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GÜMÜŞHANE

Ermeni Kurşunlarıyla Şehit Oldular

Gümüşhane’nin 1916 yılında Rus işgali 
sırasında Hüseyin Hüsnü Efendi,  Ermeni 
çetelerince Hasanbey Mahallesi kayalık-
larında arkadan vurularak şehit edildi.

 Yine aynı yıl içinde Bağlarbaşı 
Mahallesi sakinlerinden Hafız Mehmet 
(Mehmet Karaarslan) da Eski Gümüş-
hane’ye giderken Hudura yolunda yine 
Ermeni çetelerinin açtığı ateşle şehit edildi.

Adları ve kabirleri bilinen bu iki Gü-
müşhaneli haricinde de pek çok Gümüşhaneli 
çocuk, kadın ve erkek, yaşlı vatandaşımız, er-
meni çetelerince şehit edilmiştir.>3'TE

6ALİ ÖZDOĞAN

ŞİİRLER

Sayı:1965 Fiyatı : 1TL27 NİSAN 2021 SALI

Çelik Avrupa Şampiyonlar Şampiyonu Oldu

İzmir Merkezli 62 il ve KKTC'de 
Büyük FETÖ Operasyonu

 Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
İsmail Akçay, hizmete giren Kürtün Kavşak Ayrımı 
ve Tüneli ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 2'DE

 Şiran Dernekler 
Federasyonu (Şİ-
DEF) 2.Olağan Genel 
Kurulunu 29 Mayıs 
tarihinde gerçekleş-
tirecek. Gümüşha-
ne'nin ilk ve tek ilçe 
dernekleri federasyo-
nu olan Şiran Der-
nekler Federasyonu 
(ŞİDEF ) 2.Olağan 
Genel Kurulu 'nun 
29 Mayıs Cumarte-
si günü yapılacağı 
duyuruldu. >6'DA

 Gümüşhanespor’un eski futbolcusu Gümüş-
haneli hemşehrimiz Hakkı Çelik, Uluslararası 
Vücut Geliştirme Şampiyonasında birinci 
oldu.>6'DA

 FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir 
ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de gerçek-
leştirilen operasyonda, 459'u muvazzaf 532 kişi 
hakkında gözaltı kararı verildi.>3'TE

 ABD Başkanı Joe Biden’ın’ın 1915 olayla-
rıyla ilgili yaptığı skandal açıklamalarla ilgili 
tepkiler sürerken, Gümüşhaneli siyasilerden 
de tepkiler gecikmedi. 

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı 
Osman Akgül, Gümüşhane Belediye Başkanı 
Ercan Çimen ve AK Parti Gümüşhane İl 
Başkanı Celalettin Köse, sosyal medya 
hesaplarından konu ile ilgili tepkilerini dile 
getirirken, Chp İl Başkanı Bedri Ağaç, İyi 
Parti Gümüşhane İl Başkanı Ali Ateş, Saadet 
Partisi Gümüşhane İl Başkanı Av. Akın Demir, 
DEVA Partisi Gümüşhane İl Başkanı Didem 
Kurt, Gümüşhane Milli İrade Platformu (Me-
mur-Sen Gümüşhane İl Temsilcliği, İlim yayma 
Cemiyeti Gümüşhane Şubesi, Cihannüma 

Dayanışma ve İşbirliği Derneği, İHH İnsani 
Yardım Vakfı Gümüşhane Şubesi, Ensar Vakfı 
Gümüşhane Şubesi , AGD Gümüşhane Şubesi, 
Semerkand Gümüşhane Şubesi, ÖNDER 
İmam Hatipliler Derneği, Yeni Dünya Vakfı 
Gümüşhane Şubesi, Birlik Vakfı Gümüşhane 
Şubesi, Gümüşhane Gençlik Derneği, 
Gümüşhane Eğitim Kültür Derneği, Tugva 
Gümüşhane Şubesi, Eğitim-Bir-Sen Şubesi, 
Sağlık-Sen Gümüşhane Şubesi, Diyanet-Sen, 
Büro-Memur-Sen, Bem-Bir-Sen.Toç-Bir-Sen 
,Bayırndır Memur-Sen, Enerji-Bir Sen, Kültür  
Memur-Sen, Birlik  Haber-Sen Genç  Memur 
Sen, Emekli Memur-Sen, Hak-İş, Tüketici Hak-
larını Koruma Derneği) ve Türk Ocakları Gü-
müşhane Şubesi birer mesaj  yayınladılar. >7'DE

ŞİDEF ’in Kongresi 29 Mayıs’ta

Ulaşım Ağı İle Güçlendirilmiş Bir Şehrin 
Geleceğe Daha Bir Güvenle Bakacaktır
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GÜMÜŞHANE’DEKİ ŞEHİTLERİMİZ
ERMENİ YALANLARINI ÇÜRÜTÜYOR
Tüm dünyayı kandırarak her 24 Nisan tarihinde kendilerine soykırım uygulandığını id-
dia eden Ermenilere ve ABD başta olmak üzere Ermeni yalanlarının destekçilerine tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Gümüşhane’den de tokat gibi cevaplar gelmeye devam ediyor.

Tarih boyunca huzur içinde yaşa-
dıkları ülkemizde türlü oyunları 
oynayarak, fırsat bulduklarında 

Türk vatanında çocuk, kadın, erkek, yaşlı 
demeden  mezalim yapan Ermeni çete-
lerinin Gümüşhane ve yöresinde yaptı-
ğı katliamların iki canlı örneği ise şehit 
Hüseyin Hüsnü Efendi ve şehit Meh-
met Karaarslan (Hafız Mehmet) dır.

“Sözde Soykırım” Açıklamasına Kınama Mesajları
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ULAŞIM AĞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR ŞEHİR
GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKACAKTIR

Gümüşhane Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı İsmail 
Akçay, hizmete giren Kürtün 
Kavşak Ayrımı ve Tüneli ile ilgili 
olarak açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun da katldığı açılış 
programına daha önceden belirlenen 
programı nedeniyle katılamadığını 
belirten Akçay, Gümüşhane şehrinin 
gerek kuzeyden gerek güneyden 
konumu bakımından stratejik bir 
konumda olduğunu belirterek, 
yapılan altyapı hizmetlerinin öne-
mine değindi önce şehir daha 
sonra bölge ve ülke ekonomisine 
katacağı katma değere işaret etti. 

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi 
Odası (GTSO) Başkanı Akçay, 
ulaşım ağı ile güçlendirilmiş bir 
şehrin geleceğe daha bir 
güvenle bakacağını söyledi.

Kürtün kavşağı ve tünelinin uzun 
süreden beri doğal afetler sebebiyle 
zaruri olarak onarılması gereken 
bir bölge konumunda olduğunu 
hatırlatan Akçay, ‘Gerek ulaşım gerek 
trafi k gerekse kısalan mesafelerle 
birlikte bu hizmet Gümüşhane içinde 
bölge şehirler açısından da önemli 
bir yer teşkil ediyor’ dedi.

Akçay Vauk Kop Ve 
Yeni Zigana'yı Gösterdi

Gümüşhane’nin ulaşım ağının 
güçlü olmasının ekonomik anlamda 
büyük katkı sunacağı hatırlatan Ak-
çay, ‘’Kop’da bazı nedenlerden dolayı 
gecikme yaşanacak ancak bu yapım 
sebebiyle değil tamamen doğal afetler 
sebebiyle oluşan bir neden olarak 
görünüyor. Vauk ve Yeni Zigana ise 
inşallah 2022 sonuna yetişecektir. 
Söz konusu tünellerin hizmete girme-
siyle birlikte Trabzon Erzurum ara-

sında 50 kilometrelik bir azalmanın 
olacağı ifade edilmektedir. Bu azalma 
sahilden içeriye, içeriden sahile ulaşı-
mı da oldukça rahatlatacaktır’’ dedi

Gümüşhane Ba-
şarmak Zorunda

Akçay stratejik konumda bulunan 
şehrin mutlaka hak ettiği kalkınma 
ve gelişmeyi sağlaması gerektiğine 
dikkat çekerken, ‘’Başta turizm olmak 
üzere diğer kalkınma hamleleriyle 
birlikte Gümüşhane ulaşabileceği 
zirveye ulaşmalıdır. Bu durum şehrin 
menfaatleri açısından pozitif ir 
yansıma sağlayacaktır. Gümüşhane 
belki de ilerleyen günlerde bu güçlü 
ulaşım ağı ile yeniden bir cazibe 
merkezi haline gelecektir diğer un-
surlardan ciddi anlamda tasarruf 
sağlayacağı gibi gelecek ve hepimiz 
adına sağlanmış bir yatırım olarak 
tarihte yerini alacaktır” diye konuştu.

TRT İLETİŞİM VE MEDYA EĞİTİMİ ÇEVİRİM İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

çatısı altında bulunan TRT Akademi 
tarafından İletişim Fakültesi öğrencilerine 
yönelik olarak verilen, “İletişim ve Medya 
Eğitimi” 13-15 Nisan 2021 tarihleri arasında 
çevirim içi olarak gerçekleştirildi. 

TRT Akademi eğitimcileri “İletişim 
ve Medya Eğitimi” başlığı ile Gümüşhane 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle 
çevirim içi ortamda buluştu. Spiker Fulin 
Arıkan, Belgesel Yapımcı Zeynep Keçeciler, 
Baş Kameraman Sabri Savcı, Spiker Nilgün 
Balkaç, Araştırmacı Ahmet Görmez ve Grafi k 
Tasarımcı Taha Keleşoğlu’nun eğitici olduğu 
eğitim, Üniversitemiz İletişim Fakültesi 
öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.

TRT’de Kariyer Hayatı, Türkçe’nin 
Doğru, Güzel ve Etkili Kullanımı, Hazırlıksız 
Konuşma Teknikleri, Görüntünün Teknik 
Temelleri, Belgesel Yapımcılığı, Habercilikte 
Tecrübe Paylaşımı, Bir Fikrim Var Ama 
Nereden Başlayacağımı Bilmiyorum (Start-Up 
Nasıl Kurulur?) konularını içeren eğitimler, 
toplamda 3 günde 21 saat olarak gerçekleşti.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müge Yılmaz 
gerçekleştirilen İletişim ve Medya Eğitimi 
ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “TRT, 
gerçek bir okul. Yılların tecrübesini bizimle 
paylaştıkları için eğitimcilere teşekkür edi-
yorum. Kurumsal iletişim platformlarından 
en önemli ve deneyimlisi olan TRT ile 
ortak çalışma yapmamızı sağlayan başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e 
ve böylesi verimli programlar tasarlayan TRT 
Eğitim Daire Başkan Yardımcısı Mustafa 
Cantürk’e teşekkürü bir borç bilirim.”

TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan 
Yardımcısı Mustafa Cantürk, Covid-19 salgını 
dolayısıyla öğrencilerle yüz yüze bir araya 
gelemedikleri için atölye çalışmaları ve söy-
leşiler şeklinde gerçekleşen etkinliğin çevrim 
içi ortamda yapıldığını söyledi. Tecrübelerini 
kurumsal imkânlarla geleceğin yayıncıları 
olan öğrencilerle paylaşmayı önemsediklerini 
ifade eden Cantürk, öğrencilerin çalıştığı 
iletişim ve medya alanına, gençlik heyecanı 
ve enerjisiyle, engin ufukları ve projeleriyle 
önemli katkı sunacak olan geleceğin ileti-
şimcilerinin alanlarında iyi yetişmelerinin 
çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.  

Öğrencilerin iyi yetişmeleri için gerekli 
katkıyı sunmanın TRT’nin önemli bir kamu 

görevi olduğunu söyleyen Mustafa Cantürk, 
konuşmasında şu açıklamalarda bulundu: 
“Sevgili gençler, her dönemin kendi içerisinde 
değerlendirilmesi gerektiğini asla unutmayın. 
Geçmişe nazaran iletişim formatları, 
bugün oldukça değişti. Bazı meslekler değer 
kaybederken, teknolojik gelişmelerle birlikte 
bazı yeni meslekler de ortaya çıktı. Örneğin 
internet ve sosyal mecralarda tematik yayın-
cılık yapmak, veri analizi uzmanlığı, dijital 
editörlük vb. alanlarda kendini yetiştirmek 
yeni dönemin gereklilikleri arasında yer 
alıyor. Sadece bir alanda değil, birkaç alanda 
kendinizi çok iyi yetiştirmeniz ve o alanlarda 
çok iyi olmanız gerekiyor. Yeni şartları yeni 
imkânlarla birlikte değerlendirmek, geleceğe 
çok iyi hazırlanmak lazım. Size tavsiyem ne 
iş yaparsanız yapın, hangi alanda çalışırsanız 
çalışın, bütün şiirlerini okuduğunuz bir şair, 
bütün kitaplarını okuduğunuz bir yazar, 
medya ve yayıncılık alanında sürekli takip 
ettiğiniz dijital sayfalar mutlaka olsun. Ve asla 
vazgeçmeyin. Hata yapmaktan, denemekten, 
yenilmekten kesinlikle korkmayın.” 

Cantürk, son olarak şu ifadelere yer verdi: 
“Sevgili gençler, bizler insanlığa medeniyet 
dersleri sunmuş Mevlanaların, Yunus 
Emrelerin, Hacı Bektaş Velilerin yetiştirdiği 
bir tarihin çocuklarıyız. İnsanlığa söyleyecek 
sözlerimiz var. Türk dilini, Türk kültürünü 
bütün Dünyaya anlatmak, kendi kültürümüz-
den beslenerek evrensel mesajlar vermek önce-
liğimiz. Bunu da birlikte yapacağız. Deneyip 
bularak yapacağız, yapay zekâ kullanarak 
yapacağız, robotik gazeteciliği kullanarak 
yapacağız. Kendi teknolojilerimizi de inşallah 
kendimiz üreterek yapacağız. Bu anlamda 
bizi üniversitelerinde misafi r ettiği için hem 
Sayın Rektörümüze hem Sayın Dekanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Dünya bu pandemi 
sıkıntısında inşallah en yakın zamanda kur-
tulur ve sizleri okullarınızda, fakültelerinizde, 
Gümüşhane’de ziyaret eder, sizleri TRT’de 
ağırlamak isteriz. TRT’nin bu eğitimine 
göstermiş oldukları ilgi ve yoğun alaka için 
öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ken-
disini geliştirmek, kendi seviyesini çağa uygun 
seviyelere getirmek isteyen, dinamik, eğitim ve 
öğrenme sevdasına mensup güzel bir öğrenci 
kitleniz var. Bu azimleri boş olmayacak, 
gelecekte hepsi güzel bir iletişimci olacak.” 

Eğitimin öğrenciler tarafından bu denli ilgi 
görmesine sevinen Yapımcı Zeynep Keçeciler 

ise “TRT kurumu adına pek çok üniversitede 
genç arkadaşlarımızla saha tecrübelerimi 
paylaşmaktayım.  Genç meslektaşlarımla bilgi 
paylaşımı ve karşılıklı sohbet etmekten her 
zaman büyük keyif aldım.  Ancak Gümüşhane 
Üniversitesi’ndeki arkadaşlarımızın katılımı 
ve ilgisi olağanüstüydü.  Teoride olduğu kadar 
sahada da çok tecrübeli oldukları sordukları 
sorulardan, birlikte izlediğimiz belgeselime 
gösterdikleri ilgi ve yorumlardan hemen 
anlaşılıyor.  Aralarından Türk belgeselciliğine 
damga vuracak, belgesel yapımlarımızı dünya 
platformlarında temsil edecek çok yetenekli 
arkadaşlarımızın çıkacağına eminim.  Genç 
meslektaşlarıma başarılar diliyorum. 
Yolları açık olsun” şeklinde konuştu. 

Eğitme katılan İletişim Fakültesi öğrenci-
leri de aldıkları eğitimlerin kendileri için yol 
gösterici olduğunu ve büyük keyif aldıklarını 
dile getirerek, eğitimin düzenlemesine katkı 
sağlayan yöneticilere teşekkür ettiler. 

Verilen eğitimlerin öğrencilerimizin ufku-
nu açacağını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Halil İbrahim Zeybek düşüncelerini, “Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) usta 
isimleri, mesleki deneyimlerini çevrim içi 
ortamda öğrencilerimize verdikleri eğitimlerle 
paylaştılar. İletişim Fakültemiz bilindiği üzere 
başarılarıyla tanınıyor. Tecrübeli bir akademik 
kadromuz ile öğrencilerimiz başarıdan 
başarıya koşuyorlar. Öğrencilerimizin yakala-
dıkları bu başarılarının yanı sıra üniversitede 
aldıkları teorik ve uygulamalı derslerin bu 
tür etkinliklerle desteklenmesinin önemi 
büyüktür. Mezun olduktan sonra da sektörde 
kolaylıkla öne çıkmalarını sağlayacak olan bu 
eğitimlerin, usta isimler tarafından verilmesi 
öğrencilerimiz açısından çok değerlidir Ne ya-
zık ki COVİD-19 salgını dolayısıyla yüz yüze 
eğitimler yapmıyoruz. Buna rağmen çevrim içi 
olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve etkin-
liklerle, öğrencilerimizi geleceğin iletişimcileri 
olarak yetiştirme gayreti içerisinde yoğun bir 
çaba sarf ediyoruz. Bu çabamıza destek veren 
TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Dr. 
Pınar Kandemir, Başkan Yardımcısı Mustafa 
Cantürk, eğitimlerin organizasyonundan so-
rumlu Dr. Bülent Çolakoğlu ve eğitimleri veren 
Spiker Fulin Arıkan, Belgesel Yapımcı Zeynep 
Keçeciler, Baş Kameraman Sabri Savcı, Spiker 
Nilgün Balkaç, Araştırmacı Ahmet Görmez 
ve Grafi k Tasarımcı Taha Keleşoğlu’na 
teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

KELKİT’TE HEM TEMİZLİK 
HEM DE İLAÇLAMA YAPILIYOR

Kelkit Belediye Başkanı 
Aziz Nas ilçe genelinde bir 
taraftan temizlik çalışmaları 
yapılarken bir taraftan da kene 
ve diğer haşerelere karşı ilaçlama 
çalışmalarının yapıldığını söyledi. 

Başkan Nas yaptığı 
açıklamada, “Belediyemiz 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekip-
leri İlçemizin dört bir köşesinde 
faaliyetlerini sürdürüyor.

Başta sokak ve cadde temizliği 
olmak üzere; Orta refüj, park ve 
bahçeler, dinlenme alanları, okul 
ve kurum bahçelerinde çalışma-

larını sürdüren ekiplerimiz, belirli 
dönemlerde birçok noktada mıntı-
ka temizliği de yapıyor. Öte yan-
dan havaların iyiden iye ısınmaya 
başlaması ve kene vakalarının 
gündeme gelmesi nedeni ile kene 
ve diğer haşereler ile mücadele için 
ilaçlama çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu ilaçlama çalışmala-
rını tamamen alanda tecrübeli 
ekiplerle yapıyoruz. Yapılan 
ilaçlamada hiçbir şekilde insana ve 
doğaya zarar verilmiyor. İlaçlama 
sadece bertaraf etmek istediğimiz 
haşerelere karşıdır.” dedi.
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ERMENİ YALANLARINI ÇÜRÜTÜYOR
Tüm dünyayı kandırarak her 24 Nisan tarihinde kendilerine soykırım uygulandığını id-
dia eden Ermenilere ve ABD başta olmak üzere Ermeni yalanlarının destekçilerine tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Gümüşhane’den de tokat gibi cevaplar gelmeye devam ediyor.

Huzur içinde yaşadıkları 
ülkemizde türlü oyunları oyna-
yarak, fırsat bulduklarında Türk 
vatanında çocuk, kadın, erkek, 
yaşlı demeden  mezalim yapan 
Ermeni çetelerinin Gümüşhane 
ve yöresinde yaptığı katliamların 
iki canlı örneği ise şehit Hüseyin 
Hüsnü Efendi ve şehit Mehmet 
Karaarslan (Hafız Mehmet) dır.

Gümüşhane’nin 1916 yılında 
Rus işgali sırasında Hüseyin Hüs-
nü Efendi,  Ermeni çetelerince Ha-
sanbey Mahallesi kayalıklarında 
arkadan vurularak şehit edilmiştir. 

Yine aynı yıl içinde Bağlarbaşı 
Mahallesi sakinlerinden Hafız 
Mehmet (Mehmet Karaarslan) 
da Eski Gümüşhane’ye giderken 
Hudura yolunda yine Ermeni 
çetelerinin açtığı ateşle şehit edildi.

Adları ve kabirleri bilinen bu 
iki Gümüşhaneli haricinde de 
pek çok Gümüşhaneli çocuk, 
kadın ve erkek, yaşlı Ermeni 
çetelerince şehit edilmiştir.

Ermenilerce şehit edilen 
iki Gümüşhaneli şehidimizin 
hazin hikâyeleri ise şöyledir:

Şehit Hüseyin Hüsnü 
Efendi (Selçuk)

Gümüşhane, 1916 yılında 
sadece Ruslar tarafından işgal 
edilmemiş, Rus işgalini fırsat bilen 
içimizdeki Ermenilerin de hainlik 
ve kahpeliğine kurban gitmiştir.

1916 yılında Rusların 
işgalini fırsat bilen Ermeni 
çeteleri, Gümüşhane’de suikastlara 

başlarlar. İleri 
gelen tanınmış 
Gümüşhanelileri 
suikast yaparak 
şehit ederler.

Hüseyin Hüsnü 
Efendi (Selçuk), 
1916 yılında 
Torul’da sorgu 
hâkimidir. Torul 
Kalecik köyünden-
dir. Kendisini iyi 
yetiştirmiş Gümüş-
hane’nin önemli 
müderrislerinden-
dir. Aynı zamanda 
Ahmed Ziyaüddin 
Gümüşhanevî 
Hazretleri’nin de 
talebelerindendir. 
Ondan ders almış-
tır. Gümüşhane’de 
evini medreseye 
çevirmiş, çocuk 
ve gençlere ders 
vermiştir.

Ermeni 
çeteleri bu âlim 
zatı da kara listeye alırlar ve 1916 
yılında bir suikast planlarlar.

Ermenilerin art niyetlerini 
öğrenen dostları Hüseyin Hüsnü 
Efendi’ye durumu anlatırlar. Gü-
müşhane’yi terk etmesini isterler. 
O da Hasanbey Mahallesinin 
kayalıklarından Topal semtine, 
oradan da Aktutan köyüne 
ulaşmak üzere yola çıkar. Ancak, 
Ermeniler, Hasanbey Mahallesi 
kayalıklarında Hüseyin Hüsnü 
Efendiyi arkasından kurşunlayarak 

şehit ederler. 1861 doğumlu 
Hüseyin Hüsnü Efendi şehadete 
eriştiğinde 55 yaşındadır.

Hüseyin Hüsnü Efendi, şehit 
edildiği kayalıklar üzerine defnedi-
lir. Hasanbey Mahallesinin kadın-
ları kayalık olan bu yere günlerce 
toprak taşıyarak Şehit Hüseyin 
Hüsnü Efendi’ye mezar yaparlar.

Torunu Prof.Dr.Erdoğan 
Selçuk, Dedesi Şehit Hüseyin 
Hüsnü Efendi’nin  Hasanbey 
Mahallesi Anafartalar 
Caddesindeki mezarını 2002 
yılında yeniden yaptırmıştır.

Şehit Hafız Mehmet 
(Mehmet Karaarslan)

Gümüşhane’nin Bağlarbaşı 
Mahallesininin kadim ailelerinden 
olan Gümüşhane’nin tanınmış 
seçkin kişilerinden 1861 yılı 
doğumlu Mehmet Karaarslan 
(Hafız Mehmet) da Gümüşhane 
Bağlarbaşı Mahallesi’nde Sarı 
Köprü mevkiinde Alemdar (Hudu-
ra) köy yolu üzerinde ve Hudura 
Deresi yanındaki yerden geçip, dağ 
yolu ile Eski Gümüşhane olarak 
bilinen Süleymaniye Mahallesi’nde  
bulunan Süleymaniye Camii’nde 

Cuma namazını kılmak için 
giderken yine Ermeni çetelerince 
25 Ağustos 1916 tarihinde arkadan 
vurularak şehit edilmiş ve naaşı 
şehit edildiği yere defnedilmiştir.

Şehit Mehmet Karaarslan’ın 
mezarı Bağlarbaşı Mahallesi 
Alemdar köyü yolu üzerinde Sarı 
Köprü yanındaki mezarlıktadır.

Şehit Mehmet Karaarslan’ın 
aile fertleri de Gümüşhane’nin seç-
kin insanlarıdır. Arkeolog – Yük-
sek Mühendis S.Vedat Karaarslan 
ve Emekli Yüksek Ziraat Mühen-
disi Hasan Basri Aktürk Şehit 
Mehmet Karaarslan’ın torunudur.

İZMİR MERKEZLİ 62 İL VE KKTC'DE BÜYÜK FETÖ OPERASYONU
FETÖ'nün TSK yapılanmasına 

yönelik İzmir ve İstanbul merkezli 
62 il ile KKTC'de gerçekleştirilen 
operasyonda, 459'u muvazzaf 532 
kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca yürütülen müş-
terek soruşturma kapsamında 
FETÖ'nün örgütsel iletişim mo-
deline uygun aranma kaydı sure-
tiyle terör örgütüne özgü örgütsel 
iletişim ağına dahil oldukları 
tespit edilen ve bir kısmı hakkında 
örgüt mensubu olduklarına 
dair itirafçı beyanı gibi deliller 
bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye 
yönelik operasyon başlatıldı.

  Yapılan çalışmalarda İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 
61'i Jandarma Genel Komu-
tanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, 30'u Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı, 22'si Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli 
Savunma Bakanlığı'na mensup 
4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 
24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 
3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 
uzman çavuş toplam 216 mu-
vazzaf asker ile 42 darbe girişimi 
sonrası ilişiği kesilen askeri okul 
öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli 
hakkında gözaltı kararı verildi.

  Soruşturma kapsamında 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 
ise 97'si Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, 16'sı Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı, 19'u Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığına mensup 
235'i astsubay, 8'i uzman çavuş, 
muvazzaf kobununda 243 şüpheli 
ile 31 darbe girişimi sonrası ili-
şiği kesilen askeri okul öğrencisi 
olmak üzere toplam 274 şüpheli 
hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

  Şu ana kadar çok 
sayıda gözaltının olduğu 
öğrenilirken, şüphelilerin 
emniyetteki işlemleri sürüyor.
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OLAY GAZETESİ: Sayın 
Özgün, bize kendinizi tanıtır 
mısınız Yusuf Özgün kimdir?

YUSUF ÖZGÜN: 1966 
yılında Gümüşhane’nin Torul İlçesi 
Zigana Köyü’nde 4 çocuklu bir 
ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya 
geldim. İlk ve ortaokulu köyümde 
okuduktan sonra, liseyi Trabzon 
Lisesi’nde bitirdim. Daha sonra 
üniversite eğitimimi o günki adı  
ile Yıldız Üniversitesi Kocaeli 
Mühendislik Fakültesi Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği’nde 
tamamladım. 1996 yılında Gü-
müşhane’ye tekrar gelerek ticarete 
atıldım. 1996-1998 yılları arasında 
askerliğimi yedek subay olarak 
Hava Harp Okulu’nda yaptım. 

Üniversite yıllarında başlayan 
siyasi çalışmalarım 1998 yılında 
Gümüşhane’de Fazilet Partisi İl 
Başkan Yardımcılığı ile devam etti. 
Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra 
2003 yılında AK Parti il yönetimine 
girdim. 2004 yılı Nisan ayı itibarı ile 
AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı 
görevine başladım. Yedi yıllık bir 
görevin sonrasında 2011 yılının 
Ocak ayında milletvekili aday 
adaylığı için başkanlıktan ayrıldım. 

2013 yılında Sağlık Bakanlığı 
Yatırımlar Genel Müdürlüğü’nde 
“Danışman Mühendis” olarak görev 
yaptım. Burada Şehir Hastaneleri 
Projelerinde yaklaşık 14 ay çalış-
tıktan sonra, 22 Şubat 2014 tarihli 
atama kararnamesiyle o zamanki 
adıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlı-
ğı’nda Bakanlık Müşaviri ve Bakan 
Danışmanı olarak ülkeme hizmet 
etmeye devam ettim. Bu süreçte 
4 farklı bakan ile çalışma fırsatı 
buldum. Halen Ticaret Bakanlığı’n-
daki görevimi sürdürmekteyim.

OLAY GAZETESİ: Yusuf 
Bey, uzun süredir il dışında 
görev yapıyorsunuz ama “gur-

bet – sıla” irtibatını hiç boz-
madınız. Bir ayağınız sürekli 
Gümüşhane’de oldu. Bu konu-
da neler söylemek istersiniz?

YUSUF ÖZGÜN: Mukaddime 
adlı eseri ile günümüze ışık 
tutan İslam Alimi İbn-i Haldun’a 
atfedilen bir söz vardır. “Coğrafya 
insanın kaderidir” diye. Bizler de 
bu coğrafyanın toprağıyla, suyuyla, 
nimetleriyle haşrolunmuşuz. Sıladan 
ayrılsak, gurbete gark olsak da 
huzuru bu topraklarda buluyoruz. 
Bizim gibi gurbete savrulmuşlar 
için Gümüşhane’ye dönüş, giderken 
arkamızda bıraktığımız parçamız 
ile bütünleşmek anlamı taşıyor. 
Eksikliğimizi burada tamamlıyor, 
yeni başlangıçlar için güç kuvvet 
buluyoruz. Çünkü biliyoruz ki; 
gurbetin mekanik dişlileri ömrü-
müzü öğütüyor olsa da, memleketin 
bereketli toprakları yüreğimizdeki 
yaşam sevincini yeşertiyor. 

OLAY GAZETESİ: Önce iş 
adamı olarak daha sonra da 
siyasetçi ve bürokrat Yusuf Öz-
gün olarak Gümüşhane’de çok 
sevilen ve sayılan bir kişiliğiniz 
var. Vatandaşımızın size olan 
bu sevgi ve saygısı konusunda 
neler söylemek istersiniz? 

YUSUF ÖZGÜN: Bu şehrin 
insanları kadir kıymet bilen in-
sanlardır. İnsan ister istemez kimi 
zamanlarda acaba bu sevgiye layık 
mıyım diye düşünmeden edemiyor. 
Ancak şuna inanıyorum ki, sevgi ve 
saygı karşılıklıdır. Siz onları sever ve 
sayarsanız, karşılığını aynı şekilde 
alırsınız. Bu açıdan bakıldığında, 
hiçbir gelecek hesabı yapmadan, 
doğru olduğuna inandığımız 
konularda, makamın bize bir 
emanet olduğunu ve sorumluluk-
larımızı arttırdığının bilincinde 
olarak, hemşerilerimize yardımcı 

olmaya çalıştık. Başarılı 
olabildiysek ne mutlu bize. 

OLAY GAZETESİ: 
Sayın Özgün; Siya-
setin yapısı gereği 
Gümüşhane gibi küçük 
ölçekli illerde herkesi 
memnun etmek zordur. 
Siz, uzunca bir dönem 
AK Parti Gümüşhane 
İl Başkanlığı görevini 
yürüttünüz. Dönemi-
nizden partili partisiz 
herkesin memnun 
olduğunu gördük. Bu 
işi nasıl başardınız? 

YUSUF ÖZGÜN: 
Bu işin sırrını tek kelime 
ile ifade etmek gerekirse, 
inancımızın da gereği olan, 
“selam” kelimesiyle ifade 
edebiliriz. Herkese selam 
verip hal hatır sormak, 
bunun için bir ayrım 
gözetmemek, ayrıca insan-
lara karşı dürüst ve samimi 
olmak şeklinde ifade edebi-
liriz. Bunun yanında açık, 

şeffaf ve tarafsız olmayı öncelikli 
gaye edindim. Olmayacak işe günü 
kurtarmak için “olur” demekten 
ne kadar uzak durduysam, olması 
gereken iş için de elimden gelenin en 
iyisini yapmaya gayret gösterdim. 

OLAY GAZETESİ: İl 
başkanlığı yaptığınız dönemde 
sizi en çok mutlu eden veya 
üzen şeyler nelerdi?

YUSUF ÖZGÜN: En üzün-
tülü olduğumuz zamanlarda bile 
Gümüşhane halkının yanımızda 
olduğunu görmek beni ziyadesiyle 
mutlu etmiştir. Bu noktada birkaç 
anımı anlatmak isterim: “2006 
yılında merkez ilçe seçimleriyle 
alakalı bazı olumsuzluklar 
yaşamıştık. Bu noktada çok 
üzülmüştüm. Işık Eczane-
si’nin önünden geçerken, 
benim üzüntülü halimi 
gören Eczacı Onur Işık abimiz 
yanıma gelerek, “Başkan 
hayırdır” dedi, ben de 
“önemli değil abi” dedim. 
O da bana, “Başkan sen 
üzülme, sana helal olsun 
biz seni seviyoruz ve takdir 
ediyoruz” demişti. Onur abinin 
bu sözünü hiç unutamam. 

Yine bazı konularda üzüntülü 
olduğum bir gün, rahmetli Hakkı 
Çubukçu, beni üzüntülü görünce, 
“Başkan sen başını dik tut, biz 
seni biliyoruz ve hep yanındayız” 
sözü beni mutlu etmişti. Bu 
ve bunun gibi olaylar, neden 
Gümüşhane’de yaşamak istedi-
ğimin küçük birer örneğidir. 

OLAY GAZETESİ: İl 
başkanlığı yaptığınız dönemde 
aynı zamanda ticaretle de 
uğraşıyordunuz. Siyasetteki 
görevinizle ticari hayatınızı 
hep birbirinden ayrı tuttuğu-
nuzu Gümüşhaneliler sık sık 
söyler ve sizi bu konuda örnek 
gösterirler. Bu konularda 
neler söylemek istersiniz?

YUSUF ÖZGÜN: Biz halk 
deyimiyle “Almancı” bir babanın 
çocuklarıydık. Rahmetli babam 
yaklaşık 25 yıl kaldığı Almanya’da 
gece gündüz demeden, her türlü zor-
luğa göğüs gererek bizleri yetiştirdi. 
Öyle çok paramız olmadı belki ama 
hiçbir zaman da eksiğimiz olmadı. 
Almanya’ya giderken (Allah uzun 
ömürler versin) annemizi başımıza 
bırakmış ve tek bir şey istemişti; 
okumamızı. Alınteri dökerek kazan-
dığı her kuruşu da hiç düşünmeden 
eğitimimiz için harcadı. Rahmet-
linin bize bıraktığı en büyük miras 
da işte bu oldu.  Çok şükür bizler 
de onun yüzünü kara çıkartmadık. 
Çalıştık, çabaladık bu günlere 
kadar geldik. Babamızın çektiği 
çileyi hiçbir zaman unutmadık. İşte 
bu nedenle kolay kazanılan hiçbir 
şeye de tenezzül etmedik. Var olana 
kanaat ettik ve şükrettik. Haliyle ben 
de siyasete ikbal aracı, kazanç kapısı 
olarak hiçbir zaman bakmadım. 
Sadece ve sadece, Allah rızası ve 
halka hizmet aracı olarak gördüm. 

 

OLAY GAZETESİ: 
Bürokrat olarak Ankara’da 
neler yaptınız? Ankara’ya 
alışmak zor olmadı mı?

YUSUF ÖZGÜN: Yaklaşık 7 yıl-
dır Ankara’da bürokrat olarak görev 
yapmaktayım. Bu süreçte, mümkün 
olduğu kadar bakanlık hizmetlerinin 
yanında hemşerilerimizin taleplerini 
yerine getirmeye gayret gösterdim. 
Ankara’ya alışma konusunda ise 
pek zorluk yaşamadık. Çünkü hem 
orada yaşayan hemşerilerimiz hem 
de Gümüşhane’den gelen dostla-
rımız bizi hiç yalnız bırakmadı. 

OLAY GAZETESİ: Yusuf 
Bey, Zigana doğumlusunuz. 
Çocukluğunuz Ziganalarda 
geçti. Çocukluğunuzun 
Zigana’sı, Torul’u ve Gü-
müşhane’sinde dünle bugün 
arasında neler değişti?

YUSUF ÖZGÜN: O günlerden 
bu günlere, sosyolojik, kültürel ve 
ekonomik olarak Gümüşhanemiz 
çok değişti ve gelişti. Geldiğimiz 
noktada, şehrimizin gelişimine daha 
nasıl katkıda bulunabiliriz bu nok-
taya kafa yorarsak, daha doğru bir 
iş yapmış oluruz diye düşünüyorum. 
Mesela, şehrimiz üretim ve pazar-
lama noktasında, yeterli manada 
ilerleme gösterememiştir. Mesela 
pestil ve köme noktasında bir pazar 
oluşturabilmesine rağmen, aynı 
gelişimi kuşburnu için, Kürtün’deki 
el sanatları için, Kelkit’teki tarım 
ve hayvancılık için gösterememiştir. 
Bu noktada küçük de olsa yeni 
sektörler oluşturmalıyız.  

Madencilik alanında önemli 
mesafeler kat etmemize rağmen 
şehre yansıması ve şehir insanın 

burada  edindiği tecrübeleri 
kullanabilmesi açısından yeterli 
imkân bulunmamaktadır. Tabi 
bu arada “çevre” nin, oluşturulan 
yeni sektörlerin yan etkilerinden 
korunması elzemdir. 

OLAY GAZETESİ: Eski bir 
siyasetçi, eski bir iş adamı 
ve bürokrat olarak Gümüş-
hane’yi en iyi tanıyanlardan 
birisiniz. Gümüşhane’nin 
sorunları, bu sorunların 
çözümleri ve gelişmesi için 
neler söylemek istersiniz?

YUSUF ÖZGÜN: Gümüşha-
ne’ye dair en büyük problemin uy-
gulanacak politikalara yön vermesi 
gereken verilerin yetersiz ve düzensiz 
olmasından kaynaklandığını dü-
şünüyorum. İlimizin sorunlarının 
hemen herkes tarafından bilinmekle 
beraber bu sorunların kaynağına in-
mekte zorluk yaşıyoruz. Görmezden 
gelerek veya lokal çözümler üreterek 
sorunların ortadan kalkacağına 
dair yanlış bir anlayış içerisindeyiz. 

Örneğin Süleymaniye Ma-
hallemiz... Farklı dinlerin, farklı 
kültürlerin bir arada yaşadığı son 
derece kıymetli bir hazineye sahibiz, 
ancak bu hazinenin ne kadar değerli 
olduğunu bildiğimizden şüpheliyim.  
Çünkü Süleymaniye ile ilgili elimiz-
deki veriler maalesef ne yeterli, ne de 
düzenlidir. Keza Satala Antik Kenti 
için de, Krom için de, Santa için de, 
diğerleri için de durum aynı minval-
dedir. Haliyle yapılan yatırımlardan 
beklenen faydaların elde edilmesi 
de mümkün görünmemektedir. 

Bir başka temel sorunumuz 
da uygulamalarımızdaki amaç 
ile hedef arasındaki tutarsızlıktır. 
Bu tespite örnek olarak da sosyal 
yardımları gösterebiliriz. 

şeffaf ve tarafsız olmayı öncelikli 
gaye edindim. Olmayacak işe günü 
kurtarmak için “olur” demekten 
ne kadar uzak durduysam, olması 
gereken iş için de elimden gelenin en 
iyisini yapmaya gayret gösterdim. 

başkanlığı yaptığınız dönemde 
sizi en çok mutlu eden veya 

YUSUF ÖZGÜN: En üzün-
tülü olduğumuz zamanlarda bile 
Gümüşhane halkının yanımızda 
olduğunu görmek beni ziyadesiyle 
mutlu etmiştir. Bu noktada birkaç 

yılında merkez ilçe seçimleriyle 

ediyoruz” demişti. Onur abinin 
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. Evet, millet olarak, Gümüş-
haneliler olarak yardımsever bir 
kimliğe sahibiz. Bu kimliğimizle 
de övünç duymak hakkımız. Ne 
yazık ki yaptığımız yardımların 
amacı, muhtaç durumdaki 
bireyin ya da ailenin yaşamını 
sürdürmesi için gerekli olan acil 
yardımları yapmak mahiyetindedir. 
Oysa politikalarımızla bireyi ya 
da aileyi kendi kendine yetebilecek 
hale getirmek zorundayız. Öte 
yandan elbette fakirlere, ihtiyaç 
sahiplerine yardım etmek önemlidir 
ancak unutulmamalıdır ki fakirliği 
ortadan kaldıracak politikaları 
uygulamak daha da önemlidir.

Aynı sorun Gümüşha-
nesporumuz için de geçerlidir. 
Kamu kaynaklarından, maden 
fi rmalarından, işadamlarından ve 
daha başka kaynaklardan toplanan 
paraların günübirlik hedefl er için 
hesapsız bir şekilde harcanmış 
olması, kulübümüzü hem mali 
hem de sportif açıdan zor duruma 
düşmesine neden olmuştur. Önemli 
sayılabilecek bir yekûn teşkil eden 
bu kaynakların, (az veya çok) 
sürekli gelir getirecek yatırımlarda 
kullanılması halinde, bugün 
yaşadığı olumsuzluklarla Gümüşha-
nesporumuz karşı karşıya kalmazdı. 

Esasında konuyla ilgili 
söylenecek daha çok şey var. Lakin 
toparlamak gerekirse; Gümüşhane 
için hayalim; ilimizin bir eğitim, 
bilim, kültür ve spor merkezi haline 
gelmesidir. Merkezi idare, yerel yö-
netimler ve sivil toplum örgütlerinin 
bir organizasyon dahilinde oluştu-
racakları sinerji sayesinde bunun 
rahatlıkla gerçekleştirebileceğini 
düşünüyorum. Bilinmelidir ki; içe-
risinde mutlu ve huzurlu insanların 
yaşadığı bir Gümüşhane için zaman, 
söylem değil eylem zamanıdır.

OLAY GAZETESİ: Yeni 
Zigana tünellerinin açılışıyla 
Gümüşhane’de neler değişir, 
öngörünüz nedir?

YUSUF ÖZGÜN: Yeni Zigana 
Tüneli Türkiye’nin en uzun tüneli 
olmasıyla beraber ülkemizin en 
önemli yatırımlarından biridir. 
Bu yatırım hem ilimize hem 
bölgemize hem de ülkemize ciddi 
katkılar sağlayacaktır. Özellikle 
ilimizin ikliminden sosyal yapısına, 
turizminden ekonomisine kadar her 
açıdan ilimize olumlu yansımaları 
olacaktır. Bu nedenle, ilimiz bu 
fırsatı iyi değerlendirmeli, hazırlıkla-
rına şimdiden başlamalıdır. Zigana 
Tüneli şehrimizin turizm potan-
siyeline özellikle Torul, Merkez ve 
Kürtün ilçeleri açısından önemli 
katkılar sağlayacaktır.  Ayrıca tünel, 
Torul ve Kürtün Barajlarıyla beraber 
bölgenin iklimini değiştirecektir. 

Bu noktada, belli kurumlarımızın 
çalışmalarını bu duruma göre yap-
ması gerekmektedir. Bunun yanında, 
ilimizden bir ticaret merkezi olan 
Trabzon’a olan ulaşım süresini 
kısaltacağı için şehrimizin ticaretini 
ve oradaki hemşerilerimiz şehrimize 
olan ulaşımını kolaylaştıracaktır. 
Yine, Trabzon limanına olan yakın-
lık, yatırımcıların dikkate alacağı bir 
durum olacaktır diye düşünüyorum. 

OLAY GAZETESİ: Sayın 
Özgün; hobileriniz nelerdir, 
nasıl dinlenirsiniz? Köy ve yay-
la  sevginiz devam ediyor mu?

YUSUF ÖZGÜN: Köyde 
yaşamak ve toprakla uğraşmak 
beni dinlendiriyor. Bunun yanında 
mümkün olduğu kadar kitap 
okumaya çalışırım. Köyde tamirat, 
tadilat işleriyle uğraşıyorum. 
Eskiden futbol oynamaya ve spor 
yapmaya çalışıyorduk, pandemi 

sebebiyle biraz bu aktivitelere 
ara vermek zorunda kaldık. 

Yaylaya çıkmak, yaylada dolaş-
mak insanın kendiyle baş başa kal-
masını ve özgürleşmesini sağladığı 
için ben de ayrı bir yeri vardır. Sırası 
gelmişken, ilimizde çok sayıda yayla 
bulunması hasebiyle şehrimizin 
önemli bir değeri olan yayla turizmi-
nin ve yayla ekonomisinin dikkatle 
değerlendirilmesi gerekir. Ancak 
yaylarımızın çarpık yapılaşmaya da 
kurban edilmemesi gerekmektedir. 

OLAY GAZETESİ: 
Hayatınızda uyguladığınız 
doğrular nelerdir?

YUSUF ÖZGÜN: Az konuşup, 
çok düşünmeye çalışırım. Ülkemi-
zin, şehrimizin ve hatta köyümüzün 
sorunlarını ve çözüm yollarını 
düşünüp fi kir üretmeye çalışırım. 
İnsanımızın daha mutlu ve daha 
müreffeh bir hayat yaşaması için 
neler yapabilirim, nasıl çözümler 
üretebilirim bunları düşünürüm. 

İnsanın mutlu olabilmesi için maddi 
zenginlik yanında manevi zenginlik 
de gerekmektedir. İtikadımızca 
en büyük zenginlik kanaattir. 

OLAY GAZETESİ: Kendinize 
rehber aldığınız kimler var?

YUSUF ÖZGÜN: Elhamdü-
lillah Müslümanız. Haliyle her 
Müslümanın rehberi, yol göstereni; 
âlemlere rahmet olarak gönderilen 
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)  
efendimiz örnek almaya çalıştığımız 
kişidir. Öte yandan okuduğumuz 
her kitap, yaşadığımız her olay, 
yol yürüdüğümüz her insan bize 
katkı sunar, yönümüzün ne olacağı 
noktasında bizi etkiler. “Yaratılanı 
severim, Yaratan’dan ötürü” diyen 
Yunus Emre’den sevmeyi, sevilmeyi, 
dünyanın kimseye kalmadığını 
öğrendik mesela. Yine yaşadığımız 
15 Temmuz hain darbe girişimi; 
“Zulm ile abat olunmaz” sözünün 

haklılığını bize bir kez daha 
gösterdi. Ve tabii yol yürüdüğümüz 
arkadaşlarımız. Varlığıyla, yoklu-
ğuyla hayatımda derin izler bırakan 
dostum, arkadaşım Fahri Aydın’dan 
sadakati, azmi, vefayı öğrendim. 
Mevlam onun ve onun gibi Rahmet-i 
Rahman’a kavuşan tüm yol arkadaş-
larımızın mekânını cennet eylesin. 

OLAY GAZETESİ: Gençleri-
mize tavsiyeleriniz neler olur?

YUSUF ÖZGÜN: Gençleri-
mizden önce genç olamayanlara, 
gençlere güvenmelerini ve onlara 
destek olmalarını tavsiye ediyorum. 
Sorunuza gelince, gençlerimizin 
özgüvenli olmalarını, özsaygılarını 
yitirmemelerini ve iletişim konusun-
da kendilerini geliştirmelerini tavsiye 
ederim. Meslek ayrımı yapmadan 
yaptıkları işin en iyisini yapmaya 
çalışmalarını, bir ömür boyu 
yapacakları mesleklerini mutlu 
olabilecekleri dallarda seçmele-

rini tavsiye ederim. Çünkü hiçbir 
mesleğin başka bir mesleğe üstün-
lüğü yoktur. İşinde en iyi olmanın 
mesleğin etiketinden çok daha 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Ayrıca, bu arada gençlerin hayatları 
boyunca öğrenimini ve gelişimlerini 
sürdürmeleri gerektiğinin bilincinde 
olmalarını tavsiye ediyorum.

OLAY GAZETESİ: Gerek 
siyaset yaptığınız dönemde, ge-
rekse daha sonraki dönemlerde 
unutamadığınız anılarınızdan 
birkaç tane paylaşır mısınız?

YUSUF ÖZGÜN: Tabii uzun 
sayılabilecek bir siyasi hayatımız 
oldu ve bununla beraber çok 
sayıda unutamayacağımız olaylara, 
zamanlara ve anlara şahit olduk. 
Hayatımın dönüm noktalarından bi-
ri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’la ilk tanıştığımız 
gündü. 1992 yılıydı ve henüz öğren-

cilik dönemimdi. İstanbul’un Pendik 
İlçesi Kavakpınar Mahallesi’nde 
haftalık olarak düzenlediğimiz Milli 
Gençlik Vakfı toplantılarımızdan bi-
rine Refah Partisi İl Başkanı olarak 
katılan Sayın Cumhurbaşkanımız 
beni kendisine hayran bırakmıştı. 
Lider ruhlu, cesur,  inançlı, alçakgö-
nüllü ve her haliyle bizden biriydi. 

      Yine 1994 Yerel seçimleri 
öncesi yaptığımız organizasyonların 
birinde tekrar bir araya gelmiştik. 
Bu kez Kaynarca’da havanın 
kararmış olduğu bir saatte miting 
düzenlemiştik ve bu kez Sayın Cum-
hurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı olarak halka 
hitap edecekti. İşte o mitingde bir-
kaç saat önce başına gelen bir olayı 
anlatmıştı. Sanırım Sultanbeyli’de 
yaşanan bir olaydı. Yedi sekiz 
yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu 
yanına yaklaşmış ve "Bunları annem 
gönderdi, seçildikten sonra sakın 
bizi unutmasın dedi…" kelimelerini 

belli belirsiz fısıldadıktan sonra 
küçük avuçlarında sımsıkı tuttuğu 
iki bileziği uzatmıştı. Herkes şaşkın 
şaşkın ona bakarken bu kez de kendi 
incecik kolundaki oyuncak bileziği 
çıkarıp uzatmıştı. Erdoğan’ın gözleri 
dolmuş ve bir şey söylemesine fırsat 
kalmadan küçük kız kalabalığın ara-
sına karışıp kayboluvermişti. İşte bu 
hadiseyi ilk kez orada bizlerle pay-
laşmıştı. Olayı anlatırken gözlerinin 
dolmasını, sesinin titremesini asla 
unutamam. Çünkü o duygu doğru 
yolda olduğumuzun, haklılığımızın 
ve samimiyetimizin göstergesiydi. 

      Yine 28 Şubat darbe döne-
mini, 11 Ekim 1998’deki başörtü 
yasağına karşı düzenlenen “inanca 
saygı, düşünceye özgürlük için ele 
ele” gösterilerini ve  27 Nisan darbe 
bildirisini unutmak mümkün değil. 
Birebir, olayların mağduru olarak 
yaşadım o günleri... Ve son olarak 
15 Temmuz’da bir arkadaşım ve 
çocuklarımla beraber Genelkurmay 
Başkanlığı’nın önünde silahlarını 
kuşanmış asker görünümlü terö-
ristlerin yaptıklarına şahit oldum. 
Özellikle yaşadığımız olumsuz-
lukları, ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunları bir daha yaşanmaması 
temennisiyle aktarmak istedim. 

      Bunun yanında onlarca 
seçim, referandum, kongre yaşamış 
bir insan olarak başarıyı, sevinci, 
mutluluğu da tecrübe ettim.

OLAY GAZETESİ: Gez-
diğiniz yurt içi ve yurt dışı 
seyahatlerinizde en çok etki-
lendiğiniz yerler nereler oldu?

YUSUF ÖZGÜN: Trabzon, 
Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da uzun 
süreler ikamet ettim. Ülkemizin 
birçok ilinde de gezme fırsatım 
oldu. Beni etkileyen illerin başında 
Hatay gelmektedir. Oradaki köklü 
medeniyet, leziz yemekler herkesi 
etkileyecektir diye düşünüyorum. 
Yine Şanlıurfa da; yemekleri, 
sıra geceleri, tarihin başladığı yer 
olan Göbekli Tepesiyle ve diğer 
tarihi eserleriyle birlikte müthiş bir 
kültürel zenginlik yaşatıyor insana. 

OLAY GAZETESİ: Sizin, 
ayrıca söylemek istedikle-
riniz varsa buyurun.

YUSUF ÖZGÜN: Bütün 
çalışmalarımda yanımda olan 
aileme, siyasi hayatımda beraber 
yürüdüğümüz yol arkadaşlarıma, 
siyasette ve bürokraside bize güvenip 
görev veren başta Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, beraber çalıştığımız bakan ve 
bakanlık personellerine ve özellikle 
bizden desteğini hiç esirgemediğine 
inandığım Gümüşhane halkına 
teşekkürlerime ifade etmek isterim. 

OLAY GAZETESİ: Yusuf 
Bey, güzel sohbetiniz ve 
samimi cevaplarınız için 
size çok teşekkür ediyoruz.

YUSUF ÖZGÜN: Gazetenizin 
bu güzel yazı dizisinde teveccüh 
gösterip bize de yer verdiğiniz için 
ben de sizlere, Gümüşhane Olay 
Gazetesi çalışanlarına teşekkür 
ediyorum. Bu röportaj vesilesi ile 
Gümüşhanemizin güzide değerleri 
olan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhane-
vi, Vasfi  Mahir Kocatürk, Hüseyin 
Nihal Atsız, Şeref Akdik, Dilaver 
Cebeci’yi rahmetle anmak istiyorum.



27 Nisan 2021 Salı
GAZETESİ

GÜMÜŞHANE06

ALİ ÖZDOĞAN

ŞİİRLER
KUR’AN’DAN MÜJDE
Kıldı ümmîd ol beşâret hissesinden yâr-ı zâr
Târümâr olmuştu zâhir korkusundan bin bîzâr
Açtı Kur’an etdi iz’an her beşâret cümlesin
Sıyrılup ah havf-ü kabr’den oldu lezzet intizâr  

SEN UYANDIR
Gam nûş ettik fâniden her şey sana âyandır 
Vakt-i kazâ âniden nâr-ı aşkınla yandır
Yârab aldandık zâhir kalb vü ruhu kıl tâhir 
Kabir görünür âhir girmeden sen uyandır 

GERÇEK VEFA
Hakka vefâsı var mıdır yarda vefâ arar gönül
Ah delidir divânedir aşkta şifâ sorar gönül 
Rabb-i Rahîmi bilmeyen aşkta devâyı bulmaya
Rabbe vefâ âhir şifa aşkta safâ karar gönül 

BİR UYANSAM
İftiraklar dağlıyorken gör beni

Ah perîşân ağlıyorken gör beni 

Bir uyansam anlasam boş mâsivâ

Hakk’a dönmüş çağlıyorken gör beni  

GÖRDÜREN KİM
Gördüreni görebilmek ol basîretten murâd

Ah inatçı kör’ü bekler kılıçtan keskin sırat 

ÖLÜM
Sen ölüm diyorsun ya bizde dâvet ebed’e

O vuslat-ı hakîki asıl hayata mebde 

GÜZELLİĞİN SENİN Mİ?
Güzelliğin senindir sanıp hebâ edersin
Güneş ki camda görsen güneş camın mı dersin
Düşün diyor ya Kur’an durup düşün a insan 
Şu kâinâta sultan iken gedâ gidersin 

SIRRI ANLAMAK
Aşk mı bilir esir-i nef’s tâ tükenir biter nefes
Ah görecek nefi s kafes vâ esefa ömür hebâ
Bakmasa hiç nedir bu sır oynasa hep hevâ heves
Anlayacak nefi s kafes vâ esefâ ömür hebâ 
 

TUZAK
Fecâattir şu ruh hâli belki ruhun melâli

Ararken aşk-ı helâli bin pis göze sevilmek 

MUHASEBE
Sus utan da konuşma benim her şeyim aktır
Sen işleyince kusur, bendeyse doğal haktır. 
Yanlış gördün hem adam, git gözlerine baktır
Ben hata eder miyim, etsem bakmak yasaktır 

BAHÇEDE GÜZ MELALİ VAR
Gitti bahar zârda hezâr bahçede güz melâli var
Hüznünü saklıyor garip kapkara bir leyâli var
Nerde o nağmeler susar dert çekecek ne hâli var
Hüznünü saklıyor garip kapkara bir leyâli var

ÇELİK AVRUPA ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU OLDU
Gümüşhanespor’un eski futbolcusu 

Gümüşhaneli hemşehrimiz Hakkı 
Çelik, Uluslararası Vücut Geliştirme 
Şampiyonasında birinci oldu.

Ukrayna'nın Khmelnitsky kentinde 
24 Nisan 2021 tarihinde Global Strong 
Federation (GSF) organizesinde düzenlenen 
Uluslararası Vücut Geliştirme Şampiyo-
nasına katılan hemşehrimiz Çelik, kendi 
kategorisi +80 kilo ve tüm kategorilerin 
fi nalinde (overalda) birinci olarak Avrupa 
Şampiyonlar Şampiyonu olarak kupa, 
deri kemer, madalya ve Türkiye'de sayılı 
kişilerde bulunan Pro-kart ödülünü aldı.

Hakkı Çelik kimdir?
Gümüşhane Arzular Kabaköy 

nüfusuna kayıtlı Hakkı Çelik 1985 yılında 
İstanbul'da doğdu. 10 yaşında karate ile 
başladığı spor serüveninde siyah kuşak 
yıldızlar Türkiye şampiyonluğu ve çok 
sayıda madalyalar elde etti. Yıllar sonra 
spor serüveni futbol ile devam eden Çelik, 
İstanbul'da oynadığı amatör kulüpten o 
dönem 2. Ligde bulunan Gümüşhanespor’a 
transfer oldu. Gümüşhane'de 2 sezon süren 
profesyonel futbolculuk kariyeri 3. Ligde 
bulunan Mecidiyeköy’e transferiyle devam 
etti ve burada geçirdiği bir sezonun ardından 

tekrar Gümüşhanespor’a transfer oldu. 
2013 yılında ağırlıklarla tanışmasının 

ardından şuanda hem musabık hem de 
antrenör olarak profesyonel olarak sürdür-
düğü Fitness ve Bodybuilding kariyerinde 
2019 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye 
şampiyonasında dördüncü, 2020 yılında 
NABBA&WFF Balkan Şampiyonasında 
kendi kategorisinde Balkan Şampiyon 

olan Çelik, son olarak 24 Nisan 2021 
tarihinde Global Strong Federation 
(GSF) organizesinde Uluslararası Vücut 
geliştirme şampiyonasında +80 kilo ve tüm 
kategorilerin fi nalinde (Overalda) Avrupa 
Şampiyonlar Şampiyonu olarak kupa, deri 
kemer, madalya ve Türkiye'de sayılı kişilerde 
bulunan Pro Kart ödülünü alarak büyük 
bir başarı elde etti. Haber Merkezi

GÜ’DEN KADIN KOOPERATİFİNE DESTEK
Kadın Kooperatifl erinin Güçlendi-

rilmesi İş birliği Protokolü Uygulama 
Esasları kapsamında Gümüşhane 
üniversitesinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakül-
tesi Dekanlığında düzenlenen toplantıya 
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. 
Öğr. Üyesi İsmail Çalık 
ve Dr. Öğr. Üyesi Fazıl 
Kaya ile Gümüşhane 
Aile Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü Kadın Hiz-
metleri Birim Sorumlusu 
Sosyolog Ferdiye Demir 
ve Şiran İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 
Ziraat Mühendisi Elif 
Karabulut katıldı. 

Toplantıda Gümüş-
hane Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bö-
lümü, Gümüşhane Aile 
Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürlüğü ve Şiran İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü iş birliğiyle kurulması planlanan 
kadın kooperatifi  hakkında bilgiler alındı. 

Şiran ilçesinde kurulacak olan 
kadın kooperatifi ne destek çalışmalarına 

yönelik söz konusu toplantıda, kadın 
kooperatifi nin ilçenin hem tarımsal 
üretimini teşvik edecek hem de kadın 
istihdamının arttırılmasını sağlayacak 
üretim yapabileceği konular ve projeler 
üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kadın istihdamının artırılmasına 

öncülük edecek olan kooperatif hakkında 
düşüncelerini dile getiren Gümüşhane 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil 
İbrahim Zeybek şunları söyledi: “Gerek 
Şiran ilçemizde ve gerekse de Gümüşhane 

il genelinde kadın istihdamına büyük 
ölçüde katkı sağlayacak kooperatifi n 
kurulması yerinde ve doğru bir karar 
olacaktır. Gümüşhane Üniversitesi olarak 
kadınlarımızın çalışma hayatında daha 
aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz. 
Çünkü biz biliyoruz ki kadın kooperatifl eri 

kadın istihdamının art-
masında ve kırsal alanda 
yaşayan kadınların eko-
nomik bağımsızlıklarını 
kazanmalarının yanı sıra 
eğitim faaliyetleriyle de 
kadınların bilinçlenmesi 
adına oldukça etkilidir. 
Yoksullukla mücadelede 
önemli olan kadın 
kooperatifl erinin destek-
lenmesi aynı zamanda 
ülke ekonomisine de katkı 
sağlamaktadır. Bu kap-
samda üniversite olarak 
projede yer almaktan 

dolayı mutluyuz. Kooperatifi n kurulması 
aşamasında emeği geçenlere ve proje 
paydaşlarına böylesine anlamı ve farkın-
dalık yaratacak çalışmaların için teşekkür 
ediyorum.” Gümüşhane Üniversitesi

ŞİDEF’İN KONGRESİ 29 MAYIS’TA

Şiran Dernekler Federasyonu 
(ŞİDEF) 2.Olağan Genel Kurulunu 
29 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.

Gümüşhane'nin ilk ve tek ilçe 
dernekleri federasyonu olan Şiran Der-

nekler Federasyonu (ŞİDEF ) 2.Olağan 
Genel Kurulu 'nun 29 Mayıs Cumartesi 
günü yapılacağı duyuruldu. 

Konu ilgili açıklama yapan ŞİDEF 
Genel Başkanı Serkan Kaya, “2018 yılında 

kurduğumuz ŞİDEF'imizin 2.olağan genel 
kurulunu yapacak olmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Normalde 2020 yılı Kasım 
ayında yapmamız gereken genel kurulumuz 
malum pandemi nedeniyle İçişleri 
bakanlığımız tarafından ertelenmişti. 
ŞİDEF yönetimi olarak yaptığımız yönetim 
kurulu toplantısında pandemi kurallarına 
riayet etmek koşuluyla 29 Mayıs Cumartesi 
günü 2.Olağan Genel kurulumuzu yapma 
kararı aldık. Şayet hafta sonu sokağa 
çıkma yasağı devam edecek olursa 28 
Mayıs Cuma günü genel kurulumuzu 
gerçekleştireceğiz. Genel kurulumuzun 
saati ve yapılacağı yer konusu ilerleyen 
günlerde paylaşılacaktır. ŞİDEF'in 
kurulma aşamasından bugüne gelmesinde 
katkı sağlayan tüm dost ve hemşerilerimize 
teşekkür eder, genel kurulumuzun hayırlı 
olmasını temenni ederim” dedi.

Haber Merkezi
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“SÖZDE SOYKIRIM” AÇIKLAMASINA KINAMA MESAJLARI
Gümüşhane AK 

Parti Yetkilileri
ABD Başkanı Joe Biden, 

24 Nisan'da 1915 olaylarının 
yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açık-
lamada yaşananları "soykırım" olarak 
tanımlamasının ardından tepkiler 
gecikmedi. Biden'a tepki gösterirken 
Gümüşhane’nin AK Partili siyasilerin-
den konuyla ilgili tepkiler gecikmedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın’ın 
1915 olaylarıyla ilgili yaptığı skandal 
açıklamalarla ilgili tepkiler sürerken, 
Gümüşhaneli siyasilerden de tepkiler 
gecikmedi. AK Parti Gümüşhane 
Milletvekili Hacı Osman Akgül, 
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan 
Çimen ve AK Parti Gümüşhane 
İl Başkanı Celalettin Köse, sosyal 
medya hesaplarından konu ile 
ilgili tepkilerini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden 
tarafından yapılan yazılı açıklamada, 
1915 olaylarının ‘’soykırım’’ olarak 
tanımlanmasından tepkisini dile geti-
ren AK Parti Gümüşhane Milletvekili 
Hacı Osman Akgül, ABD ve Avrupa 
devletlerinin geçmişte yaptıkları 
katliam ve soykırımlara yönelik gör-
selleri paylaştı. AK Parti Gümüşhane 
Milletvekili Hacı Osman Akgül, Her 
fırsatta Türkiye’yi soykırım yalanı ve 
asılsız iddialarla suçlayan ABD’nin 
ve Avrupa’nın katliamlarla dolu 
sömürgecilik ve soykırım tarihlerini 
inceleyelim’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Gümüşhane Milletve-
kili Cihan Pektaş da sosyal medya 
hesabından ‘’ Her fırsatta Türkiye’yi 
soykırım yalanı ve asılsız iddialarla 
suçlayan Batı’nın katliamlarla dolu 
sömürgecilik ve soykırım tarihlerini 
inceleyelim’’ açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından 
ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘’sözde 
soykırım’’ ifadeleri ile ilgili tepkisini 
dile getiren Gümüşhane Belediye 
Başkanı Ercan Çimen, ABD’nin gittiği 
her yerde soykırım yaptığını ve bunu 
adet haline getirdiğini söyledi. Başkan 
Çimen,  ‘’ Kişi kendinden bilir! Ata-
sözünün karşılığı Sanki! Her gittiği 
yerde soykırımı adet haline getirmiş, 
medeniyeti bizden öğrenmiş insan 
müsveddeleri ‘’sözde’’ soykırımla 
alakalı açıklama yapmış. Bu tarz 
açıklamalar siyasi rant arayışından 
başka hiçbir şey değildir’’ dedi.

ABD Başkanı Biden’ın 
açıklamalarının tarihi gerçeklerle 
bağdaşmadığını ifade eden AK Parti 
Gümüşhane İl Başkanı Av. Celalettin 
Köse, sosyal medya hesabından tep-
kisini dile getirdi. Biden’ın iftiralarını 
en sert şekilde reddettiğini belirten 
Köse, ‘’ ABD Başkanı Biden’ın tarihi 
gerçeklerle bağdaşmayan iftiralarını 
en sert şekilde reddediyoruz. Şanlı 
tarihimizle gurur duyuyoruz’’ 
açıklamasında bulundu.

CHP İl Başkanı Bedri Ağaç
"Sözde Soykırım"  ifadesinin 

kullanılacağı iki yıldır bekleniyordu. 
Bunu engellemeye dönük etkili bir 
çalışma ilgililer tarafından maalesef 
yürütülememiştir. 23 Nisan günü 
ABD Başkanından gelen telefonda; 
Biden çok büyük bir ihtimalle bunu 
açıklayacağını söylemiştir. Ermenilere 
selam çakan Biden; aynı açıklamada 
İstanbul'a  "Konstantinapol" diyerek; 
Rum ve Yunanlara da göz kırptı. Peki, 
yeterli, güçlü ve etili bir cevap veya 
açıklama duyan var mı? Maalesef...

Buna o gün, o anda hemen 
şiddetle tepki verileceğine; 
"Propaganda Bakanı"; "ABD ile 
Türkiye arasında iyi ilişkilere vurgu 
yapıldı, NATO Zirvesinde liderler 
bir araya gelecek" açıklaması yaptı. 

Sonuçta; kim ne tepki verdi, 
vermediye takılmadan, kitabın 
ortasından direk ifade ediyoruz ki; 
ABD'nin bu ön yargılı,  baştan sona 
cehalet, pazarlık ve şantaj kokan 
alçak ithamını asla kabul etmiyoruz.

Asıl İnsanlık suçu, savaş suçu 
ve soykırım; Amerika kıtasındaki 
yerlilere yapılandır, Afrika'dan köle 
olarak getirilenlere uygulananlardır, 
Hiroşima ve Nagazaki'dir. 

Kimse Türk Milletine "Soykırımcı" 
damgasını vuramaz,  herkes haddini 
bilsin. Irkçılığın en uzak olduğu mil-
let; Asil Türk Milletidir. Bu sorumsuz, 
ön yargılı ve alçak itham ve iftirayı; 
şiddetle ve nefretle kınıyorum.”

İYİ Parti Gümüşhane 
İl Başkanı Ali Ateş 

“Sözde ‘soykırım’ lafını ağzına 
alanları, tarihi yeniden yazmaya 
çalışanları, buna gereken yanıtını 
veremeyenler ile mevsimlik ve kon-
jonktürel siyasi çıkarları iki ülke 
halkı arasındaki dostluk ilişkisine 
tercih edenleri kınıyorum. Türkiye 
kendisine karşı oynanan makro 
planlara, mikro tepkiler göstererek 
geçiştiremez. Türkiye, hedef 
büyütmelidir. Sahte ve sanal “Ermeni 
Soykırım İddialarına” karşı Türkiye 
hiçbir zaman sessiz kalamaz. ABD 
Başkanı Biden, ‘Erivan ağzıyla’ bir 
açıklama yapmıştır. Türk milletinin 
ve Türk tarihinin sözde ‘soykırım’ 
lafları ile gerçeklerini yansıtmaktan 
uzak kozmopolit ve köksüz ifadeleri 
kabul etmek mümkün değildir. ABD 
Başkanı Biden’ın tarihten husumet 
çıkarmakta üstüne vazife değildir.

ABD’nin Türk milletini her 
fırsatta suçlayan, uluslararası toplum 
nezdinde soykırımcı, katliamcı, 
katil sıfatlarıyla anılmasını isteyen 
mihraklara ümit verme konusunda 
üstün meziyet sahibi olduğu 
zaten bilinmektedir. Türk milletinin 
dününde utanacağı, sıkılacağı, 
bunalacağı, af ve merhamet dileneceği 
herhangi bir yanlış ve kusuru yoktur. 

Bilinmelidir ki, asıl kusur, asıl 
arıza, asıl açmaz ABD Başkanı 
Biden’in hasarlı, sakıncalı ve zararlı 
zihninde ve politikalarındadır.”

Saadet Partisi Gümüşhane 
İl Başkanı Av. Akın Demir

“1915 olaylarını ‘ Ermeni Soykırı-
mı’ olarak tanımlayan ABD Başkanı 
Joe BİDEN i haddini ve hududunu 
aşmış ve tarihsel gerçekliği Ermeni 
Lobilerin hatırına inkâr etmiştir. Bu 
açıklamasını yaparken de şam (emevi) 
kurnazlığı ile T.C. devletini değil 
Osmanlı tarihinde yaşanan olayları 
kınadığını ifade etmeye çalışmıştır. 

Öncelikle bizi soykırım ile 
suçlayabilecek en son devlet başkanı 
BİDEN ve en son devlette ABD’dir. 
Tarihinin her dönemi soykırım 
ile alınan bir devlet başkanının 
bizi soykırım ile suçlaması en hafif 
tabir ile alçaklıktır. Başta Kızıl-
dereli – Zenci katliamı olmak 
üzere, Irak’ta, Afganistan’da, Kore’de 

işlemiş oldukları cinayetler insanlık 
hafızasında hala diri iken kalkıp 
bize soykırım suçlaması yapabilmek 
alçaklıktan başka bir şey değildir. 

Tarihsel gerçeklik siyasi 
açıklamalar ile değişmez. Osmanlı 
döneminde başta rum olmak üzere 
birçok azınlık millet huzurla yaşamış 
ve varlığını korumuştur. Her türlü 
hak ve özgürlüklerden faydalanmakta 
iken askerlikten muaf tutulmuşlar bu 
aziz milletin evlatları cephelerde şehit 
olurken onlar ticaret yapıp zenginlik 
üzerine zenginlik kazanmışlardır. 

Joe BİDEN gerçeği öğrenmek 
istiyorsa Gümüşhane’ye gelsin 
Süleymaniye Mahallesinde Camiler 
ile Kilislerin yan yana durduğunu 
bir görsün bu milletin rumu ile 
ermenisi ile yıllardır birlikte ya-
şadığına– birlikte eğlendiğine 
birlikte üzüldüğüne tarihi vesikaları 
incelesin ve şahit olsun.

Peki ne oldu da 1915 olayları 
yaşandı, Rusların doğu cephelerinde 
ilerlemesi ile düne kadar sesleri çık-
mayan her türlü nimetten faydalanan 
Ermeniler ayaklanmış – çeteleşmişler 
ve Müslüman köyleri-mahalleri 
basmaya kadın-çocuk-ihtiyar deme-
den herkesi evlere ahırlara camilere 
doldurarak katletmeye başlamışlardır.

Yetişkinlerin cephelerde olmasını 
fırsat bilen bu alçaklar geride kalan-
ları ihtiyar- kadın – çoluk çocuk 
demeden katletmeye başlamıştır. Asıl 
soykırım yaşayan bizim ceddimiz 
olmasına rağmen tarihi gerçekliği 
yalanları ile değiştirmeye kalkan 
bu soysuzlara verilecek en güzel 
ders neden Rumların şahitliğidir. 

Aynı mahallerde oturan 
Rumlar – Türklerin bu zor 
zamanında soykırıma kalkmamış 
komşuluk hukuku gözetmişler lakin 
Ermeniler ise Osmanlının türlü 
cephelerde çatışmasını fırsat bilmiş 
ve komşuluk ve insanlık hukuku 
gözetmeden dün ekmeğini yediği 
komşularını katletmeye çalışmıştır.

Dedelerimizden dinlediğimiz 
kadarı ile de bu hakikati çok 
kez işitmişizdir. Rumlar bizlere 
dokunmadı lakin Ermeniler Ruslar 
ile bir olup bize her türlü kötülüğü 
yapmışlardır. Bu katliam karşısında 
bu aziz millet Nene Hatunlar ile Kara 
Fatma bacılar ile ayağa kalkmış ve 
haddini bilmeze haddini bildirmiştir.

Şimdide Biden’in soykırım 
demesi ile soykırım olmayacağı gibi 
hadsiz önce kendi karanlık tarihi ile 
yüzleşsin.  Daha bu açıklamasını 
yaptığı sırada onlarca zenci polis 
şiddetine maruz kalan bir devlet 
başkanının konuşmaya hakkı yoktur.” 

Deva Partisi Gümüşhane 
İl Başkanı Didem Kurt

Türkiye’nin uluslararası alanlarda 
küçük düşürülmesi kötü yönetimden 
kaynaklanıyor. Türkiye’nin her geçen 
gün uluslararası alanda maalesef 
küçük düşürüldüğü yeni bir olayla 
karşılaşıyoruz. Bunun nedeni iç ve dış 
politikada kötü yönetim, zayıflayan 
ekonomimiz ve gücümüzdür. 

ABD Başkanı Joe Biden’ın, iç 
politika kaygılarıyla tek yanlı bir 
tarih okumasına dayanan ‘soykırım’ 

ifadesini kullanmasını güçlü bir 
biçimde kınıyoruz. Bu tanımanın 
zaten sağlıklı olmayan ikili iliş-
kilerimiz üzerindeki ilave tahrip 
edici etkisi izahtan varestedir.

Türkiye’nin her geçen gün 
uluslararası alanda maalesef 
küçük düşürüldüğü yeni bir olayla 
karşılaşıyoruz. Bunun nedeni iç ve dış 
politikada kötü yönetim, zayıflayan 
ekonomimiz ve gücümüzdür.

Türkiye’de kurumların 
zayıflatılmasının ve ilişkilerin 
bir kişinin iradesine indirgenerek 
yürütülmesinin bizi getirdiği yer 
burasıdır. ABD Kongresi’nde dos-
tumuz kalmamıştır. Kurumlararası 
ilişkiler ihmale uğramıştır. Topyekûn 
bir kurumsal onarım sürecine 
girmediğimiz takdirde ülkemizi daha 
karanlık günler beklemektedir.

Öte yandan, ortak acılarımızı 
istismar eden bu tutum dolayısıyla 
Ermeni vatandaşlarımızın rencide 
edilmemelerine özen gösterilmesi 
çağrısında bulunuyoruz.

Bizim idealimiz ülke içinde ve 
dışında barış, istikrar, iş birliği ve 
refahtır. Geçmişe saplanıp kalmak 
değil, geçmişten ders çıkararak 
güzel yarınları inşa etmektir.”

Gümüşhane Milli 
İrade Platformu 

Dünya tarihinin en vahşi 
soykırımlarına, en kanlı işgallerine 
en acımasız katliamlarına imza atan 
Amerika’nın sözde 1915 olayları üze-
rinden ecdadımızı soykırımla itham 
etmesini nefretle ve şiddetle kınıyoruz.

ABD’nin başkanı Joe Biden,  
eğer bir zulümden ve soykırımdan 
bahsedecekse öncelikle kendi kanlı 
tarihi ive geçmişi ile yüzleşmeli, aynı 
zamanda bu gün dünyanın bir çok 
bölgesinde yaptıkları katliamlara 
ve hatta kendi ülkesinde siyahi 
vatandaşlara karşı işleme devam 
ettikleri  cürümlere bakmalıdır.

ABD, o topraklarda yaşayan Kı-
zılderililerin soykırıma maruz kalarak 
yok edilmesi üzerine kurulmuş bir 
devlettir. Kurulduğu günden beri var-
lığını şiddete işgallere, sömürügeye, 
çatışmalara ve katliamlara  borçlu 
olan ABD ‘nin tarihi Hiroşima  ve 
Nagazaki’de ,Vietnam’da, Irak’ta , 
Afganistan’da, Suriye’de ve daha bir 
çok bölgede faili olduğu milyonlarca 
insanın katliamından ve yağmalanan, 
yakıp yıkılan şehirlerden ibarettir.

Osmanlı ise , her dinden, her 
ırktan , her kültürden , her milletten 
insanların kendi inançlarını kültür-
leri ,dilleri ile birlikte var olduğu bir 
adalet, hoşgörü, kardeşlik , huzur 
ve refah imparatorluğu idi.

Dünya tarihinin bütün arşivleri 
bunun  sayısız ve eşi benzeri olmayan  
nümune-i imtisal  belgeleri ile doludur.

Tarihi kendi belgeleri ile 
okumaktan korkanlar ile çıkar ve 
menfaat odaklarının tutsağı olanların 
sözde soykırım ithamı, tarihinin 
en büyük iftiralarından biridir.

ABDnin başkanı Joe Biden, ifti-
rasına mazeret olsun diye “Suçlamak 
için değil, bir daha tekrar etmesin 
diye söylüyoruz” diyor. Biz tarihe 
not düşmek  ve yalın bir gerçeği bir 
kez daha tüm dünyaya ilan etmek 
için söylüyoruz: Dünya tarihinin  en 
soykırımcı devleti Amerika’dır.

Gümüşhane Milli 
İrade Platformu

Memur-Sen Gümüşhane İl Tem-
silcliği, İlim yayma Cemiyeti Gümüş-
hane Şubesi, Cihannüma Dayanışma 
ve İşbirliği Derneği, İHH İnsani 
Yardım Vakfı Gümüşhane Şubesi, 
Ensar Vakfı Gümüşhane Şubesi , 
AGD Gümüşhane Şubesi, Semerkand 

Gümüşhane Şubesi, ÖNDER İmam 
Hatipliler Derneği, Yeni Dünya Vakfı 
Gümüşhane Şubesi, Birlik Vakfı Gü-
müşhane Şubesi, Gümüşhane Gençlik 
Derneği, Gümüşhane Eğitim Kültür 
Derneği, Tugva Gümüşhane Şubesi, 
Eğitim-Bir-Sen Şubesi, Sağlık-Sen 
Gümüşhane Şubesi, Diyanet-Sen, 
Büro-Memur-Sen, Bem-Bir-Sen.
Toç-Bir-Sen ,Bayırndır Memur-Sen, 
Enerji-Bir Sen, Kültür  Memur-Sen, 
Birlik  Haber-Sen Genç  Memur 
Sen, Emekli Memur-Sen, Hak-İş, 
Tüketici Haklarını Koruma Derneği

Türk Ocakları Gü-
müşhane Şubesi 

“ABD Başkanı Joe Biden’in 
1915 Olayları hakkındaki 
iftirasını kınıyoruz.

Yıllardan beri “Ermeni soykırımı” 
yalanını Demokles’in kılıcı gibi 
tepemizde tutan Amerika Birleşik 
Devletleri’nin başkanlarının birkaç 
yıldır Ermenilerin ağzıyla “Büyük 
Felaket” dedikleri 1915 olaylarını bu 
defa yeni Başkan Joe Biden tarafından 
“soykırım” olarak nitelendirdi.

Anadolu topraklarında dokuz 
asır boyunca hâkimiyeti altındaki 
farklı etnik ve dinî gruplarla bir barış 
ve huzur ortamı tesis eden Selçuklu, 
Beylikler ve Osmanlı tecrübelerinin 
mimarının Türk milletidir. 19. yüzyıl 
başlarından itibaren önce Balkanlarda 
ve gayrimüslim topluluklarda başla-
yan ayrılıkçı hareketler, sonra Müslü-
man unsurlara ve Asya topraklarına 
da intikal etmiştir. Bu bağlamda, 19. 
yüzyılın son çeyreğinde Ermeni ör-
gütlenmeleri, Türk milletinin varlığına 
kasteden emperyalist güçlerle işbirliği 
içinde hareket etmişlerdir. Birinci Ci-
han Harbi başlarında, henüz “tehcir” 
denilen “sevk ve iskân” kararı ortada 
yokken Kars ve Ardahan bölgesinde 
katliamlar yapan, daha sonra Van’da 
büyük bir isyan çıkartan ve Ruslarla 
işbirliği yaparak idareyi ele geçiren 
Ermeni komitacılar, büyük bir katli-
ama yol açtılar. 1915’te, Türk milleti 
Çanakkale dâhil pek çok cephede bir 
ölüm kalım savaşı verirken ordumuz 
arkadan hançerlendi. Buna karşı, 
Türk milletinin ve Türk Devleti’nin 
nefsi müdafaa tedbiri olarak “sevk 
ve iskân” kararı alınmıştır” denildi.

Türk Ocakları olarak “sevk ve is-
kân” kararının Türk milletinin 1915'te 
yedi düvele karşı varlık mücadelesi 
verirken düşmanla işbirliği yapan 
çetelere karşı alınan meşru müdafaa 
tedbiri olduğu ifade edilen açıklama 
şu şekilde: “Yüzbinlerce Türk'ün kat-
ledilmesini görmeyen Haçlı zihniye-
tinin, tarihî gerçekleri ve uluslararası 
hukukta soykırım suçunun mahiyet 
ve tanımını tamamen görmezden 
gelerek Türk milletine soykırım 
iftirası atmasını Türk Ocakları olarak 
reddediyoruz. ABD Başkanı Biden'ın 
1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” 
olarak adlandırması, dostlukla da 
müttefiklikle de bağdaşmaz. Bu 
açıklamayı şiddetle kınıyoruz. 
Soykırımlarla kurulmuş bir devlet 
olan ve sözde demokrasi getirmek 
için coğrafyamızı kan gölüne çeviren, 
yüz binlerce masumun kanına giren, 
milyonları vatanından eden ABD'nin 
kimseye ve hele Türk milletine insan-
lık dersi vermek haddi değildir. Irak ve 
Suriye'nin kuzeyinde terörist PKK ve 
uzantılarını alenen destekleyen sözde 
müttefikin bu son düşmanlığı, bizleri 
şaşırtmamıştır. Türk milleti ve Türk 
Devleti olarak içerideki farklılıkları 
bir yana bırakmak zorundayız. Türk 
milletine soykırım iftirası atarak 
hakaret eden ABD dâhil herkese 
gereken cevap verilmelidir.”
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GÜMÜŞHANE’NİN TURİZM POTANSİYELİ 7
Kadırga Yaylası 
Gümüşhane il merkezine 50 km 

uzaklıkta bulunan Zigana Tüneli’nden, 
kuzeydoğu istikametine devam edilerek 
ulaşılan Zigana Kayak Tesisleri’nden 17 
km yol takip edilerek Kadırga Yaylası’na 
ulaşılmaktadır. Geleneksel olarak temmuz 
ayının üçüncü haftası düzenlenen 
Kadırga Yayla Şenlikleri, her yıl binlerce 
insanın katılımıyla kutlanmaktadır. 

Kadırga Yayla Şenlikleri’nin tarihine 
kısaca göz atmak gerekirse; Fatih Sultan 
Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra, 
Anadolu’nun güvenliğini tam olarak 
sağlamak için Trabzon’a yönelmiş ve 1461 
tarihinde Trabzon ve civarını fethetmiştir. 
Fetihten sonra civarı gezen Fatih Sultan 
Mehmet ve askerleri, ipek yolu üzerinde 
bulunan Kadırga Yaylası’nda, açık havada 
Cuma Namazı kılmıştır. Bunun üzerine 
Kadırga Yaylası’nda bulunan ahali, Fatih 
Sultan Mehmet’i yad etmek için ilerleyen 
senelerde şenlikler düzenlemeye başlamış-
tır.  Kadırga Yaylası’nda elektrik, su gibi 
altyapı olanakları ve otel, manav, bakkal, 
lokanta gibi günlük ihtiyaçların karşıla-
nabileceği işletmeler bulunmaktadır. 

Güvende Yaylası 
İsmini Güvenç Abdal’dan alan 

Güvende Yaylası’na, Kürtün ilçesinden 
23 km sonra ulaşılmaktadır.  Güvende 
Yaylası’nda geleneksel hale gelmiş 
olan yayla şenlikleri, her yıl temmuz 
ayının ikinci ve üçüncü haftasında 
düzenlenmektedir. İlk zamanlarda, Gü-
venç Abdal’ı anmaya gelen Aleviler 
tarafından yapıldığı rivayet edilen 
şenlikler, günümüzde akraba ziyaretleri 
ve eğlence amaçlarıyla sürdürülmektedir.  

Güvende Yaylası’nda alt yapı olanak-
larının eksikliği, kaçak yapılaşma sorunu, 
şenlik sırasında günlük temel ihtiyaçların 
karşılanabileceği, otel, lokanta, market 
gibi tesislerin yeterli sayıda olmaması 
gibi problemler bulunmaktadır. 

Kazıkbeli Yaylası 
Kazıkbeli Yaylası, Gümüşhane il 

merkezine 100 km uzaklıktadır. 2500 
metre rakımda bulunan yaylaya Giresun, 
Gümüşhane ve Trabzon illerinden çok 
sayıda ziyaretçi gelmektedir. Kazıkbeli 
Yaylası, Gümüşhane ilinde, turizm 
potansiyeli açısından elverişli olduğu 
gözlemlenen yaylalardan biridir.  Ka-
zıkbeli yayla şenlikleri, her sene temmuz 
ayının üçüncü haftası Cumartesi ve 
Pazar günleri düzenlenmektedir. Kazık-
beli yayla şenlikleri, Gümüşhane ilinde 
düzenlenen yayla şenlikleri arasında 
yerel motiflerin daha fazla kullanıldığı 
şenlik olarak ön plana çıkmaktadır.  

Erikbeli Yaylası/ Erikbeli Kış ve 
Kayak Sporları Turizm Merkezi 

Gümüşhane ili Kürtün ilçesi sınırları 
içinde yer alan Erikbeli Yaylası’nın 1500’lu 
yıllardan beri, konaklama yeri olarak 
kullanıldığı söylenmektedir. Erikbeli 
Yaylası, Kadırga, Sazalanı, Çatma, Oğuz 
ve Ören gibi yaylalara gidişte bir mola yeri 
özelliğine sahiptir. Doğal çim sahalarıyla, 
yazın çim kayağı, kışın kayak turizmine 
elverişlidir. Bunun yanında; dağcılık, doğa 
yürüyüşleri, atlı spor gibi aktivitelerin 
yapılmasına uygun olduğu için, 1991 
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 

Çakırgöl Yaylası ve Kış 
Sporları Turizm Merkezi 

Gümüşhane’ye 35 km. mesafede 
olan Çakırgöl Yaylası’na, Karaca 
Mağarası- Krom Vadisi- Cami Boğazı 
Yaylası güzergahı takip edilerek ulaşılır. 
Çakırgöl Yaylası, 2005 yılında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından, “Gü-
müşhane Çakırgöl Kış Sporları Turizm 
Merkezi”, olarak ilan edilmiştir. Turizm 
merkezinde 7 mekanik tesis ve 11 kayak 
pistinin yapılması planlamaktadır. 

Çakırgöl Yaylası’nda, Çakırgöl 
Dağı’nın kuzey yamacına doğru bir 
buzul gölü bulunmaktadır. Çakırgöl 
adındaki bu gölün deniz seviyesinden 
yüksekliği 2.533 metredir. Gölün boyu 
250 m. genişliği 200 m’dir. Güney kıyıları 
oldukça dik olan bu gölün derinliği 15– 
20 metre arasında değişmektedir. 

Turizm merkezi olarak ilan 
edilmesine rağmen, bölgenin ulaşım 
sorununun giderilmemiş olması ve 

herhangi bir yatırımın yapılmaması, 
gölün suyunun içme amaçlı kullanımı, göl 
çevresinin gölün doğal yapısını bozacak 
şekilde düzenlenmesi gibi sorunlar 
bulunmaktadır (Gezi notları-12). 2.15.6. 

Taşköprü Yaylası 
Taşköprü Yaylası’na, Gümüşha-

ne-Trabzon karayolunun 12. km.’sinden, 
Karaca Mağarası, Krom Vadisi-Cami-
boğazı Yaylası istikametinden ulaşılır. 
Bu istikamete göre Taşköprü Yaylası’nın 
Gümüşhane şehir merkezine uzaklığı 
yaklaşık 48 km’dir. Taşköprü Yaylası 
ismini, bölgede bulunan Taşköprü’den 
almaktadır.  Taşköprü Yaylası; Santa 
Harabeleri, Sümela Manastırı gibi yerli 
ve yabancı turistler tarafından ziyaret 
edilen turizm destinasyonlarının geçiş 
noktasında olduğu için, turizm açısından 
önemli bir potansiyele sahiptir. 

Cami Boğazı Yaylası 
Cami Boğazı Yaylası’na; Gümüşhane 

il merkezinden Gümüşhane-Trabzon 

karayolu istikametinin 12.km’sinden, 
Karaca Mağarası-Krom Vadisi-Cami 
Boğazı Yaylası güzergahı takip edilerek 
ulaşılır. Gümüşhane merkezden Cami 
Boğazı Yaylası yaklaşık 43 km. uzaklık-
tadır. Cami Boğazı mevkiinde, toplamda 
70 yatak kapasiteli 4 konaklama tesisi 
bulunmaktadır. Yaz aylarında özellikle 
hafta sonları yoğunlaşan ziyaretçiler, 
daha çok piknik, kamp ve yürüyüş gibi 
etkinlikler gerçekleştirmektedirler.
 Yaylalardaki yolların bakım ve 

genişletme çalışmalarının çevre ile 
uyumlu olarak yapılması gerekmektedir. 
Yaylalara bağlı oldukları ilçelerden veya 
Gümüşhane il merkezinden özellikle 
şenlik zamanlarında, toplu taşıma 
imkanı sağlanmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Kadırga Yaylası’nın 
diğer yaylalarla karşılaştırıldığında 
ulaşım açısından daha elverişli 
olduğu görülmektedir. 
 İnceleme yapılan yedi 

yayla arasından, beş yaylada, 
elektrik ve su şebekesi 
altyapısı bulunurken, diğer 
iki yaylada bu altyapı 
bulunmamaktadır.
 Yaylaların bazılarında 

konaklama tesisleri bulunmak-
tadır. Birçok tesiste, turizm ile 
ilgili gerekli altyapının olmadığı ve 
sadece kişisel gayretlerle faaliyetlerin 
sürdürüldüğü gözlemlenmiştir.
 Temel ihtiyaçların karşılanabil-

mesi için Erikbeli Yaylası dışında diğer 
yaylalarda lokanta, manav, bakkal gibi 
işletmeler faaliyet göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler
•Genel olarak bakıldığında, yaylalar-

daki en büyük sıkıntıların başında ulaşım 
problemi gelmektedir. Yayla yollarının 
büyük bir kısmı bakımsızdır. Bu durum 
ziyaretçilerin yaylalara ulaşımında 
aksaklıklar oluşturmaktadır. Yetkili 
kurumların, yayla yollarının bakım, 
onarım ve yenileme çalışmalarına daha 
fazla önem vermesi önerilmektedir. 

•Gümüşhane yaylarının ulaşım 

güzergâhında, ziyaretçilerin yaylalara 
sorunsuz bir şekilde ulaşabilmeleri için 
levha ve tabelaların eksik olduğu gözlem-
lenmiştir. Bu nedenle, ilgili kuruluşların 
bu eksiklikleri tespit ederek, gerekli 
çalışmaları yapmaları önerilmektedir.

•Düzenlenen şenliklerde, 
koordinasyon ve organizasyon 
eksiklikleri gözlemlenmiştir.

•Yaylaların bağlı olduğu 
yerel yönetimlerin gerekli altyapı 
hizmetlerini tam manasıyla yerine 
getirmediği yöre halkı ve ziyaretçiler 
tarafından dile getirilmiştir. Özellikle 
yayla şenliklerinin düzenlendiği dönemde, 
çöp atık sorunu ve çöp kutusu eksikliği, 
elektrik ve su problemi, otopark eksikliği 
gibi temel sorunların ilgili kuruluşlar 
tarafından çözülmesi gerekmektedir. 

•Gümüşhane yaylalarının sürdürüle-
bilir gelişiminin önündeki en büyük engel; 
bölgedeki kaçak yapılaşma sorunudur. 
Yayla turizminin geliştirilebilmesi için, 

öncelikle kaçak yapılaşmanın engellenme-
si, alt yapı ile ilgili yatırımların gerçekleş-
tirilmesi ve yaylalarının doğal dokusuna 
uygun konaklama ve yiyecek içecek 
tesislerinin kurulması gerekmektedir.

GÜMÜŞHANE’DEKİ DESTİ-
NASYONLARA YÖNELİK GÜ-
NÜBİRLİK TUR PLANLAMASI

Bu bölümde Gümüşhane ilinde 
bulunan turistik çekim merkezleri için 
öngörülen günübirlik tur planları yer 
almaktadır. Tur planları iki farklı açıdan 
ele alınmıştır. Birincisi Gümüşhane şehir 

merkezinden hareketle gerçekleştirilmesi 
öngörülen turlar, diğeri ise Gümüşha-
ne’deki destinasyonlarla bağlantılı olabi-
lecek dış merkezli turlardır. Günübirlik 
düşünülen bu turlar isteğe bağlı olarak 
birleştirilebilecek veya destinasyonlar 
arasında değişiklik yapılarak yeni turlar 
düzenlenebilecek şekilde planlanmıştır.

Gümüşhane Merkezli Turlar 
a) Gümüşhane- Karaca Mağa-

rası- Zigana Turizm Merkezi- Limni 

Gölü- Zigana Köyü- Gümüşhane 
Sabah 09:00 dolaylarında yola çıkıla-

rak 17 km. sonra 15-20 dakikalık kısa bir 
seyahat ile Karaca Mağarası’na ulaşılır. 
Ortalama 1 saatlik Karaca Mağarası 
ziyaretinin ardından Zigana Turizm 
Merkezi’ne doğru Gümüşhane-Trabzon 
anayolunu takiben hareket edilir. Yaklaşık 
40 km. sonra Zigana tünelini geçince sağa 
dönülerek 5 km. sonra Zigana Turizm 
Merkezi’ne ulaşılır. Doğu Karadeniz’in 
tek kayak merkezinde yemyeşil ağaçların 
kapladığı eşsiz doğayı izlerken ve çevrede 
gezinti yaparken zaman hızla geçer ve 
acıktığınızı hissedersiniz. Öğle yemeği 
için tam yerindesiniz. Saat 12:00-13:30 
arası Zigana dağının muhteşem 
manzarası ve temiz havası eşliğinde leziz 
bir öğle yemeğinin ardından Limni gölüne 
doğru hareket edilir. Limni Gölü, Zigana 
Turizm Merkezi’ne yaklaşık 5 km. olup, 10 
dakikalık kısa bir seyahat ile göle ulaşılır. 
Limni gölünün muhteşem manzarasında 

dinlenme ve çay molasının ardından 
saat 15:00 dolaylarında Zigana Köyü’ne 
doğru hareket edilir. Yaklaşık 15-20 
dakikalık bir yolculukla Zigana köyüne 
ulaşılır. Köyde halen kullanılmakta olan 
hicri 865 yılında Selçuklu mimarisine 
uygun inşa edilmiş tarihi cami (Maruflu 
Mahallesi’nde) ve İpek Yolu üzerinde yer 
alan Kemer Köprü ziyaretinin ardından 
köy merkezinde bulunan Güneş Sanat 
Merkezi ziyaret edilir. Köyde kalma 
isteğinize bağlı olarak ortalama saat 
17:00-18:00 dolaylarında tarihi İpek 
Yolu’nu takiben Torul ve Gümüşhane’ye 
doğru hareket edilir. Yaklaşık 30 dakikalık 
bir seyahatin ardından Gümüşhane şehir 
merkezine ulaşılarak tur sona erdirilir.

Gümüşhane- Krom Vadisi- İmera 
Manastırı- Karaca Mağarası- Süleyma-

niye (Eski Gümüşhane)- Gümüşhane 
Sabah, saat 9:00’da hareket 

edilir. Gümüşhane-Trabzon ana-
yolu 12. Km’sinden sağa dönülür 

ve yaklaşık 25 km. sonra Krom 
Vadisi’ne ulaşılır. Krom 
vadisinin tarih kokan pati-
kalarında kısa bir yürüyüş ve 

fotoğraf molasının ardından 
köy kahvehanesinde çay içerek 

dinlenebilirsiniz. Saat 11:30’da 
İmera Manastırı’na doğru hareket 

edilir. Yaklaşık 20 dakikalık bir 
seyahatin ardından İmera Manastırı’na 

ulaşılır. 30 dakikalık ziyaretten sonra 
Karaca Mağarası ziyareti için yola çıkılır. 
Yol güzergahında Bazbent köprüsünde 
fotoğraf molası verebilirsiniz. Yaklaşık 25 
km. sonra saat 13:00-13:30 dolaylarında 
Karaca Mağarası’na ulaşılır. Mağaraya 
girmeden orada bulunan tesislerde 
öğle yemeği molası verebilirsiniz. Öğle 
yemeğinin ardından Karaca Mağarası’nın 
eşsiz güzellikteki sarkıtlarını, dikitle-
rini, sütunları, bayrak şekillerini, org 
desenli duvarlarını, mağara çiçeklerini 
ve mağara incilerini gezmeye başlaya-
bilirsiniz. Yaklaşık 1 saatlik bir gezinin 
ardından 15:30 dolaylarında Süleymaniye 
Mahallesi’ne doğru hareket edilir. 20 

dakikalık bir seyahatle Süleymaniye’ye 
(eski Gümüşhane) ulaşılır. Bölgede sizi 
camisi yıkılan tek minareler karşıla-
maktadır. Türk, Rum ve Ermenilerin 
birlikte yaşadıkları, çalıştıkları bir sevgi, 
hoşgörü ve barış yerleşimi olan bölgede, 
Osmanlı döneminden kalma tarihi eserleri 
hissederek bölgeyi tanımanız için 2 saatlik 
serbest zamanın ardından yaklaşık 5 km. 
süren bir seyahatle Gümüşhane şehir 
merkezine ulaşılır ve gezi sonlandırılır.

Gümüşhane- Karaca Mağarası- 
Çakırgöl- Cami Boğazı Yaylası- Taşköprü 
Yaylası- Santa Harabeleri- Gümüşhane

Sabah saat 9:00’da hareket edilir. 
Yaklaşık 15-20 dakikalık kısa bir seyaha-
tin ardından Karaca Mağarası’na ulaşılır. 
30 dakikalık bir gezinin ardından saat 
10:00’da Çakırgöl’e doğru hareket edilir. 
40 km. sonra Cami Boğazı Yaylası’nın 
ardından Çakırgöl Turizm Merkezi’ne 
ulaşılır. Göl ve çevresini gezdikten sonra 
saat 12:30’da Cami Boğazı Yaylası’na geri 
dönülür. Cami Boğazı Yaylası bölgede, 
en lezzetli etin yenilebileceği yer olarak 
bilinmektedir. Cami Boğazı Yaylası’nda 
öğle yemeği molasının ardından Santa’ya 
doğru hareket edilir. Santa buradan 
yaklaşık 30-35 km.dir. Santa bölgesine 
giderken Karakaban tepesinde fotoğraf 
molası verebilirsiniz. 3000 rakımlık 
Karakaban Tepesi’nde eğer yayla dumanı 
inmemişse Santa vadisini, Çakırgöl 
vadisini ve Sümela vadisini kuş bakışı 
izleyebilirsiniz. Yayla dumanı inmişse 
bembeyaz bulutların üzerinde sanki gök-
yüzündeymiş gibi muhteşem bir deneyim 
yaşayabilirsiniz. Karakaban tepesinden 
2 km. sonra Taşköprü Yaylası’na 
ulaşılır. Taşköprü Yaylası’ndaki tesislerde 
yöreye has organik sütten yapılan leziz 
sütlaç ve çay molasının ardından, Santa 
bölgesine doğru hareket edilir. Saat 15:00 
dolaylarında Santa bölgesine ulaşılır. 
Bölgede 3 ayrı yamaç üzerinde 7 ayrı 
mahalle bulunmaktadır. Merkez, Piştoflu 
mahallesindeki tarihi yapıların ziyaretinin 
ardından diğer mahallelere doğru devam 
edilir. Ayrıntılı plan için kitabın ikinci 
bölümünde bulunan Santa Harabeleri 
konusuna bakınız. Saat 18:00 dolayla-
rında gezi sonlandırılır ve Gümüşhane 
şehir merkezine doğru hareket edilir.

Gümüşhane- Sarı Çiçek Köy 
Odaları- Taşköprü Yaylası- Santa 
Harabeleri-Gümüşhane 

Yaklaşık 50 km. sürecek olan seyahat 
için saat 9:00’da hareket edilir. Gümüş-
hane-Tekke-Arzular istikametinden 
yola devam edilir. Arzular’a dönmeden 
önce Tohumoğlu mevkiindeki iki 
kemerli Tohumoğlu köprüsünde fotoğraf 
molası verebilirsiniz. Güzergahta mola 
verebileceğiniz bir diğer yer dördüncü 
Ayasofya olarak da adlandırılan Kabaköy 
Kilise Camisi olabilir. Saat 11.00’de, 
Sarıçiçek Köy Odaları’nın bulunduğu, 
Sarıçiçek köyüne ulaşılır. Misafir odaları 
o kadar ince işçilik ve ustalıkla yapılmıştır 
ki her bir detayı incelemek ve otantik köy 
odası atmosferini yaşamak size muhteşem 
bir deneyim sunar. Usta ve çırağının 
işçilikte birbirleriyle yarışının hikayesini 
köylülerden dinlerken bir soğuk ayran 
molası verebilirsiniz. Ardından Taşköprü 
Yaylası’na doğru hareket edilir. 15 daki-
kalık bir yolculuğun sonunda Taşköprü 
Yaylası’na ulaşılır. Öğle yemeği için tam 
yerindesiniz. Tamamen doğal yiyeceklerin 
sunulduğu Taşköprü Yaylası Tesisleri’nde, 
leziz bir yemek molasının ardından 
saat 14:00-14:30 arası Santa’ya doğru 
hareket edilir. Santa Harabeleri, Taşköprü 
Yaylası’na yaklaşık 6 km.dir. Bölgede 3 
ayrı yamaç üzerinde 7 ayrı mahalle bulun-
maktadır. Merkez Piştoflu mahallesindeki 
tarihi yapıların ziyaretinin ardından diğer 
mahallelere doğru devam edilir. Santa 
bölgesi gezisinin ardından saat 18:00 
dolaylarında tur sonlandırılarak Gümüş-
hane il merkezine doğru yola çıkılır.

Derleyen: İbrahim Özdemir
Kaynak: Gümüşhane 
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