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Bayburt Müzeleri Avrupa’da Ödüle Doymuyor

 Gümüşhane’de kurulu bulunan 6 siyasi parti il 
başkanı İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere 
Filistin’e karşı yaptığı zulüm ve şiddeti kınayan ortak 
bir açıklama yaptılar.2'DE

 Türkiye ge-
nelinde başla-
tılan 100 Bin 
Konut Projesi 
kapsamında 
Gümüşhane 
Arzular-
kabaköy 
Beledesi’ne 
tahsis edilen 
konutların 
yapımına 
başlandı.3'TE

 Gümüşhane'de bol miktarda yetişen ve çeşitli 
şekillerde tüketilen vişne meyvesinde rekoltenin 
bu yıl üreticileri sevindirecek şekilde bol miktar-
da olacağı tahmin ediliyor.>3'TE

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.
Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler 
verdi. >6'DA

 Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal alan-
larda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları 
tercih edilmesi gerektiği bildirildi.Yetkiler, doğal ortamlarda 
yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, ku-
rutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak 
yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlen-
melerin ülkemizde sık sık görüldüğü bildirildi.>2'DE

 Bayburt ilimizde bulunan iki özel müzeden 
biri olan Baksı Müzesi 2014 yılında Avrupa’da 
yılın müzesi seçilmişti. Yine Bayburt ilimizdeki 
Özel Kenan Yavuz Etnografya Müzesi  de kendi 
kategorisinde  2021 yılında Avrupa’da “yılın 
müzesi” ödülünü ülkemize kazandırdı.  >6'DA

Gümüşhane’de Vişne Üreticileri 
Sezondan Ümitli

Bel Fıtığı Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Doğadan Toplanan Mantarlara Dikkat

6 Partiden Ortak 
İsrail Kınaması

Başkan Tanış’ın TOKİ Mutluluğu
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ÇÖZÜM BEKLENİYOR
Geçtiğimiz Mayıs ayında  Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyünden Giresun'un Espiye ilçesine giden Ah-
met Aydoğan yönetimindeki 28 YA 202 plakalı otomobil, Sapmaz köyünün Hacılı mevkiinde sürücüsü-
nün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp 30 metre mesafeden bariyer koru-
ması olmayan Gökçebel baraj gölüne yuvarlanmış ve Ayşe Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gümüşhane’de bulunan gerek devlete, gerekse özel şa-
hıslara ait baraj ve göletlerin can ve mal emniye-
ti açısından araç veya yaya yolu geçen kesimle-

rinin bir an önce bariyerlerle tahkim edilmesi gerekiyor.
Diğer taraftan özellikle Gümüşhane merkez, Torul ve 

Kürtün ilçelerinde yamaçlardan yüksek irtifalarda geçen 
köy grup yollarının da bariyer - otokorkuluk ile koruma 
altına alınması uzun yıllardır Gümüşhaneli vatandaşların 
yapılmasını istedikleri konuların başında geliyor.

Özellikle Gümüşhane’nin önemli turizm destinasyonu olan 
Süleymaniye  mahallesinden geçen ve Gümüşhane’yi Gözeler 
(Tembeda) köyü ve devamındaki köylere bağlayan yüksek ya-
maç ve irtifadaki köy yolunda koruyucu bariyer olmadığından 
sürekli maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geliyor.

Aynı şekilde Torul ilçesini Demirkapı grup yoluna 
bağlayan dağ yolunun da yüksek yamaç ve irtifadan 
geçmesi ve yol kenarlarında otokorkuluk olmaması nedeniyle 
ölümlü kaza dahil bir çok kaza meydana gelmiştir.

Gümüşhane’deki ilgili kamu kurumlarının envanterinde 
bariyer - otokorkuluk yapılması mecburi olan baraj, gölet  
ve köy yollarının bilgileri vardır diye düşünüyoruz.

Bugün gelinen noktada gerek baraj ve gölet, gerekse 
köy yollarının bariyer - otokorkuluklarının yapılması 
Gümüşhane için çok önemli bir hayati konu olmuştur.

Gümüşhane Olay Gazetesi olarak, Sayın 
Valimiz Taşbilek’in bu önemli konuyla yakından 
ilgilendiğini biliyor ve ilgili kurumlara konu ile 
alakalı çözüm talimatları vereceğini umuyoruz.
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ŞİİRLER
ARIYOR ÂDEM
Beden sanat içinde ruh saltanat içinde
İmtihandır kim bile sır var neden niçin’de
Lezzet arıyor âdem ölüm kalkmış ya rafa 
Düşünmeyen bir kafa akıl Çin’de Maçinde 

BÎ HUŞUM
Neş’e kalmış sanma senden yâdigar
Ah garîbim nâtüvânem bî huşum 
Sîne sensiz gonca gitmiş hâr’ı var 
Ah garîbim natuvânem bî huşum  

YAR ELİNDEN
Derd-i aşktan gör neler düşmüş bana
Yâr elinden yâreler düşmüş bana
Ah garip hem nâtüvânım muzdarip 
Yâr elinden yâreler düşmüş bana 
 

NİCE ÂŞIK
Ah âhu gözün derdine düşmüş nice âşık 
Kör Rabbine kör gafl ete düşmüş nice âşık 
Kimden geliyor kim veriyor bunca güzellik
İz’an edemez gördüğü düş’müş nice âşık 

ÂMA GÖZ
Göz rengine aşk mı olur azîzim
Göstereni göremeyen göz âmâ
İz’an eyledikce ziyâde sızım
Elvân-ı şems içün îtibar cam’a 

BEN NEYİM?
Ne sövene dilsiz oldum ne dövene elsizim
Dünya için tûl-i emel ahrete emelsizim
Ya derviş ya nef’se köpek hangisidir muradım
Bilemeden geçme ömrüm fânide temelsizim 

ÜZME KENDİNİ
Üzme kendini ey can rûhu seçtin ziyade
Onlar nefsine esir hem şeytana piyade 

YALAN SEVGİLER
Kuruyor gönüllerde sevdanın mürekkebi
Aşksız sanki şarkılar şiirler ruhun şeb’i
Yalan yalan sevgiler bilmem nedir sebebi
Aşksız sanki şarkılar şiirler ruhun şeb’i 

GEL BAKİYİ BUL
Yâd-ı fâni ile sanma âbâd olursun gönül 
Gel bâkiyi bul aldanma berbâd olursun gönül
Deli derler amma sana ah basîret sendedir 
Geçmede dem elindedir sen şâd olursun gönül 

GIDA RUHUN GIDASI
Ehl-i dîli karîb eyler o senin gam dediğin
Elemler kim lezzet olur hem zikir söylediğin
Gıda ruhun gıdası ah yâr-ı diyâr-ı bekâ
Zâyi olur bâd-ı hevâ şu beden beslediğin 

6 PARTİDEN ORTAK İSRAİL KINAMASI
Gümüşhane’de kurulu bulunan 6 siyasi parti il başkanı İsrail’in Mescid-i Aksa başta 
olmak üzere Filistin’e karşı yaptığı zulüm ve şiddeti kınayan ortak bir açıklama yaptılar.

CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, DP 
İl Başkanı Şerif Akıntürk, DEVA 
Partisi İl Başkanı Didem Kurt, Gelecek 
Partisi İl Başkanı Yasin Uçan, İYİ 
Parti İl Başkanı Ali Ateş, Saadet 
Partisi İl Başkanı Akın Demir’in imzasını 
taşıyan ortak bildiri metni şöyledir:

“Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i 
Aksa ve çevresinde İsrail'in arife 
günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar 
dâhil çok sayıda masum Filistinlinin 
yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine 
sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. 

Bayram günlerinde sürdürülen ve 
Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok 
vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar 
sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren 
Filistinlilerin sayısı her geçen gün art-

maktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal 
hak olan yaşam hakkının ihlalidir.

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadık-
ları topraklara el konulmasını hedefl eyen 
bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hu-
kuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. 
İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şid-
detle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) 
saldırıların durdurulması için uluslararası 
hukuk ve temel insan hakları hukuku 
çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.

Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır 
devam eden İsrail saldırganlığı BM 
kararlarına aykırı şekilde sürdürülen 
işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son 
aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. 
Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan 
dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların 

sorumlularının tespit edilerek yargılan-
ması ve cezalandırılması için uluslararası 
toplumun birlikte hareket etme zamanı 
gelmiştir. Bu çerçevede; Uluslararası Ceza 
Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete 
geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana 
ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi 
sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. 

Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili 
bir tavır alınması şarttır. İl Başkanları 
olarak, İsrail'in saldırganlığının ve 
Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında 
durmaya, Filistin davasını ve kardeş 

Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, 
hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savun-
maya devam edeceğimizi beyan ederiz.”

DOĞADAN TOPLANAN MANTARLARA DİKKAT
Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal 

alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür 
mantarları tercih edilmesi gerektiği bildirildi.

Yetkiler, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan 
mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya 
pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen 
ciddi zehirlenmelerin ülkemizde sık sık görüldüğü bildirildi.

Mantar zehirlenmesi belirtileri mantarda bulunan zehrin 
niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde 
ortaya çıktığına dikkat çekilerek, "2 saat içinde sersemlik, 
uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve 
boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, 
terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, 
kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek 
fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan ze-
hirlenme belirtileri de görülebilmektedir" denildi.

Vatandaşların, doğada yetişen mantarları kesinlikle 
tüketmemesi gerektiğine dikkat çekilerek "Tüketme durumunda 
zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en 
yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panze-
hirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde 
kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Mantar zehirlen-
melerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar 
yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu 

mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar 
mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış 
mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafi f mide 
ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. 
Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli 
ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer 
aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir" denildi.



18 Mayıs 2021 Salı
GAZETESİ

GÜMÜŞHANE03

BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN RIZA TANIŞ’IN TOKİ MUTLULUĞU
Türkiye genelinde başlatılan 100 Bin Konut Projesi kapsamında Gümüşhane Arzularkabaköy Beledesi’ne tahsis edilen konutların yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Çetin 
Rıza Tanış’ın girişimleri 
neticesinde programa alınan ve 
TOKİ tarafından ihalesi yapılan  
55+1 konutun yanı 
sıra 1 adet de Ticaret 
Merkezi yapılacak.

Arzularka-
baköy Beledisi 
Ekinciler 
Mahallesi 
İbrahimağa 
Caddesi üze-
rine yapılacak 
ve 55+1 konut ve  
Ticaret Merkezi’nin 
alt yapı ve çevre dü-
zenlemesi çalışmaları 
başladı. Konutların 2021 yılı 
Aralık ayında hak sahiplerine 
teslim edilmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Çetin Rıza 

Tanış TOKİ konut inşaatlarının 
başlaması nedeniyle yaptığı 
açıklamada şunları söyledi:

“TOKİ tarafından Beldemiz-
de yapımına baş-

lanan konutların 
hayırlı olma-

sını temenni 
ediyorum. 

Tüm bu 
aşama-
larda 

emeği 
geçen Sa-

yın Millet-
vekillerimiz 

Osman Akgül 
Bey ve Cihan 

Pektaş Bey’e Milliyetçi Hareket 
Partisi Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Musa Küçük Bey’e 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

GÜMÜŞHANE’DE VİŞNE ÜRETİCİLERİ SEZONDAN ÜMİTLİ
Gümüşhane'de bol miktarda yetişen ve çeşitli şekillerde tüketilen vişne meyvesinde 
rekoltenin bu yıl üreticileri sevindirecek şekilde bol miktarda olacağı tahmin ediliyor.

Bundan 20 yıl öncesine kadar 
ağaçtan yapılan tahta kasalarla ve 
büyük yük kamyonlarıyla Gümüş-
hane'den başta komşu iller olmak 
üzere Erzurum, Erzincan, Elazığ, 
Diyarbakır, Kayseri, Tokat olmak 
üzere ülkenin birçok yerine gönde-
rilen, suyunun bol olması ve farklı 
aroması nedeniyle reçel fabrikaları-
nın özellikle tercih ettiği Gümüşhane 
vişnesi bu yıl üreticileri ümitlendirdi.

Merkeze bağlı Dibekli 
köyünde yaşayan emekli memur 
Aydın Bal, zor ve zahmetli olan bu 
meyvenin yetiştirilmesi sürecindeki 
meşakkatli yolun sonunda her yıl 
1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri 
arasında Gümüşhane'de vişne 
hasadı yapıldığını söyledi.

Kendisinin bu işi hobi 
olarak yaptığını, vişnenin toplan-
masından, ambalajlanmasından 
ve pazarlanmasından büyük bir 
mutluluk duyduğunu dile getiren 
Bal, vişnenin organik olarak mar-
melat, reçel, konserve gibi şekillerde 
değerlendirildiğini ifade etti.

Artık küçük ölçekli işletmelerin 
vişneyi alıp kendileri işlemek yerine 

büyük fabrikalardan enzim ve kon-
santre olarak almak suretiyle ihti-
yaçlarını giderdiklerini dile getiren 
Bal, “Vişne Gümüşhane'de genellikle 
il merkezi ve ilçe merkezlerinde iç 
piyasada pazarlanmaktadır. İlimizde 
yıllarca atıl vaziyette olan Gümüşsu 
fabrikası eskiden üreticilerimizin 
güvencesi idi. Şimdi ise Gümüşhane 
Belediyesi’nin girişimleri ile tekrar 
işletmeye açılan bu fabrikamızdan 
bu yıl da önceki yıllarda olduğu 
gibi üreticilerimizin tüm ürünlerini 
değerlendirmesini bekliyoruz” dedi.

Son yıllarda Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü’nün başarılı çalışmala-
rıyla vişne yetiştiriciliği için uygun 
olan köylere gerekli fidan desteğini 
sağladığını dile getiren Bal, “Bunun 
yanında ceviz yetiştiriciliği, dut yetiş-
tiriciliği ve kaybolmaya yüz tutmuş 
meyve çeşitlerimizi destekleyen ça-
lışmaları sonucu yine çiftçilerimize 
dağıtılmıştır. Bu yılki her çeşit meyve 
rekoltesinin beklenenin üzerinde 
gerçekleşmesi ve üreticilerimizin 
bol kazançlı bir yıl geçirmesini 
diliyorum” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANELİ BÜROKRATLAR
PROF. DR. ŞABAN ALİ DÜZGÜN’Ü KONUK ETTİ

Başkanlığını Erol 
Tekçe’nin yaptığı Ankara 
Gümüşhaneli Bürokratlar 
Derneği (GÜBDER) bünye-
sindeki Gümüş Gelişim Aka-
demisi (GGA) bir süredir 
zoom programı üzerinden 
yaptıkları “Gençlerle Başba-
şa” söyleşilerinde bu hafta 
Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden Gümüşhaneli 
hemşehrimiz Prof.Dr.Şaban 
Ali Düzgün’ü konuk etti.
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TAHSİN SÖĞÜT 
İSTANBUL’DA BİR 

GÜMÜŞHANE SEVDALISI 

Sayı 1971 - Yıl 6 - 18 MAYIS 2021 Salı - Fiyatı 1 TL 

Rüveyda USTA

Muammer ŞEKER

Av.Burcu ALTINOK DABAĞ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İMTİYAZ SAHİBİ 

29 Ajans Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti. Adına

HABER EDİTÖRÜ
Döndü Pınar PİR

MEDYA DANIŞMANI

HUKUK DANIŞMANI
Hasan PİR

TORUL-KÜRTÜN TEMSİLCİSİ 

İbrahim ÖZDEMİR
MUHABİR

Abuzer Yapar

Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
Yıldız Sokak No: 4/6 Merkez/GÜMÜŞHANE

Kuşakkaya Gazetecilik,Matbaacılık Tic. Ltd. Şti
Atatürk Caddesi No: 55 GÜMÜŞHANE

OLAY GAZETESİ: Sayın 
Söğüt, bize kendinizi tanıtır 
mısınız, Tahsin Söğüt kimdir?

TAHSİN SÖĞÜT: 1956 yılında 
Gümüşhane Merkez Yayladere 
Köyü’nde dünyaya geldim. İlko-
kulu Yayladere Köyü İlkokulu’nda 
okudum. Orta ve lise öğrenimimi 
İstanbul’da tamamladım. 55 
yaşında üniversite sınavına girdim. 

14 yaşında Gümüşhane ve 
Trabzon’da iş hayatına atıldım. 
Vatani görevini 1978 yılında 
İstanbul’da Harp Akademileri 
Komutanlığı’nda tamamladım. 
1990 yılına kadar inşaat 
taşeronluğu yaptım.1990 yılında 
Söğüt Yapı İnş.San.Tic. Ltd. Şti. 
kurarak inşaat müteahhitliği 
yapmaya başladım ve bu iş ile 
iştigal etmeye devam etmekteyim.                                                     

İş hayatının yanı sırada sivil 
toplum kuruluşlarında hizmet 
ederek 1988 yılında İstanbul’da 
(GÜYAD) Gümüşhanelilerin 
ilk kurduğu Gümüşhane ili ve 
ilçeleri Yardımlaşma ve Kal-
kınma Derneği’nde 33 numaralı 
üyelikle ve daha sonra yönetim 
kurulu üyeliği, saymanlık ve 
başkan yardımcılığı görevlerinde 
bulundum. Bu görevler  2006 ya 
kadar devam etmiştir. 2006 da 
yapılan olağan genel kurulda 
aday olarak kısa adı GÜYAD 
olan derneğin başkanlık görevine 
seçildim. 2021 yılında da halen 
başkanlık görevini yürütmekteyim.                                                                                            

Ayrıca 1992 yılında kurulan 
Gümüşhane Yayladere Köyü 
Derneği’nde kurucu üyelik, 
Ümraniye Şube Başkanlığı ve 
Genel Başkanlık yaptım. Yayladere 
Köyü Derneği’nde 11 yıl çeşitli 
kademelerde görev yaptım.

(KASTOB) Karadeniz 
Sivil Toplum Örgütleri Birli-
ği’nde Kurucu Üyelik, Başkan 
Yardımcılığı ve Genel Saymanlık 
yaptım. (TSTK.)Türkiye Sivil 

Toplum Örgütleri Birliği Kurucu 
Üyeliği genel başkan yardım-
cılığı görevlerinde bulundum. 
Halen genel başkan yardımcısı 
olarak görev yapmaktayım.

Ayrıca bir dönem Gümüş-
hane Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyeliği yaptım. 

(GÜSİAD) Gümüşhane 
sanayici iş adamları derneğinde 
15 yıldan beri yönetim kurulu 
üyeliği yapmaktayım.

(İST.GÜDEF) İstanbul 
Gümüşhane Dernekler Federas-
yonu kuruluş çalışmaları ve genel 
başkan yardımcılığı görevlerinde 
bulundum. 2014–2018 yıllarında 
iki dönem İstanbul GÜDEF 
genel başkanlığı yaptım. 

Evliyim. İki oğlum, bir 
kızım, dört de torunum var.

    OLAY GAZETESİ: Tahsin 
Bey, uzun süredir İstanbul’da 
yaşıyorsunuz ama Gümüşha-
ne’yi hiç unutmadınız. Sosyal 
hayattaki faaliyetlerinizle 
sürekli Gümüşhane’yi yaşıyor 
ve yaşatıyorsunuz. İstanbul 
gibi bir metropolde sıla 
aidiyeti insanlara nasıl bir 
güç veriyor? Nedir bu 
işin altında yatan sır?

TAHSİN SÖĞÜT: Tahsin 
Söğüt olarak 50 yıldır farlı bir 
ilde, İstanbul’da yaşasam da hep 
Gümüşhaneli kimliğimle yaşamayı 
tercih ettim. Bana Gümüşhaneli 
olmak enerji ve güç veriyor. Benim 
kimliğim ve kişiliğim oradan alın-
mış, orada doğdum ve çocukluk 
yıllarımı orada geçirdim. Unutul-
maz anılarımız oralarda vardır. 

Memleketimiz adına bir şeyler 
yapmak, memleketimize olan kim-
lik ve kişilik borcumuzdur. Gerek 
sosyal hayatımızda gerekse iş ha-
yatımızda memleketimiz en önemli 
sermayemiz ve referansımızdır.

Sosyal faaliyetlerimizde ve 
dernek çalışmalarımızda 
da memleket aidiyeti bizim 
en büyük sermayemizdir. 
Zaten taşra derneklerinin 
asıl kurulma gayeleri de bu 
olmalıdır. Kök aidiyetini, 
sıla kültür ve aidiyetini 
muhafaza etmek ve yeni 
nesillerin metropollerde 
erimesini engellemektir. 
Aksi halde bırakın hemşeh-
rilik duygularını akrabalık 
bağları dahi kaybolur ve 
sonuçta parçalanmış,  
değerlerini yitirmiş bir 
toplum haline geliriz. 
Unutmayalım ot kök 
üstüne biter biz de kök-
lerimizden hiç kopmadık 
kopmayacağız inşallah. 

OLAY GAZETESİ: 
Sosyal işlerle uğ-
raşmaktan nasıl bir 
zevk alıyorsunuz, bu 
nasıl bir duygudur?

TAHSİN SÖĞÜT: 
İnsanların en hayırlısı 
insanlara faydalı olanıdır. 
Buradan yola çıkarsak 

yapmış olduğunuz işlerin hayır 
duaları işlerimizi kolay kılar. 
Yapacağınız hizmeti Allah rızası 
için ve severek yaparsanız ondan 
zevk ve mutluluk duyarsınız. 
Yaptığınız sosyal faaliyetler 
topluma faydalı işler ise zaten 
toplum sizi bırakmaz o zaman 
da yorgunluk hissetmezsiniz ve 
zevk alırsınız. Hayatım boyunca 
sosyal faaliyetlerde hep bu 
anlayışla çalıştım. Allah’a şükür 
büyük büyük mutluluk duydum.

OLAY GAZETESİ: 
Gümüşhane İli ve İlçeleri 
Yardımlaşma ve Kalkındırma 
Derneği (GÜYAD), İstanbul 
Gümüşhane Dernekler 
Federasyonu (GÜDEF) başta 
olmak üzere çeşitli STK’larda 
üye ve yönetici olarak görev 
yapıyorsunuz. Gümüşhaneli-
lere ve özellikle Gümüşhaneli 
öğrencilere büyük yardımlar 
yaptınız. Bu konularda 
neler söylemek istersiniz?

TAHSİN SÖĞÜT: İstanbul’da 
GÜYAD olarak öğrencilere ilk 
burs yardımı yapmak bizlere nasip 
olması tabiiki güzel bir duygu. 
O günlerde bizden burs yardımı 
alan öğrencilerimiz bugün çok 
önemli görevlerdeler.  Bu, bizler 
için, memleketimiz için çok önemli 
ve mutluluk veren bir olay.

GÜYAD olarak memleketimize 
elimizden gelen yardımı günün 
şartlarına göre, ihtiyaçlara yap-
maya çalıştık. Gümüşhane Devlet  
Hastanemize diyaliz makinaları, 
efor aletleri ve bize ulaşan herkese 
tekerlekli sandalye gönderdik. 
Yaklaşık olarak beşyüzün üzerinde 
tekerlekli sandalye gönderdik. 
GÜYAD temsilcimiz değerli 
İsmail Hayal Hocamız bize ilettiği, 
herkese yardımcı olmaya çalıştık. 
Ayrıca kitap toplayıp ve tamam-
layarak beş ilçemize kütüphaneler 
kurduk. Gümüşhane Lisemizin 
kütüphanesinin restorasyonunu o 
günkü değerle seksen beş milyon 
TL harcanarak yapıldı. Bu konuda 
değerli Temel Söğüt Abime çok 
teşekkür ediyorum Allah rahmet 
eylesin mekânı cennet olsun.

Ayrıca yeni kayıt olan 
2500 ilköğretim öğrencisine 
çanta ve beslenme çantası 
yaptırdık. Bin adet ihtiyaç 
sahibi çocuklara kaban yaptırdık, 
yani gücümüzün yettiği her yere 
katkı sağlamaya çalıştık. Bunlar 
aklımıza gelenlerin bir kısmı.

(KASTOB) Karadeniz Sivil 
Toplum Örgütleri Birliği  yöneti-
minde GÜYAD olarak Kadıköy’de 
beş yıl (2000--2005) boyunca 
her yıl bir ay olmak üzere tüm 
illerin katıldığı stant açtığı tanıtım 
günlerinde yöresel ürünlerimizin 
tanıtımını ve satışını yaptık. 
Özellikle İstanbul’a pestili, kömeyi 
GÜYAD olarak tanıttık bu konuda 
tereddütsüz olarak stant açan 
Kral Pestil’e ve Kaya Büyükbay-
raktar’ a teşekkür ediyorum.

Ayrıca Ankara’da Karadenizli 

milletvekilleri, 
bakanlar ve 
bürokratların 
katılımıyla 
bölgenin 
sorunlarını 
içeren toplantılar 
düzenledik. 
O günkü 
Gümüşhane 
milletve-
killerimiz 

Sabri Varan, Temel Yılmaz 
katılım sağladı. Gümüşhanemizin 
talep ve beklentileri konuşuldu.

Bu tarihlerde KASTOB bünye-
sinde bizim önerimizle bir haftalık 
tüm Karadeniz illeri ziyareti ger-
çekleştirildi. Ziyaretin amacı vali-
leri, ticaret odası başkanlarını ve 
belediye başkanlarını ziyaret edip 
ilin sorunlarının tespit edilmesi ve 
bu sorunların çözümüne yardımcı 
olmaktı. Bölgenin genel sorunu 
olan kanser vakalarının erken teşhisi 
için o günkü Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ’ı Ankara’da ziyaret ederek 
Samsun ve Trabzon’a konu ile ilgili 
tıbbi bölümler açılmasını sağladık.

Ayrıca Çernobil’den dolayı Ka-
radeniz bölgesinde en çok etkilenen 
bölgelerin tespit edilmesi için  bir 
üniversiteye araştırma yaptırdık 
ve kalın bir kitap haline getirdik.

Gümüşhanemiz için hava alanı 
yapılması ilimizin önemli konusu 
olarak gündeme alınmış ve yapılan 
toplantılarla ilgili makamlara 
iletilmesi idi. Bu ziyaretler sonucu 
yapılan değerlendirmede en misafi r-
perver il Gümüşhane ve en mütevazi 
belediye başkanı ise ilimize üç dö-
nem belediye başkanlığı yapmış olan 
rahmetli Mustafa Canlı kayıtlara ve 
kitaba geçirilmiştir. Ben kendisini 
rahmetle ve minnetle anıyorum. 

(KASTOB) Karadeniz Sivil Top-
lum Örgütleri Birliği’ni beraber kur-
duğumuz kurucu başkanımız Hasan 
Ekşi’yi de rahmetle anıyorum.

İST.GÜDEF’ te yaptığımı iki 
dönem başkanlık hizmetimizde de 
üç tane tanıtım günleri düzenledik. 
İkisi (5. ve 6.) sı Feshane’de (7.) si 
Maltepe’de bu tanıtım günlerinden 
elde edilen o zamanki değere 
göre yaklaşık ikiyüzbin TL’nin 
tamamı yetim öğrencilere eğitim 
yardımı olarak gönderilmiştir.

OLAY GAZETESİ: Dernek 
çalışmalarınız sırasında 
yaşadığınız önemli olaylardan 
bir örnek verir misiniz?

TAHSİN SÖĞÜT: Yaşanılan bir 

gerçeği anlatmak istiyorum. 2006’ da 
Ümraniye karakolundan Etem Başko-
miser arar ve karakolda 20 yaşlarında 
sahipsiz bir Gümüşhaneli bayan var 
gelin buna sahip çıkın der. Bunun 
üzerine İstiklal Mahallesi Muhtarı 
hemşehrimiz Servet Şimşek’in kar-
deşini alarak Ümraniye Karakolu’na 
gittik ve bayanı alıp yalnız yaşayan, 
muhtarlık yardımlarıyla geçinen yaşlı 
bir nenemizin yanına yerleştirdik ve 
her türlü ihtiyacını derneğimiz ve 
muhtarlıkla karşıladık. Yetmiş gün 
burada kaldı. Ancak kimliği yoktu 
bir gün dernek merkezine çağırarak 
kendinden gerçekten kimseniz yoksa 
biz sana gereken desteği verelim dedi. 
Ancak sorgulayınca annesinin baba-
sının olduğunu öğrendik. Ailesinden 
baskı gördüğü için evden kaçmış, 
kendinden 25 yaş büyük birisiyle 
evlenip ayrılmış. Biz ailesine ulaşarak 
kızlarının 70 gündür karakol, muhtar-
lık ve dernek himayesinde olduğunu 
gelip kızlarını almalarını söyledik. 
Babasını, abisini arayarak kızlarını 
teslim ettik. Giderken kendisine kızım 
sen gerçekten Gümüşhaneli misin 
diye sorduk. Erzurumlu olduğunu 
söyledi. Ancak Gümüşhanelilerin bu 
konularda güvenilir olduğunu bildiği 
için kendisini Gümüşhaneli olarak 
tanıtma gereği hissettiğini söyledi.  

OLAY GAZETESİ: 
İstanbul’da ne işle meşgul 
oluyorsunuz. Geçiminizi 
nasıl sağlıyorsunuz?

TAHSİN SÖĞÜT: Tabiiki 
geçinebilmek için bir işiniz olmalı. 
Gümüşhaneli her zaman zor ve helal 
olanı tercih eder. Yukarıda belirttiğim 
gibi inşaat işleri ile uğraşıyoruz. 1990’ 
a kadar taşeronluk yaptık. Ondandan 
sonra da SÖĞÜT YAPI’ yı kurarak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz, yani 
inşaat müteahhitliği konut yapıp sat-
mak. İş yaparken de sosyal hayatta olduğu 
gibi çalışanlarımızın öncelikle Gümüşha-
neli olmasına hassasiyet gösteriyoruz. 
İşini iyi yapan hemşehrilerimizi tercih 
ediyoruz. Çalışanlarımızın yaklaşık 
yüzde doksanı Gümüşhanelidir.

Röportaj: Hasan Pir, Rüveyda Usta, Abuzer Yapar
milletvekilleri, 
bakanlar ve 
bürokratların 
katılımıyla 
bölgenin 
sorunlarını 
içeren toplantılar 
düzenledik. 
O günkü 
Gümüşhane 
milletve-
killerimiz 
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OLAY GAZETESİ: Sayın 
Söğüt, pek çok Gümüşha-
neli sizi Büyük Âlim Ahmet 
Ziyaüddin Gümüşhanevî 
Hazretleri ile ilgili tanıtım 
gayretlerinizden tanıyor. Bu 
konuda ne söylemek istersiniz?

TAHSİN SÖĞÜT: Ahmet 
Ziyaüddin Gümüşhanevî  Haz-
retleri’nin sadece adını işitmiştik. 
Ancak O Âlim zatı tanımamız, onu 
anmaya başlamamızla oldu. Anma 
programlarıyla tanımaya başladık.

Bu konuya  GÜYAD yönetim 
kurulumuzdan çok değerli 
kardeşimiz Birol Hayal’in önerisi 
ile başladık. Her konuda olduğu 
gibi böyle önemli bir konuda da 
öneri yaptığı ve emek verdiği için 
kendisine ayrıca teşekkür ediyorum.

2006 yılından beri her yıl 
mayıs ayının ikinci haftası Ahmet 
Ziyaüddin Gümüşhanevî  Hazretle-
ri’nin vefatının sene-i devriyesinde 
GÜYAD olarak anma, anlama ve 
tanıma programları yapıyoruz.  

İlk programda sabah namazı 
Süleymaniye Camii’nde kılınarak elli 
kişilik ziyaretçi ile Süleymaniye Camii 
bahçesinde Kanuni Sultan Süleyman 
Türbesi bitişiğindeki kabrini ziyaret 
edip, başında dua ettik. Daha sonra 
GÜYAD merkezinde katılanlara kah-
valtı verdik ve aynı akşam Ümraniye 
Belediye Başkanlığı Kültür Merke-
zi’nde Gümüşhanevî Hazretleri’nin 
hayatını anlatacak hocaların sunumu 
ile tanımaya çalıştık. Program sonrası 
o zatı muhteremin hayatını anlatan 
kitaplar katılımcı konuklara dağıttık.

İlerleyen zamanda artık 
Gümüşhanevî Hazretleri’ni doğduğu 
memleket olan Gümüşhane’de anma-
mız gerekir dedik ve Gümüşhane’de 
anma programları düzenledik ve tv 
kanalından da canlı yayınlar yaptık. 

Gümüşhanevî  Hazretlerini 
bize anlatan ve tanıtan başta Prof.
Dr. M.Cevat Akşit Hocamıza, 
değerli Diyanet İşleri Eski Başkanımız 
Lütfü Doğan Hocama, Prof.Dr. İrfan 
Gündüz Hocamıza, Ahmed Ziya-
üddin Gümüşhanevî Vakfı Başkanı 
Değerli Erkan Kocatürk Hocamıza, 
Değerli  Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün 
Hocamıza, Prof. Dr. Necmettin Alkan 
Hocamıza yardımlarından dolayı 
şahsım ve GÜYAD yönetim kurulu 
adına ayrı ayrı şükranlarımı sunarım.

Bu konuda teşekkür etmeden 
geçemeyeceğimiz çok değerli insanlar 
var bunlardan birisi de Ümraniye 
Belediyesi’nde üç dönem belediye baş-
kanlığı yapan Hasan Can Başkanımız 
ve iki dönem meclis üyeliği yapan 
değeli kardeşimiz Hüseyin Eren.

Hasan Can’ın başkanlık döne-
minde kendisinden Gümüşhanevî  
Hazretleri adına ne talebimiz 
olmuşsa yardımcı olmuştur. GÜYAD 
olarak Gümüşhanevî Hazretleri’nin 
hayatını kitap haline getirmek için 
ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışmada 
bize yardımcı olan Prof.Dr. M.Cevat 
Akşit Hocamızın öğrencisi Prof.
Dr.Abdullah Özcan hocamıza ve her 
iki baskıda bize destek olan Ümraniye 
Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.

“Gümüşhane Üniversitesi’nde 
düzenlenen üç günlük sempozyumda 
GÜYAD olarak katılımcılara üç bin 
adet Gümüşhanevi Hazretleri’nin 
hayatını anlatan GÜYAD tarafında 
bastırılan kitap dağıtıldı.                  

Gümüşhanevî Hazretleri’nin adına 
yakışan bir kalıcı eserin Gümüşha-
ne’ye yapılması için uzun zaman 

Ümraniye Belediye Başkanımız 
Hasan Can’dan talebimiz olmuştu. Bu 
sözü almak için kendisini ziyaret ettik 
ve ziyaret 2017 tarihi içerisinde meclis 
üyemiz Hüseyin Eren, AK Parti Üm-
raniye İlçe Başkan Yardımcısı Birol 
Hayal ve GÜYAD başkanı olarak ben 
Tahsin Söğüt ziyaretimizi gerçekleşti-
rip sözü aldık ve Gümüşhane Belediye 
Başkanımızla görüşerek bu imkânı 
Gümüşhane’ye kazandırmak istedik. 
Gümüşhane Belediye Başkanımız 
Ercan Çimen bize bir aşevi projesi 
olduğunu söyledi ve İstanbul’a gelerek 
tekrar Ümraniye Belediye Başkanı’nı 
ziyaret ettik ve elimizde olan “Ahmet 
Ziyaüddin Gümüşhanevî Aşevi Kül-
liyesi” projesini Hasan Can başkana 
sunduk. Belediye projeyi kabul etti.  
Aynı hafta Ümraniye Belediyesi 
Meclisi Gümüşhane’yi kardeş şehir 

ilan etti. Proje toplam 670.m2 idi 
ancak biz Hasan Can başkandan 
3000.m2 ye kadar yapma sözü aldık 
ve Gümüşhane Belediyesi hafriyatı 
aldı. Ancak bodrum katı yoktu ben 
bir günlüğüne Gümüşhane’ye giderek 
Belediye Başkanımız Ercan Çimen’le 
görüştüm. Bu görüşme sonrasında 
1000 m2 bodrum hafriyatı alındı. 
Daha sonra Ümraniye Belediyesi’nin 
tam kadro katılımıyla bir temel atıldı. 
Biz Ercan Çimen başkanımıza o 
günkü üst düzey misafi rperverliği 
için çok teşekkür ediyoruz.

Başlanan aşevi projesi çok 
ağır ve aksak devam etti ve şu 
anda yarım olarak duruyor. Bu 
sürenin uzanmasıyla belediye 
seçimleri yenilendi ve Hasan Can,  üç 
dönemden dolayı aday Ümraniye’ye 
tekrar aday olamadı. Şimdi ise 

proje yarım kaldı. İnşallah yeni bir 
çalışma ile proje tamamlanır.    

Gümüşhanevî Hazretleri ile ilgili 
çok önemli bir sözü de burada ifade 
etmek isterim. Prof.Dr.M.Cevat Akşit 
Hocam “Gümüşhanevî Hazretleri’nin 
ilinden olan hemşehrileri kıyamate 
kadar onun korumasındadır.” 
Demiştir. Bu iltifat biz Gümüş-
haneliler için kıymeti bilinmesi 
gereken çok büyük bir zenginliktir.

OLAY GAZETESİ: 
Gümüşhanevî Hazretleri 
ile ilgili olarak bundan 
sonra planladığınız projeler 
nelerdir öğrenebilir miyiz?

TAHSİN SÖĞÜT: Öncelikle 
yarım kalan “Ahmet Ziyauddin 
Gümüşhanevî Aşevi Külliyesi” nin 
çok kısa zamanda tamamlanarak 
ihtiyaç sahiplerinin hizmetine 
açılması gerekir.  Ayrıca her yıl Mayıs 
ayının ikinci haftasında  Gümüş-
hane’de “Gümüşhanevî Haftası” 
etkinlikleri yapılması gerekir.  

OLAY GAZETESİ: Sayın 
Tahsin Başkanım; çocukluk 
döneminizin Yayladere’si, 
Gümüşhane’si ve İstanbul’u 
ile günümüz arasında bir 
değerlendirme yapar mısınız? 
Dünle bugün arasında neler değişti?

TAHSİN SÖĞÜT: Yayladere’de 
yaşadığımız dönem ilkokul dönemi ve 
zorluların olduğu dönemler… Çocuk 
yaşlarda büyükler gibi sorumluk 
sahibi olmak ve çalışmak… İlkokulda 
beş yıl okuduk okul müdürümüz 
Değerli Hocamız Cevat Arslan idi. 
Okulu; birinci sınıfta sınıf başkanlığı, 
ikinci sınıfta kitaplık kolu başkanlığı,  
3.4.5.sınıfl arda kültür kolu başkanlığı 
yaparak bitirdim. 1968 de 6 yıllık 
Erzurum yatılı okulunu kazandık 
ancak rahmetli babamız göndermedi.

Köyden  iş için Gümüşhane’ye 
geldim ve Ramazan ayında rahmetli 
Paşa Akçay amcamızın yanında 

yetmiş gün çalıştım. Gümüşhane 
denince ilk aklıma gelen rahmetlidir. 
Allah rahmet eylesin, Allah razı 
olsun beni kendi çocuğu gibi korudu 
kolladı,  kış gelince işler kapandı 
bana kal maaşını veririm dedi. Beni 
çok sevmişti ancak çalışmadan maaş 
almak olmaz dedim ve İstanbul’a 
geldik.  Allaha şükür, o günlerden 
bugünlere geldik, tüm hemşerileri-
mizle çok başarılı işlere imza attı. 

OLAY GAZETESİ: Çocuk-
luğunuzun Yayladere’sinden 
neleri özlüyorsunuz?

TAHSİN SÖĞÜT: Tabiiki insan 
doğduğu köyünü özler oralarda 
anıları vardır çocukluğunun geçtiği 
yer. Ancak Yayladere’yi özlemekle 
yaşam arasında tercih yapmak 
zorundasınız. Köylerde nüfusun 

artışı ve şartların değişmesi sizi doğ-
duğunuz yer mi doyduğunuz yer mi 
tercihini yapmak zorunda bırakıyor. 
O yüzden İstanbul’da gurbette kalmak 
zorunda idik. Fakat memleketimizi 
asla unutmadık ve kopmadık. 
Köyümüzde bize ait iki yerde evimiz 
var. Her yıl yaklaşık bir ay kalıyorduk, 
ancak eşimin hastalığı ve vefatından 
sonra sadece zorunlu hallerde 
geliyoruz şartlar bunu gerektirdi.

Bizler gurbette olsak da ayakta 
kalmasını öğrendik. İstanbul olmadan 
köyünde kalmanın bir önemi 
olmuyor çünkü köydeki eski yaşam 
şartları kalmadı, ihtiyaçlar arttı ve 
değişti o yüzden zorlukları aşarak 
İstanbul’da yarım asırdır yaşıyoruz. 
İstanbul artık seksenbir ilin yaşadı 
uluslararası bir metrepol şehir.

Değerli Bakanımız Sayın Oltan 
Sungurlu abimizin bir sözüdür herkes 
Gümüşhanelileri dikkate almak zo-
rundadır çünkü coğrafi  konumundan 
dolayı çok göç veren bir memlekettir 
her yerde Gümüşhaneli vardır.

OLAY GAZETESİ: Unuta-
madığınız anılardan bir kaçını 
bizimle paylaşır mısınız?

TAHSİN SÖĞÜT: İlkokulda be-
şinci sınıfta iken dördüncü ve beşinci 
sınıfl ar bir sınıfta idi. Günlerden 
çarşamba sabah saat:09:30 tarih dersi 
öğretmenimiz Ali Kemal Karakelle 
idi. Derse başladık öğretmen benim 
yanımda oturan sınıf arkadaşlarım-
dan sırayla ayağa kaldırıp sorular 
sordu, bilemediler. Tüm sınıfın 
ayağa kalkıp ellerini açmasını istedi. 
Herkes ayağa kalktı ve ellerini uzattı. 
Öğretmen, eline aldığı elli cm sopayla 
benim solumdan iki arkadaşımın elle-
rine sopayla kuvvetlice vurdu, üçüncü 
ben idim ancak ben ayağa kalkmadım 
elimi de açmadım. Öğretmen bana 
sen neden ayağa kalkmadın elini 
açmadın dedi ben kendisine, “Beni 
de arkadaşlarımı da dövemezsiniz, 
hele sopayla hiç dövemezsiniz, çünkü 
müfettiş geldiğinde sopayı sokacak 

yer aradığını gördüm. Ben dersime 
çalıştım, arkadaşlarım çalışmadı 
ancak onların notunu verebilirsiniz 
ama asla dövemezsiniz. Ben dilekçe 
yazarım müfettiş gelince sizi şikâyet 
ederim”  benim bu çıkışımla tüm 
okuldan sopa kaldırıldı ancak mezun 
olurken ben okulun birincisiyim 
ve kültür kolu başkanıydım bana 
diplomamı pekiyi yerine iyi derece 
ile verdiler. Hiç unutamadığım bir 
anı çünkü hakkım yenildi.

Bir diğer anıma gelince; Gümüş-
hane’de 1969 yılında ramazan ayı iş 
için geldim iş bulamadım yatacak 
yerim olmadığı için kendi memleke-
timde sokakta yattım ve ertesi günü 
Gümüşhane İmam Hatip Okulu’nun 
tadilatında çalışan akrabam Mahmut 
Yıldız’ın yanı giderek Paşa Akçay 
abimizle tanıştım. Bana çocuk yaşta 
olmama rağmen iş imkânı verip sahip 
çıktı. Her ikisini de rahmetle, minnetle 
anıyorum, mekânları cennet olsun.

OLAY GAZETESİ: Sayın 
Başkanım en çok nelerden mut-
lu olup, nelerden üzülürsünüz?

TAHSİN SÖĞÜT: Her insanın 
olduğu gibi bizim de mutluk duyduğu-
muz ve üzüldüğümüz konular vardır. 
Benim şahsen en mutlu olduğun 
anlardan birisi insanlara yardımcı 
olduğumda onların duaları ve 
mutlulukları beni sonsuz mutlu eder. 
Tabiki her yaptığınız iyiliğin sonunda 
suistimal olursa çok üzülürsünüz. 
Bir diğer konu da yıllarca dost ve 
arkadaş diye güvendiğiniz insanların 
size yaptığı yanlış ve ihanetlere 
çok üzülürüm. Değer verdiğiniz 
insanlardan karşılık görmemek… İş 
hayatımızda en önemli mutluluk duy-
duğum konu ise çalışanın emeğinin 
karşılığını zamanında vermektir.

OLAY GAZETESİ: 
Hayatınızda uyguladığınız 
doğrular nelerdir?

TAHSİN SÖĞÜT: İnsanın 
hayatında önemli olan; aşının, eşinin, 
işinin birbirine karışmamasıdır. 
Evinde iyi bir ev reisi olmak, işinde 
kurumsal bir idareci olmak, dost 
ve arkadaşlarınla iyi geçinmek, ön 
yargılı olmamak bunlara dikkat 
edilirse hayatınızda fazla sorun ve 
sıkıntı kalmaz. Ve en önemlisi de 
bir insan; hatasını da kabullenecek 
kadar dürüst olabilmelidir.

OLAY GAZETESİ: Kendinize 
rehber aldığınız kimler var?

TAHSİN SÖĞÜT: Başta Ahmet 
Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretle-
ri’ni, Diyanet İşleri Eski Başkanımız 
Gümüşhane eski milletvekilimiz De-
ğerli Lütfü Doğan Hocamızı. Anava-
tan Partisi kurucularından beş dönem 
Adalet Bakanlığı, bir dönem Milli 
Savunma Bakanlığı yapan çok değerli 
abimiz Mahmut Oltan Sungurlu’yu 
takdir eder ve kendime örnek alırım.

OLAY GAZETESİ: Gençleri-
mize tavsiyeleriniz neler olur?

TAHSİN SÖĞÜT: Gençler bizim 
geleceğimiz. Gençlerimize önerimiz 
öncelikle köklerinden kopmasınlar. 
Köklerini küçümsemesinler. 
İnançlarından uzaklaşmasınlar ve 
inançlarının gereğini yapsınlar. Sev-
dikleri alanlarda eğitim alarak kendi 
işlerini kursunlar. Helal kazansınlar. 
Dost ve arkadaşlarını çok iyi seçsinler.

OLAY GAZETESİ: Tahsin 
Söğüt Başkanım; sorularımıza 
verdiğiniz samimi cevaplar 
ve güzel sohbetiniz için 
teşekkür ediyoruz.

TAHSİN SÖĞÜT: Ben de 
sizlere, Gümüşhane Olay Gazetesi 
camiasına teşekkür ediyor, yayın 
hayatınızda başarılar diliyorum.
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BAYBURT MÜZELERİ AVRUPA’DA ÖDÜLE DOYMUYOR
Bayburt ilimizde bulunan iki özel müzeden biri olan Baksı Müzesi 2014 yılında Avrupa’da yılın müzesi seçilmişti. Yine Bayburt ilimizde-
ki Özel Kenan Yavuz Etnografya Müzesi  de kendi kategorisinde  2021 yılında Avrupa’da “yılın müzesi” ödülünü ülkemize kazandırdı. 

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Millet-
vekili Fetani Battal, Avrupa Müze Forumu 
(EMF) tarafından düzenlenen European 
Museum of the Year Award (EMYA) yarış-
masında Avrupa’nın en iyisi olarak Silletto 
büyük ödülünü kazanan Beşpınar köyündeki 
Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret 
ederek Kenan Yavuz ve ailesini tebrik ettiler.   

 Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl 
verilen, Dünya’nın en prestijli müzelerinin 
yarıştığı süreçte 6 ana kategoriden biri olan 
Silletto büyük ödülünü alarak “Avrupa’da 
Yılın Müzesi” olan Kenan Yavuz Etnografya 
Müzesi, Bayburt’ta büyük heyecan oluşturdu. 

 Müze kurucusu Kenan Yavuz, “Aldığımız 
ödül, kültürel zenginliğimizi görünür kılan 
projeler ürettiğimiz ve yerel halk ile birlikte 
çalışarak sosyal ve ekonomik hayata katkı 
koymamız nedeniyle bize verildi. Büyük ödül 
ikinci kez Bayburt’a gelmiş oldu. Avrupa 
Müze Forumu tarihinde şimdiye kadar 
Türkiye’den üç müzeyi ödüllendirdi ve bu 
müzelerin ikisi Bayburt’tan çıktı. 2014 yılında 
Baksı Müzemiz, 2021 yılında da Etnografya 
Müzemiz kendi kategorilerinde “yılın müzesi” 
ödülünü ülkemize kazandırdı.  Süreçte bizi 
yoğun bir şekilde destekleyen Bayburt Valimiz 
Cüneyt Epcim ve Milletvekilimiz Fetani 
Battal mutluluğumuzu paylaşmak üzere 
müzemizi ziyaret ettiler. Kendileri ile yürüyen 
“Loru Han” projemizi ve gelecekte yapılacak 
çalışmaları istişare ettik ve ödülün üzerimize 
yüklediği sorumluluğun gereği olarak daha 
çok çalışma gereğini konuştuk” dedi. 

 Kenan Yavuz, “Pandemi koşulları nede-
niyle 2020 yılı ödülleri açıklanmamış ve bek-
lenmişti. Pandemi uzayınca iki yılın sonuçları 
da birlikte açıklandı. Avrupa çapında yaklaşık 
200 müzenin yarıştığı süreçte 2020 yılı için 
Çanakkale Troya müzemiz ve 2021 yılı için 
de Eskişehir Odunpazarı müzemiz ülkemizi 
başarı ile temsil ederek mansiyon aldılar. Ke-
nan Yavuz Etnografya Müzesi olarak da kendi 
kategorimizde “yılın müzesi” büyük ödülünü 
almış olduk. Türk müzeciliği açısından gurur 
verici gelişmeler yaşanmış oldu. Biz; Bay-
burt’un bir köyü olan Beşpınar’dan; Anadolu 
kalarak, Avrupa’da zirveye çıkabileceğimizin 
somut örneği olmaktan gurur duyuyoruz. 
Başarılı olmanın yolu, başkalarını taklit 
etmekten değil, kendi kadim kültürümüze 

sımsıkı bağlı kalmak olduğunu gösterdik. 
Buradan, köyümüzden verdiğimiz mesajın 
uluslararası alanda karşılık bulması ve 
Dünya’nın en prestijli ödülü ile taçlandırılmış 
olması bizim için büyük bir onur. Biz kalarak, 
Anadolu kalarak, özümüzün güzelliklerini 
Dünya’ya taşıdık.” ifadelerine yer verdi. 

Kenan Yavuz’un eşi Sibel Yavuz da, “Bu 
ödülü aldığımız için çok mutluyuz ailecek. 
Hem vatanımız adına hem Bayburt ve 
köyümüz adına. Daha nicelerine inşallah. 
Bu müzenin oluşumu aslında başlangıçta 
kayınvalidem ve kayınpederimin esas yola 
çıkışıyla, buraya gelişiyle başladı. Köyde bir 
ev yapmak istediler. Zamanında ayrılmışlar 
buradan. Tekrar geri dönüş yapmak istiyorlar 
yazları kalmak için. Köyde bir yer istiyorlar 
olmuyor. Gelip tarlanın içerisine ev yapıyor 
kayınvalidem. Ben de çok sevmiştim burasını. 
Suyun yanında, temiz hava, köyü uzaktan sey-
rediyoruz. Sonra zaman içerisinde o ev bize 
küçük gelmeye başladı. Bir ev yapma niyetiyle 
yola çıktık. Büyük bir ev yaptık buraya. Bütün 
kardeşler, eş, dost gelsin güzel zamanlar 
geçirelim diye. Sonra sergi salonu oluşurduk, 
küçük çapta, gelen giden gezsin, köyün ufak 
tefek araç gereçlerini sergileyelim dedik. Mil-
letin hoşuna gitti. Öylelikle büyüdü. Biz bile 
inanamıyoruz bu aşamaya geldiğimize. Bu 
ekip işi, yürek işi, duygu işi. Burada samimiyet 
kazandı, doğallık kazandı” şeklinde konuştu.

Kenan Yavuz Etnografya Mü-
zesi’nin içerisinde neler var?

Müzede bulunan onlarca önemli figürler-
den biri de ‘Gelin Direği’, olup müzenin düzü 
koşu bölümünde bulunmaktadır. Müzede 
kurulan Gelin Direği, Bayburt köy evlerinin, 
aile yaşamını en güzel anlamlandıran bölümü 
olarak biliniyor. Düğünün son aşamasında 
yeni evine giren gelin, ailenin artık temel 
direği olmuştur. Bu direğin ritüeli ise “Damat 
evine ilk adımını atan gelin, direğin önünde 
misafir edilir ve kendisine hoş geldin anlamına 
gelen halay çekilir.” Mekân ve insanı bütün-
leştiren ve sevgi ile kuşatan bu muhteşem 
gelenek, müzedeki köy evinde bugünden 
geleceğe taşınmaktadır. Yine burada önemli 
parçalardan biri de küplerdir. Anadolu kadını, 
harman sonrası ürünleri çanaklara yani küp-
lere koyar, korumaya alır ve zamanı gelince 

paylaşır. Evindeki yiyeceklerinin en kıymetli 
olanını, misafiri için saklar. Yine burada 
yapılan önemli ritüellerden biri de Harman 
şenlikleridir. Köyde, Kenan Yavuz’un dedesin-
den ve babasından kalan, ‘Dedecük’ denilen 
tarlada, oğlu Furkan Yavuz eşliğinde hasat 
töreni yapılmıştır. Müzenin içinde bir köy evi, 
bir gecekondu, bir Konak, Türkiye’de 1950’li 
yıllarından itibaren milyonlarca insan Bayburt 
bölgesinden yola çıkarak yatağını, yorganın 
kaparak İstanbul ve diğer büyük şehirlere 
göç ederek gecekondu olarak isimlendirilen 
evlerde yaşamaya başladı. Müzede yer alan 
gecekondu, köy evinin yanında, geriye gidişi, 
büyük aileden parçalanmış aileye geçişi temsil 
etmektedir. Su değirmeni; su değirmeninde 
öğütülen un ile en sağlıklı ve en doğal ekmek 
yapılmaktadır. Bezir yağı değirmeni, zeyrek 
ve keten yağı olarak da bilinen bezir yağı, 
geçmişte ve günümüzde sağlık sektöründe 
kullanılmaya devam etmektedir. Endüstriyel 
metodlar ile üretilmeye devam eden yağ geç-
mişte değirmen metodu ile üretilirdi. Yüzlerce 
yıl öncesine ait bezir yağı taşı simüle edilerek 
bezir yağı değirmenine uyarlandı. Anfi tiyatro 
ve açık hava sineması, köyün çocuklarının 

ve gençlerinin şehirlere göç etme nedenini 
ortadan kaldırmak için yapılmıştır ve burada 
gösterimler yapılmaktadır. Dede Korkut Türk 
kimliği kütüphanesi, burada Bayburt edebi-
yatının ve tasavvufunun şair ve yazarlarına 
ait kitaplar ile Türk kimliğinin klasikleri olan 
fikir, araştırma, roman ve çocuk masalları 
bulunmaktadır. Tandırlık; tandırlık, doğal 
yaşamın vazgeçilmezi, demlenmiş çaylara, 
sımsıcak ekmeklere, kızarmış çöreklere 
doyumsuz lezzet veren Anadolu evlerinin 
en sıcak bölümüdür. Daimi çinimaçin sergi 
alanı, Orta Asya’daki Türklerin ilk yazılı 
mezar taşları ‘balbal’ ile Anadolu Selçuklu çini 
motiflerini birleştiren Çinimaçin sergisi mü-
zenin daimi sergi alanında sergilenmektedir. 
Çayevi-misafirlerin çay kahve içerek dinlen-
meleri için inşa edilmiştir. Loru Han, Selçuklu 
hanlarındaki mimariye yakın ortası avlulu ve 
tek katlı taş bir butik otel inşa ediliyor. Yakın 
zamanda otel de hizmet verecek. Müze otel 
olacak şekilde bir dizayn ile birlikte müzenin 
toplam büyüklüğü 14000 metrekareye 
ulaşmış olacak. Mescit, köy meydanı, kapalı 
sergi salonları, açık sergi alanları, salıncak, 
Bayburt güvercin kuşu evi, bir aşhane.

BEL FITIĞI HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.

Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi. 
En yaygın sağlık sorunlarından biri olan bel fıtığı, 

toplumumuzda her 10 kişiden 8'nde görülmektedir. 
Ancak bel fıtığı ile ilgili yanlış bilinen doğrular insan-
ların kafasında çok ciddi karışıklığa neden olabiliyor.

Peki nedir bu doğru bilinen 
yanlışlar ? Ve doğru olan nedir?

Yanlış: Her bel ağrısı fıtıktır
Doğru: Bel ağrılarının %95 

nedeni fıtık değildir.
Yanlış: Bel Fıtığı Olan Kişilerde 

Ağrı Mutlaka Olmalıdır 
Doğru: Fıtık için ağrı, uyuşma-karın-

calanma, kuvvet kaybı şart gibi görülüyor 
olmasına rağmen fıtığı olupta hiçbir bulgu 
ermeyen bireylerin  sayısı oldukça çoktur.

Yanlış: Bel Fıtığı Sadece Ağır 
Kaldıranlarda Görülür 

Doğru: Kilo başta olmak üzere sürekli otur-
mak, sürekli ayakta iş yapmak, eğilerek yapılan 
ev işleri cinsel aktiviteler, yanlış yapılan sporlar 
hatta plates bile fıtığa neden olabilmektedir.

Yanlış: Sert Yerde Yatmak Fıtığa İyi Gelir 
Doğru: Bireyin kilosuna göre yatak 

seçimi önemlidir. Genellikle ortopedik 
yatak ön plana çıkmaktadır.

Yanlış: Hareket etmek yerine 
oturmak tercih edilmelidir

Doğru: Oturmak bele binen yükü artırır, 
10-20 dakikadan fazla sürekli oturulmamalıdır. 
Ve sürekli ayakta durulmamalıdır.

Yanlış: Sürekli Korse 
Takmak Gereklidir

Doğru: ‘’Korse beldeki kasların 
zayıflamasına yol açar’’ düşünce-
si de yanlıştır. Alçı durumu gibi 
düşünülmesi bilgi eksikliğidir. 
Son yayınlar ‘’Doktorunu-
zun uygun gördüğü kadar 
korse takabilirsiniz’’ 
fikrine sahiptir.

Yanlış: Fıtık hasta-
sına kilo zarar vermez.

Doğru: Omurga 
hastalıklarında kilo çok 
önemli bir etkendir. Fıtığın 
iyileşmesini engeller. Yeni 
fıtık oluşmasına katkı sağlar.

Yanlış: Her Bel Fıtığı 
Mutlaka Ameliyat Demektir 

Doğru: Bel fıtığında ameliyat zarar veren 
bir işlemdir. Ancak mecburi ameliyat gerektiren 
durumlarda ameliyatın bu zara verici etkisine 
göz yummak zorunda kalırız. Gerçek tedavi 

fıtıklaşan kısmın yerine geri döndürülmesidir. 
Aksi halde hastanın ileriki aylar-yıllar içinde 
yeni problemler yaşamasına sebep olmuş 
oluruz. Tekrar belirtmek gerekirse Ameliyat 

kararı detaylıca incelenerek bir 
komisyon kararı ile verilmelidir.

Yanlış: Bel fıtığını her 
doktor tedavi edebilir !!!

Doğru: ‘’Bel 
fıtığından değil yanlış 

tedaviden korkun’’, 
hatta gecikmekten 

ve geciktirilmekten 
korkun. Mutlaka 
bu konuda uzman 

ve tecrübeli 
doktorları seçiniz. 

Aksi takdirde tedavi 
süreci gecikme sebebiyle 

bile zora sokulmaktadır.
Yanlış: Fıtık 

hastasıyım hayatıma 
ilaçla devam ediyorum

Doğru: Oluşmuş olan fıtığın küçülmesi 
için gerekli önlemler ve egzersiz programı 
öğretilmeli, yeni bir hayat tarzına başlamalıdır. 
Kişi uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı, 

oturma ve ayakta kalma süresi kısa tutulmalıdır. 
Oturulan koltuklarda bel kavsini destekleyen 
bir yastığın kullanılması alışkanlık haline 
getirilmelidir. Yere eğilmek yerine çömelerek 
işlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. 
Yatmak için ortopedik yatak seçimine dikkat 
edilmelidir. Yataktan kalkarken, yan yatılarak 
kollardan destek alınarak oturulmalı, sonra 
ayağa kalkılmalıdır. Ayrıca gerekli ise kilo kontrolü 
bakımından bir diyet programına başlanmalıdır.

Yanlış: Bel Fıtığı Ameliyatı çok zararlıdır
Doğru: Bel fıtığı ameliyatı zatında vücuda zarar 

verir ancak mutlak gerekli vakalarda yapılmak 
zorundadır. Kolayca yapılacak bir işlem değildir. 
Ve kolayca karar verilmesi hiç doğru değildir.

Yanlış: Hastalar ameliyat 
sonrası hemen işe dönebilir.

Doğru: Hastanın kolayca işe döndürülmesi, 
bir hatadır. Hastaların ameliyat sonrası disk 
yüksekliği azalır. Ve son derece dikkat etmelidir. 
Yoksa ileride fıtık çıkmasına, dejeneratif disk 
gelişmesine ve kireçlenmeye zemin hazırlanmış olur.

Yanlış: Hasta ameliyat sonrası 
araba kullanabilir, yürüyebilir.

Doğru: Hastanın araba kullanması bir fıtık 
davetçisidir. Yürümesi de fıtık davetçisidir.
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GÜMÜŞHANE TORUL İLÇESİ CİZERE VADİSİNDEKİ 6 KÖY -2
(Cizere Vadisi, Torul İlçesi 

Demirkapı Vadisinin diğer adıdır)
Halkbilimi çalışmaları; bir toplumu 

uzun süre ayakta tutan kültür ögelerinin 
sistemli bir biçimde kayıt altına alınıp 
gelecek kuşaklara aktarılması açısından 
oldukça önemlidir. Bu çalışma ile zengin 
bir tarihe ve kültürel birikime sahip 
olan bölgenin folklorik malzemelerini 
derlemek, bu sayede gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlamak, yeni nesillerin 
kültürel birikimlerinin farkındalığını 
sağlamak amaçlanmıştır. Bununla 
birlikte Torul ilçesinin tarihî, kültürel ve 
turistik açıdan tanıtımına katkı sağlamak, 
ülkemizde gelenekselleşen halk yaşantısı 
ve edebiyatının varlığına dikkat çekmek is-
tenmiştir. Ayrıca köylerin toplumsal yapısı 
içinde yer alan sosyal ve kültürel özellik-
leri belirlemek ve değişim süreci içinde 
değerlendirmek de amaçlarımız arasında 
yer almıştır ki bu köylerin geçmişte Er-
meni, Rum ve Türklerin birlikte yaşamış 
oldukları köyler olması çalışmanın burada 
yapılmasında önemli etken olmuştur. 

ÖNEM   
Folklor ortak paydada buluşan top-

lumların ortaya koyduğu somut ve somut 
olmayan kültürel mirası, inanış ve uygu-
lamaları inceleyen bilimsel bir disiplindir. 
Yörede geçmişte farklı kültür ve dinlerden 
insanların uzun süre birlikte yaşamış 
olmaları ve sonrasında yaşanan acılar, bir 
kültür araştırması olan bu çalışma için 
değerlidir. Çünkü halkbiliminin inceleme 
alanı kültür unsurlarıdır ve bu bilim, 
folklor ürünlerine bir insan kalabalığını 
toplum yapan ögeler bütünü anlayışıyla 
bakmaktadır. Ülkemizde bu çalışmalar 
henüz istenilen düzeye gelememiştir. 
Çalışma alanı olan Cizere vadisinde de 
henüz bir çalışma yapılmamıştır. Genç 
nesillerin tamamını kültürel varlıkla-
rından haberdar etme ihtiyacı da bu 
çalışmalara verilen önemi artırmaktadır. 

VARSAYIMLAR  
Günümüzde şehirleri etkisi altına 

alan popüler kültür, sözlü kültür ürün-
lerini, değiştirmek ve gelişmesine katkı 
sağlamaktan çok, bunları yok etmektedir. 
Cizere köylerinde nüfusun çoğu büyük 
şehirlerde yaşamakta olup genellikle 
yöreye yaz ayında gelmektedirler. Yöre 
halkının büyük şehirlerdeki popüler 
kültürden etkilendiği ve eski kültüre olan 
farkındalığının azaldığı gözlenmektedir. 
Eskiden mevcut olan birçok gelenek 
ve ritüel artık uygulanmamakta, çoğu 
gelenek sadece yaşlı kaynak kişilerin 
hafızalarında kalmış durumdadır. Ayrıca 
köyden göç eden büyük çoğunluğun 
sözlü kültür ürünlerini yaşatmamaları, 
gençlerin bu ürünlerden bîhaber olmaları 
ve bunlarla ilgilenmemeleri, bu çalışmayı 
gerekli hâle getirir. Bu mirasın gelecek 
kuşaklara aktarılması ve genç nesillerde 
kültür farkındalığı oluşturma amacı, 
yapılan işin değerini göstermektedir. Kayıt 
altına alınan bu ögelerin de zaman içinde 
değişen kültürle unutulacağı ön görülmek-
tedir. Bu tez kısmen bu olumsuz duruma 
yönelik olumlu ve yerinde bir çalışmadır. 

SINIRLILIKLAR  
Araştırmanın evreni Gümüşhane ili 

Torul ilçesi sınırları içinde bulunan bir 
bölgeyi kapsamaktadır. Torul ilçesinin 
yüzölçümü 1.149 kilometrekaredir. Torul 
ilçesine bağlı 37 köy bulunmaktadır. 
Torul’un; Şiran, Kürtün, Gümüşhane 
Merkez İlçesine, Trabzon ve Giresun 
illerine sınırı bulunmaktadır. Torul, Kara-
deniz bölgesinde Osmanlı-Rus savaşında 
yoğun çatışmalara sahne olması nedeniyle 
uzun yıllar göç vermiş bir ilçedir. 

Torul ilçesi köyleri daha çok, sınırı 
bulunduğu şehre ve ilçe kültürüne hâ-
kimdir. Gümüşhane’ye sınır olan köylerin 
kültürel dokusu Torul ilçesi kültüründen 
farklı ve Gümüşhane kültürüne benze-
mektedir. Şiran sınırında olan köylerde ise 
tamamen o yörenin kültürel unsurlarının 
etkisi görülmektedir. Derleme yapılan 
bölgeyi Torul ilçesinden ayırmamızın 
sebebi ise Osmanlı-Rus savaşının 
yoğun olarak yaşandığı bölge olması, 
bu köylerin diğer il ve ilçelere sınırı olan 
köylerden farklı bir kültürel dokuya sahip 
olması; bunun sonucu olarak yaşam 
tarzı, konuşma ve ağız özelliklerinin aynı 
olması ve köylerin aynı güzergâh üzerinde 

bulunmasıdır. Çalışmaya konu olan bu 
altı köyden mübadele ile giden Rumların, 
köylülerin diline ve yaşam tarzına etki 
etmiş olmaları bu köyleri Torul ilçesinden 
ayırmamızın bir diğer sebebidir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
“Halkbilim araştırmalarında 

kullanılan metot ve yöntemler; alan 
araştırması metodu, örnek olay metodu, 
yazılı kaynaklardan araştırma, diğer 
metotlar şeklindedir. Bu çalışma alan 
araştırması metodu kullanılarak 
yapılmıştır. Alan araştırması, derlenecek 
yere bizzat gitmek suretiyle verilerin 
elde edilmesiyle gerçekleşir.”Alan araş-
tırması ile yapılan ön çalışma ile Cizere 
köylerini; tarihî ve halk bilimsel açıdan 
tanıtan yeterli bilgi ve belgelerin olmadığı 
görülmüştür. Bu yüzden bu çalışmanın 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Hazırlanan bu tez monografik 
bir çalışmadır. Tezin hazırlanışında 
kaynak taraması, alan araştırması, 
gözlem ve görüşme yoluyla derleme 
ve inceleme yöntemleri kullanılmıştır. 
Tezin amacı doğrultusunda yaptığımız 
bu çalışmada halk bilgisi ve edebiyatı 
ile ilgili konular, derleme yöntem ve 
teknikleri kullanılarak derlenmiş, 
tasnif edilip yazıya geçirilmiştir.  

Derlemeye başlamadan önce her bir 
köyün muhtarıyla irtibat kurulmuş ve bu 
muhtarlarla görüşülerek birlikte kaynak 
kişiler tespit edilmiştir. Kaynak kişilerin 
tespitinin ardından belirlenen köylere 
gidilmiş, belirlenen kaynak kişilerle 
bizzat görüşülerek ve gözlemler yapılarak 
derleme çalışmaları yürütülmüştür. 

Kaynak kişiye önceden hazırlanmış 
sorular sohbet havası içinde sorulmuş 
ve alınan yanıtlar kaydedilmiştir. 
Görüşme sonrası kayıtlar deşifre 
edilip tasnif edilerek düzenli verilere 
ulaşılmıştır. Aynı folklorik ürünün farklı 
kişiler tarafından anlatılması durumunda 
anlatımı daha belirgin olan kaynak 
kişinin anlatımı seçilmiştir. Gelenekler ve 
ritüellerin derlenmesinde ise genelde yaşı 
daha büyük, okuma yazması olmayan, 
köyden çıkmamış veya yaz-kış köyde 
oturan insanlar tercih edilmiştir.  

VERİLERİN ÇÖZÜMÜ 
VE YORUMLANMASI 

Çalışmada alan araştırması 
yöntemiyle fotoğraf makinesi, cep 
telefonu ve ses kayıt cihazı vasıtasıyla 
kaydedilen malzemeler sınıflandırılarak 
yazıya geçirilmiştir. Ayrıca doğal ortamda 
çekilen fotoğraflarla birlikte teze görsellik 
kazandırılmaya çalışılmıştır. Derlenen 
halk bilimsel malzeme yazıya geçirilirken 
herhangi bir transkripsiyon işareti kulla-
nılmamış ancak İstanbul Türkçesi de ağız 
özellikleri de kullanılmıştır. Yazıya ak-
tarılan derlemelerdeki devrik cümleler ve 
gereksiz tekrarlara müdahale edilmemiş, 
genel muhteva korunarak yazıya akta-
rılmıştır. Anonim halk edebiyatı ürünü 
olan maniler şekil ve kafiye düzenine 
uygun olarak düzenlenmiş, ağız özellikleri 
korunarak yazıya aktarılmıştır. Köylere 
özgü ifade biçimleri bulunan bölümlerde 
(ağız özellikleri, lakaplar, sülale adları 

vb.) yöresel söyleyiş korunmuştur. Yazılı 
kaynaklardan faydalanılan bilgiler ise 
asıl metne sadık kalınarak verilmiştir. 
Çalışmanın son bölümünde folklorik 
malzemelerin elde edildiği kaynak kişile-
rin ayrıntılı bilgilerine de yer verilmiştir. 

ARAŞTIRMA YAPILAN 
ALANIN TANITILMASI  

Araştırma alanı Gümüşhane ili 
Torul ilçesi sınırlarında bulunan bir 
bölgedir. Bu bölümde araştırma yapılan 
Gümüşhane ili, Torul ilçesi ve Torul’a 
bağlı Cizere köyleri tanıtılmıştır. 

Gümüşhane İli  
Gümüşhane Doğu Karadeniz’de 

yer alan; Torul, Kelkit, Şiran, Köse ve 
Kürtün ilçeleri ile birlikte 8 tane de 
beldesi bulunan bir şehirdir.   

İlin Coğrafi Özellikleri  
Karadeniz Bölgesi’nin Doğu 

Karadeniz bölümü sınırları içerisinde 
yer alan Gümüşhane ili 38° 45 - 0° 12 
doğu boylamları ile 39° 45 - 40° 50  kuzey 
enlemleri arasında olup, doğusunda 
Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde 
Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile 
çevrilidir. Ortalama rakımın 1400 m 
olduğu Gümüşhane’nin toplam alanı 
6575 km² dir. İl Doğu Karadeniz ile Doğu 
Anadolu’yu birbirine bağlayan İpek 
Yolu üzerinde kurulmuştur. Gümüşhane 
coğrafi özellikleri bakımından Kelkit Çayı 
ile Harşit Çayı havzalarının oluşturduğu 
iki farklı ana bölgeye ayrılır. Gümüşhane 
ilinin yeryüzü şekillerinin büyük bir kıs-
mının dağlarla çevrili olduğu görülmek-
tedir. Mevcut arazinin %59,6’sını dağlar, 
%29,4’ünü platolar, % 11’ini ise ovalar 
kaplamaktadır. Dağlar genelde doğu-batı 
doğrultusunda kuzeyden güneye doğru 
Zigana, Gümüşhane ve Otlukbeli Dağları 
olarak üç sıra halinde uzanırlar.

İlin Tarihi  
Gümüşhane’de yapılan araştırmalarda 

elde edilen kalıntıların MÖ 3000-2000 
arasına, ilk Tunç Çağı’na kadar bölgede 
önemli kavimlerin yaşadığını göstermektedir. 
Gümüşhane tarihsel açıdan daima bir tampon 
bölge olarak arada kalmıştır. Gümüşhane’de 
Hititler zamanında önemli geçim kaynağı 
olan gümüşün olması bir zenginlik kaynağı 
olarak görülmüş ve bölgeyi değerli bir hâle 
getirmiştir. Hititlerden sonra bölgeye M.Ö. 
860’de hâkim olan Urartular döneminde 
Argonotlar da yöreye koloniler kurmaya 
başlamıştırlar. Bundan sonra Gümüşhane 
madenleri büyük uygarlıklar için önemli hâle 
gelmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Urartu kültürü 
ve maden işçiliği Argonotlar aracılığıyla Ege 
adalarına dek yayılmıştır. M.Ö. 560’ lı yıllarda 
Medler Gümüşhane yöresini ele geçirdiler. 
Ancak Medler yine aynı sülaleden gelen II. 
Kiros’ın başkaldırısı ile yıkılmış ve MÖ 550’de 
Pers Krallığı kurulmuştur.  M.Ö 350’lerde 
zayıflamaya başlayan Pers İmparatorluğu’nu 
Büyük İskender yıkınca bölgede uzun bir süre 
siyasi boşluk olmuştur. Büyük İskender yörenin 
madenlerinden dolayı bölgeye önem vermiştir. 
Yöredeki Roma hâkimiyeti M.Ö. 20. Yılda 
Kerona Savaşından sonra başlamış ve MS 
395’lere kadar devam etmiş. Kavimler göçü 
neticesinde Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı 
Roma diye ikiye ayrılınca Gümüşhane yöresi 
Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde kalmıştır. 
Bizans İmparatorluğu döneminde Gümüşhane 
yöresi de Bizans-Hazar askeri iş birliğinde 

önemli rol oynamıştır. 
Roma ve Bizans dönemle-
rinde yörede kurulu kente 
Argyropolis adı verilmiştir. 
Yöredeki savaşların asıl sebep-
leri tarihi İpek Yolu üzerinde 
bulunması ve madenleri ile 
ün yapmış olmasıdır.  7 ve 
8. yüzyıllarda bölge birkaç 
defa el değiştirmiştir.

1071 Malazgirt 
Savaşından sonra 
yöre Selçuklu egemenliğine 
girmiştir. 1461 yılında Fatih 
Sultan Mehmet’in Trabzon 
Rum İmparatorluğuna son 
vermesiyle bölgede Osmanlı 
etkisi görülmeye başlanmıştır. 
Gümüşhane, Trabzon Rum 
İmparatorluğunun fethedilme-
sinden sonra Osmanlı ve daha 
sonra Akkoyunluların hâkimi-
yetine girmiş ve bu hâkimiyet 
1473 yılında Fatih ile Uzun 
Hasan arasında Otlukbeli 
savaşı ile sona ermiştir. 1514 
yılında Yavuz Sultan Selim 
tarafından kesin olarak alın-
mış ve Osmanlı topraklarına 
katılmıştır.3 Gümüşhane’de 
bulunan Süleymaniye mahallesinin oluşumunu 
ise Kanuni Sultan Süleyman İran Seferi ilden 
geçerken gümüş madenlerinin imar edilmesi 
için emretmiş, buraya bir camii ve yaklaşık 
elli adet ev yapılmasını istemiştir. 18771878 
Osmanlı-Rus savaşı ile beraber bölgede çok 
şiddetli çatışmalar yaşanmış ve yerel halk 
iç bölgelere kaçmak zorunda kalmıştır.  Bu 
savaş yaşanırken Rusya’da Bolşevik ihtilalinin 
çıkması nedeniyle Ruslar geri çekilmiş ve 
Gümüşhane 15 Şubat 1917 tarihinde düşman 
işgalinden kurtulmuştur. “Osmanlı hâkimiyeti-
nin ilk zamanlarında Erzurum eyaletine bağlı 
iken sonraları Trabzon’a bağlanan Gümüşhane 
sancağı 20 Nisan 1924 tarih ve 491 sayılı 
kanunun 89. maddesinde “Vilayet” başlığı 
altındaki kanunla 1925 yılında il olmuştur.”

Torul İlçesi
Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum 

yolu üzerinde bulunan ve milattan önceki 
yıllarda kurulduğu tahmin edilen Torul, Gü-
müşhane’yi Batı Anadolu’ya açan kapı olması 
nedeniyle önemlidir. Orta Khaldiya olarak 
anılan Torul, madenleri ve ormanlarıyla ün 
yapmış olup sarp ve geçit vermeyen kayalıkları 
nedeniyle Cenevizliler gibi pek çok devletin de 
için sığınma yeri olmuştur. Torul’ da görülen 
Türkler, ilk defa 1048 yıllarında doğudan ge-
len Türkmen kitleleriyle gelen Çepnilerdir.  

Torul 19. yüzyılın ilk yıllarında 
yazıldığı anlaşılan Osmanlı Devleti'nin 
idari taksimatına dair bir defterde 
Gümüşhane’nin nahiyesi olarak göste-
rilmiştir. 1886 tarihli salnamede Torul 
Gümüşhane Sancağının kazası olarak 
yer alır. Torul 1893’da yapılan sayım 
sonuçlarına göre 36.137 kişi olup Gü-
müşhane sancağının en büyük kazasıydı. 
Cumhuriyet döneminde Gümüşhane’ye 
bağlı bir ilçe merkezi olmuştur. Torul’un 
nüfusu, 2015 yılı nüfus sayımına göre; 
köy nüfusu 5.238, merkez nüfusu 5.760 
olmak üzere toplam 10.998’dir. İlçenin 
yüzölçümü 1.049 kilometrekaredir.

Torul ilçesi turizm bakımından 
oldukça zengindir. Karaca Mağarası, 
Zigana Dağı, Limni Gölü, Yedi göller, 
Tarihî İpekyolu Köprüsü bunlardan 
bazılarıdır. 2018 yılında açılan Cam Seyir 
Terası ise turistlerin ilgisini çekmektedir.

İlçenin Tarihi 
Torul ve çevresinin tarihî 

kaynaklarda ilk kez geçtiği belge MÖ 
400’lerde kaleme alınan Ksenofon'un 
Anabasis (Sefer-Onbinlerin Dönüşü) 
isimli eseridir. Ksenofon, Torul ve Tonya 
bölgesinde Dril adlı savaşçı bir kabilenin 
yaşadığını ve bu kabilenin kolonici 
Yunanların amansız düşmanı olduğunu 
belirtmektedir. Dril kabilesi sorgun 
ağacından kalkanlar, mızraklar ve baldır 
zırhlarıyla silahlanmış Karadeniz’in en 
savaşçı kabilesi olarak aktarılmaktadır. 
İlçenin adının bu topluluktan dolayı 
verildiği tahmin edilmektedir. 4. Haçlı 
Seferi sırasında Trabzon’u ele geçiren 
Cenevizliler, Torul’u da alarak ilçenin 
birçok yerinde kaleler ve haberleşmede 
kullanılan Torul kalesini inşa etmişlerdir. 

Torul yoğun olarak Türk-Kayı ve 
Çepni boylarından gelen Türk nüfusa 
sahip bir ilçedir. Çepniler Anadolu’ya 
geldiklerinde bir bölümü Kürtün ve Torul 
civarlarından dağılmıştır. Selçuklu Sulta-
nının kuzeydoğu seferi sırasında, otağını 
Torul’da kurmasından sonra Ardasa diye 
anılan ilçeye Torul denmeye başlanmıştır. 
Türkmenler Torul’a 1040’lardan itibaren 
Akkoyunlular ve Safaviler döneminde 
yerleşmeye başlamışlardır. Torul 1461’de 
Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon 
İmparatorluğu’na son vermesinden 1828’e 
kadar Sancak Beyliği olarak kalmıştır. 
Yeniçeri ve Bektaşi ocaklarının kapatıl-
masıyla birlikte, Bektaş-i Güvenç Abdal’ın 
ocağı kapatılmış ve yoğun Bektaşi 
nüfusun yaşadığı Torul’un sancak beyliği 
kaldırılmıştır. 1828’ den Cumhuriyete 
kadar Trabzon vilayetinin Gümüşhane 
sancağına bağlı bir kasaba olarak sayıl-
mış, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte 
Gümüşhane’ye bağlı bir ilçe olmuştur. 

İlçe nüfusu, 1877-1878 Osmanlı-Rus 
harbinde (93 Harbi) yoğunlukla göç 
vermiştir. I. Dünya Savaşı sırasında 
(Ağustos 1916) Rus ordusu ilçeyi ele 
geçirmiş, 1917 Sovyet Devrimi’nden 
sonra Rusların geri çekilmesiyle onların 
yerini Rumlar almıştır. Torul, 14 Şubat 
1918’de düşman işgalinden kurtarılmıştır. 
İlçe nüfusu içerisinde Kayı ve Çepni 
nüfusu yoğundur. Ancak diğer Oğuz 
Türk boyları da Torul’da yaşamaktadır. 

Tarihî kaynaklara bakıldığında yörede 
yaşanmış Kankana Savaşı adında bir 
savaş dikkati çeker. Osmanlı-Rus savaşı 
yıllarında bu çevrede yine Ruslarla yaşa-
nan bir çatışmanın ismi olan bu savaşta, 
Torul ilçesinin birçok köyü işgal altında 
kalmıştır. Bu sırada Trabzon’da kurulan 
Kuva-i millîye üyesi olan Mustafa Asım 
Üçüncüoğlu, Osmanlı-Rus savaşında 
komutanı olduğu 508. Türk alayından 
geriye kalan birkaç asker ile birlikte 
Kankana taşları civarında bir mevkide 
gizlenmişler. Haberi alan Rus orduları 
bu alayı imha etmek için esir Müslüman 
Türklere Demirkapı Köyüne giden yolu 
açtırırlar. Mustafa Asım Üçüncüoğlu, 
bu olayı haber alır. (devam edecek)

Derleyen: İbrahim Özdemir
Kaynak: Halkbilimi Araş-

tırmacısı Bilim Uzmanı Yüksek 
Lisans Mezunu Meryem Üçüncü.
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