kahve içilen bir 
kahvehaneye bekçiler baskın yapmış 
nezarethaneye alınan kahve içenler 
ancak yedişer adet kamçı yedikten 

sonra serbest bırakılmıştı.
Kaynaklar kahvehane 

alışkanlığını 16.yüzyılın 
ortalarında İstanbul’a 

Hakem ve Şems 
adlı iki Suriyelinin 

getirdiğinden 
bahseder. İlk 

dönemlerde 
1511 yılında 

Hayır Bey 
adlı Mekke 

emirinin gece 
yakaladığı kahve 

içenlerin bir kahvede 
bunu içtiklerini anla-

ması olarak başlayan ilk 
kahvehane modeli daha 

sonraki yıllarda giderek 
bütün Ortadoğu ülkelerine yayılacaktı.

Öyle ki II. Selim (1566-1574) döneminde 
İstanbul’da kahvehane sayısı altı yüz 
adede ulaşmıştı. [1] Türklerde kahve 
içmek bir sanat eserine bakmaya benzer 
özellikte sabırlı olmayı emreder. Nedeni 
ise pişirilmesindeki özelliklerine dayanır.

Kahvenin Türk kültüründe 40 yıl hatırı 
olması bir Üsküdarlı kahve satıcısının bir 
Rum kaptana kahve ikram etmesinden 40 yıl 

sonra savaşta esir düşmesi sonucunda kendini 
tanıyarak ona yardım etmesi olarak söyleniyor 
olsa da 40 sayısının Türk mitolojisinde Gırk, 
Kırh, Kırnlı olarak bilinen sayının kutsiyetine 
dayandığını ve bunun da İskitlere kadar 
uzandığını bu sitede yayımlanan 'Rakamların 
Mitolojisi' makalemizde izah etmiştim.

Her ne kadar en iyisini pişirenler bilmesine 
rağmen dışarıdan bir bakış olarak kahvenin 
pişirilmesi Thevenot tarafından şöyle anlatılır: 
Bir cezve su ile doldurulur. Kaynamak üzere 
ateş üzerine bırakılır. Kaynayan suya toz 
halindeki kahve katılır. Üç fincan için tepeleme 
dolu bir kaşık kahve konulur. Su yeniden 
kaynadığı zaman taşmaması için cezve hemen 
ateşten çekilir. Bu şekilde on ya da on iki kez 
kaynadıktan sonra fincanlar ile servis edilir.

İçilmesine gelince; kahvenin köpüğünün 
fincanın kulpunun sağ tarafının içine yakın 
olması gerekir. Bunun nedeni toplumun üst 
tabakasında paşa gibi unvanlı kişilerin fincan 
kulpunun sağ tarafına dudağını eğirerek kö-
püğü hemen içebilmesine yarayacak kolaylığı 
sağlaması nedeniyledir. Böylece kahvenin 
köpüğü kahveyi içen kişinin dudağını sağa 
çevrilmesi ile daha kolay içilebilecektir.

İSTANBUL BOĞAZ'DA 
BİR KAHVEHANE (1819)

Demek ki gerek pişirilmesi gerekse içilmesi 

bir sanat olan kahvenin başlangıç yıllarında 
toplu olarak içildiği kahvehane gibi yerlere rağ-
bet etmesi önceleri buralarda tavla, sonraları 
Avrupa’dan geldiği düşünülen iskambil, daha 
sonraları ise başta meddah olmak üzere kukla 
oyunlarının gösterildiği yerler haline gelmişse 
de bir dönem nargileler tütünlerinin içlerin 
karıştırılan uyuşturucuların da kullanılmasına 
yol açması kahvehaneler hakkında olumsuz 
düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.  

Kalbin atış hızını artıran ve çok alındı-
ğında sinirlilik hastalığı olan nevrotizmaya 
neden olan kahve, önceleri kahvehanelerde 
önce içenin bir sonraki kişiye vererek elden 
ele geçen (idaretü’l-ka’s) fincanlardaki 
(devir) bir içecek olarak insanları rehavete 
götürüyor olsa da kahvenin Avrupa’daki 
kullanımı Ortadoğu Bölgesi’nden göç eden 
gayrimüslimler sayesinde gerçekleşmiş.

 ARKEOTEKNO
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of a Social Beverage in the Medieval Near 
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[3] file:///C:/Users/VEDAT/Downloads/
Turkishculturalheritageacupofcoffee.pdf 
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Tek, Gazi University, 2017   

HEMŞERİMİZ MERTCAN İÇİN  TEK YÜREK OLDULAR
Silivri’de doğum günü kutlaması 

sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 
Mertcan Kaya’nın sevenleri Silivri Adliyesi 
önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. 
Yüzlerce vatandaşın destek verdiği açıkla-
mada acılı anne ve baba “Oğullarımızın 
kanı yerde kalmasın, Türkiye Cumhuriyeti 
adaletine güveniyoruz” dedi.

Silivri'de, 17 Mayıs’ta doğum günü kutla-
masında iki taraf arasında kavgada Mertcan 
Kaya, bıçaklanarak hayatını kaybetmiş ve 
olayla ilgili 8 kişi tutuklanarak cezaevine 
gönderilmişti. Sosyal Medya üzerinden 
yapılan çağrı üzerine bugün saat 14:00’de 
toplanan yüzlerce kişi Silivri Adliyesi önünde 
toplanarak basın açıklaması yaptı. Aile 
yakını ve avukatı olan Tuncay Demir, yaptığı 
açıklamada “Olağanüstü bir dayanışma, 
toplum Mertcan Kaya’nın ailesinin yaşadığı 
acı etrafında kenetlendi. Bu kenetlenme bu 
birlik beraberlik bizim için inanılmaz değerli. 
Hangi çabayı gösterirsek gösterelim vefat eden 
kardeşimizi geri getiremeyecek ama faillerin 
adalete teslim edilmiş olması, delillerin 
büyük oranda sağlıklı bir biçimde toplanıyor 
olması ve bu birlik beraberlik acımızı 
büyük oranda hafifletmiş durumda” dedi

Gümüşhane Şiran Dernek-
ler Federasyonu genel Başkanı 
Serkan Kaya “Burada toplanan 
güzide insanların 23 yaşında 
toprağa verdiğimiz Mertcan 
kardeşimizin düğününde yada 
askerlik eğlencesinde toplan-
masını isterdim. Maalesef elim 
bir olayla kendisini kaybettik, 
ne söylersek Mertcan’ı geri 
getiremeyeceğiz ama buradan 
söyleyeceğimiz adaleti 
arıyoruz. Meclisteki 600 tane 
vekilimizin Mertcan yasa-
sını çıkarmalarını istiyoruz. 
Cinayetlerin en az 50 sene 
ceza almasını ve müebbet 
almalarını istiyoruz. Hayatının 
baharında biz gençlerimizi 
geleceğe dair fikir ve projeleriy-
le bu ülkeye katma değerleriyle 
değerlendirmek isterken maalesef bu kuşakta 
23 yaşında bir genci toprağa verirken aynı yaş 
gurubundaki gençleri de cezaevine gönderdik. 
Biz caydırıcılık istiyoruz adalet istiyoruz” dedi.

Açıklamada acılı baba Akın Kaya 
konuşamazken yazdığı notta “Bir oğlumun 

öldüğü bir oğlumun da ölümle mücadele 
ettiği bu vahşeti kimler yaşattıysa Allah’ından 
bulsun. Benim ilk andan itibaren tek bir 
isteğim vardı o da adaletin yerine bulmasıydı. 
Devletimizin tüm birimlerinde Allah razı 
olsun. Soruşturmayı itina ile takip ettiler, 
bir nebzede olsa içime su serptiler. Ben 
oğullarımın kanı yerde kalsın istemiyorum. 

Devletimizin suçlulara hak ettikleri cezayı 
vereceğine güvenim ve itimadım tamdır. 
Bu olayın peşini ne ben ne de devletimizin 
bırakmayacağına sonsuz inanıyor ve güveni-
yorum. Verdiğiniz destekten dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA
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Oy dumanım dumanım   
Kalksana yollarımdan 
Gettim yoldan altına  
Tutsana kollarımdan (KK8)
 ***
Yaylanın çimenine 
Gel menine menine  
Acep değecek miydi? 
Elleri ellerime (KK30) 
 ***
Yaylanın çimenine 
Gel menine menine   
Tütünümün içine  
Sığar mısın Emine?  (KK25) 
 ***
Yayla yolu düz gider  
Bir kınalı kız gider
 Kız yolunu şaşırmış  
İnşallah bize gider (KK7) 
 ***
Kar yağar yağmur yağar 
Çoban üşümeyecek 
Sevdalık çeken kızlar  
İşi düşünmeyecek (KK6) 
 ***
Karşıda görünürsün 
Al yeşil bürünürsün
Aramızda dere var 
Geçmeye erinirsin (KK6) 
 ***
Türkü söylerim türkü  
Yabandan gelir tilki 
Ellere meyil verme 
Alırım seni belki (KK17) 
 ***
Ala çorap örmedim 
Ayağıma giymedim
Çok sevdalıklar gördüm 
Böylesini görmedim (KK18) 
 ***
Ayağında çoraplar  
Deve yünüdür deve 
Yolda konuşmayalım 
Eve gidelim eve (KK28) 
 ***
Başındaki tülbentin 
Dalı var çiçeği yok 
Ha bu deli gönlümün  
Senden geçeceği yok (KK24) 
 ***
Tara saçını tara  
Daha güzel olursun 
Kız al beni al beni  
Sonra pişman olursun (KK11) 
 ***
Koyunum kuzuladı  
Kuzusunun adı yok  
Sensiz gene güzelim  
Yaylaların tadı yok (KK23) 

 ***
Akşam oldu yanıyor  
Görele ışıkları                                       
Yaktı yandırdı beni  
Yârin konuşukları (KK24) 
* ***
Ocak başında kuyu 
Uyu sevdiğim uyu
 İnsan sarhoş olur mu? 
İçtiğin üzüm suyu (KK26) 
 ***
At başından beyazı  
Gelsin dağların yazı 
Beyaz göğsün üstüne  
Kılsam sabah namazı (KK30)
 ***
Yukarı gel yukarı 
Irmağın gözündeyim 
Eller ne derse desin 
Ben yine sözümdeyim (KK17) 
 ***
Dere akıyo dere  
İki taştan bi yere 
Dere alda git beni 
Yârin olduğu yere (KK28) 
 ***
Arkasından aşağı  
Saçlarının örüğü 
Ne dedim de darıldın 
Anasının feriği (KK28) 
 ***
Sevdalıyım sevdalı 
Sevdam kara gül dalı 
Sevdalığı bilmeyen  
Ne bilir sevda hâl (KK18) 
 ***
Yayla çiçeği açtı 
Ayağıma dolaştı 
Buldur gördüğüm kızlar 
Bu sene benden kaçtı (KK18) 
 ***
Olayım dolanayım 
Mendil de oyasına 
Acep ben de girdim mi? 
O kızın rüyasına (KK20) 
 ***
Dereler akarina  
Kız keser makarina 
Var midur ha bu köyde? 
Yârime çıkarina (KK1) 
 ***
Boğdaları aşda gel  
Dağları dolaş da gel 
Elden sana yar olmaz 
Civar köyden kaç da gel (KK21)
 ***
Ayağında çorabı  
Yemenidir yemeni 
Gizli konuştuk yârim  

Demem ellere seni (KK18) 
 ***
Yaylaya giderken  
Buldum geyik boynozu  
Yengem bana verecek 
Kolu boncuklu kızı (KK14) 
 ***
Güneş aldı çatmaya  
Selam söyle Fatma’ya  
Yedi günümüz kaldı 
Sarılıp da yatmaya (KK17) 
 ***
Yaylacıyım yaylacı 
Oldu kaymağım acı  
Bu köyün kızlarından 
 Davacıyım davacı (KK16) 
 ***
At başından beyazı 
Gelsin dağların yazı
Beyaz göğsün üstünde  
Kılsam sabah namazı (KK18)
 ***
Türkü söylerim narsın 
Sen bir çileli yârsın 
Sarılalım yatalım 
Ateşimiz kararsın (KK16) 
 ***
Çarşıdan aldım bakır 
Sevdiğim gözleri çakır 
O çakır gözlerine 
Kurban olsun bu fakir (KK18) 
 ***
Yağmur yağıyo yağmur 
Gel daldama daldama  
Eller beni aldadı 
Sevdiğim sen aldama (KK8)
 ***
Yaylanın yollarında 
Bilezik kollarında 
Yetmedi mi durduğun? 
Babanın çöllerinde (KK18) 
 ***
Oy yaylalar yaylalar 
Otunu yesin mallar 
Gece gündüz peşinde  
Nedir çektiğim hâllar (KK23)
 ***
Yol üstünde pıtırak 
Gel daldama oturak 
Bir sen söyle bir de ben 
 Bu sevdadan kurtulak (KK23)
 ***
Sevdalıyım duramam 
Başımı kaldıramam 
Bu sevdalı baş ile 
Nere gitsem duramam (KK18) 
 ***
Kayadan bakan yılan  
Dişleri divan divan 

Aramıza söz katan  
Ne din bulsun ne iman (KK18) 
 ***
Bir arzuhal çekeyim 
Trabzon valisine 
Vuruldum öliyirim 
Elin gocalisine (KK18)
 ***
Kemençemin kulağı 
Eriktendir erikten 
Ben nasıl ayrılayım? 
Senin gibi ferikten (KK18)
 ***
Parmağında yüzüğün  
Taşı olayım taşı 
Senin gibi güzelin 
Olayım arkadaşı (KK19)
 ***
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YAĞMURLARIN ARDINDAN VATANDAŞLAR MANTAR TOPLUYOR
Doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarlar, yağan yağmurların ardından mantar yemeyi seven vatandaşların ilgi odağı oldu.

Doğada kendiliğinden yetişen 
protein deposu mantarlar, yağan 
yağmurların ardından mantar yemeyi 
seven vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bayburt’ta yağmurların ardından 
hava sıcaklıklarının artmasıyla 
vatandaşlar doğada kendiliğinden 
yetişen protein deposu mantarları 
topluyor. Uzmanlar bilinmeyen 
mantarların toplanmamasını, 
mantarların da sapından kesile-
rek toplanmasını istedi.

Demirözü ilçesi Pulum Dağı 
kırsalında tamamen doğal olarak 
kendiliğinden büyüyen mantarları 
toplayan Murat Akdağ, bünyesinde 
sodyum, potasyum, karbonhidrat 

ve protein bulunan mantarların 
geçtiğimiz yıllara göre bu yıl 
biraz daha az olduğunu söyledi.

Lezzetli mantarın kilosunun 
100 TL civarında olduğunu ve 
çok sarp noktalarda yetiştiğini 
ifade eden Akdağ, “Göbek mantarı 
yağmur ve güneş durumuna göre çok 
büyüyebiliyorlar. Farklı bölgelerde 
bu mantarın yetiştiğini biliyoruz. 
Pişirilmesi, tereyağında yumurta 
ile yapılabiliyor. Kimisi sütte 
pişiriyor, ters çevirip ızgara veya 
közün üzerinde, yine içine biraz 
tereyağı ve tuz serperek yenilebiliyor. 
Çok lezzetli bir tadı var. Bilenler 
yemekten asla vazgeçmiyorlar.” dedi.
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