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Başkan Çimen Yeniden Seçildi

Kelkit’te ‘Kenevir’ Operasyonu

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen Yaz 
Kur’an Kursları 5 temmuzda başlayacak. 
Eğitimler, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, bu 
yıl online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.>4'TE

 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağ-
lı Çiftçibaşı köyü İlkokulu öğretmeni 
Gümüşhaneli hemşerimiz Necmet-
tin Yılmaz; yaz tatili için ailesinin 
yaşadığı  Torul ilçesi Demirkapı 

köyüne gelirken 16 Haziran 2017 
Cuma günü Tunceli Pülümür Vadi-
sinde hain terör örgütü PKK’nın eli 
kanlı teröristleri tarafından aracının 
kurşunlanıp yakılması sonrasında  

şehit edilmiş  ve naaşı uzun ara-
malardan sonra  12 Temmuz 2017 
tarihinde Tunceli Pülümür çayında 
bulunmuştu. 
Abuzer Yapar'ın Haberi>2'DE

  DEAŞ terör örgütü mensubu olan ve kırmızı 
kategoride aranan, sözde “Türkiye vilayeti sorum-
lusu” Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler, 
MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği nefes kesen 
operasyonla yakalanıp, Türkiye’ye getirildi.>6'DA

 Dünyada 20, Türkiye’de 200’ü aşkın şubesi 
bulunan Bargello Parfüm fi rmasının Gümüşha-
ne şubesi düzenlenen törenle açıldı.>3'TE

 Gümüşhane Belediyeler Birliği Başkanlığına 
tekrar Ercan Çimen Seçildi.>3'TE

 Kelkit ilçesindeki 2 ayrı köydeki 3 şahsın ev 
ve bahçesinde 122 kök kenevir bitkisi ele geçi-
rildi. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde evlerinde 
uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir 
bitkisi yetiştiren 3 kişinin ev ve bahçelerinde top-
lam 122 kök kenevir bitkisi ile 20 adet tabanca 
mermisi ele geçirildi.>5'TE

MİT Bir Haini Daha Paketledi Diyanet’in Yaz Kur’an Kursları 
5 Temmuz’da Başlıyor

BARGELLO Gümüşhane Açıldı
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BİR ANANIN 
EVLADINA VUSLATI 
Gümüşhane eski Belediye Başkanı ve Milletvekili merhum Mustafa Canlı’nın 
annesi Havva Canlı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Oğlunun acısına 9 
ay dayanabilen Canlı, Emirler mezarlığında oğlunun yanına defnedildi.

İstanbul İSTAÇ A.Ş. Genel Mü-
dürü iken yakalandığı Covid-19 
hastalığı nedeniyle tedavi gördü-

ğü hastanede 26 Eylül 2020 tarihin-
de vefat eden eski Belediye Başkanı ve 
Milletvekili merhum Mustafa Can-
lı’nın acısına 9 ay dayanabilen anne-
si 81 yaşındaki Havva Canlı, Yukarı 
Alıçlı köyünde iken kalp krizi geçirdi. 
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müda-
halesinin ardından Gümüşhane Dev-
let Hastanesi’nde tedavi altına alınan 
Canlı, burada yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen kurtarılamayarak vefat 
etti. Merhume Canlı için Kemaliye 
Camii avlusunda öğle namazının ar-
dından cenaze namazı kılındı. 9 çocuk 
annesi Havva Canlı cenaze namazı-
nın ardından Emirler mezarlığında 
9 ay önce ahirete irtihal eden oğlu 
Mustafa Canlı’nın yanına defnedildi. 

DİNMEYEN SIZI...
Necmettin Öğretmen’in 4. Şehadet Yılı
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DİNMEYEN SIZI
Necmettin Öğretmen’in 4. Şehadet Yılı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyü İlkokulu öğretmeni Gümüşhaneli hemşerimiz Necmettin Yılmaz; yaz tatili için ailesinin yaşadığı  Torul 
ilçesi Demirkapı köyüne gelirken 16 Haziran 2017 Cuma günü Tunceli Pülümür Vadisinde hain terör örgütü PKK’nın eli kanlı teröristleri tarafından aracının 
kurşunlanıp yakılması sonrasında  şehit edilmiş  ve naaşı uzun aramalardan sonra  12 Temmuz 2017 tarihinde Tunceli Pülümür çayında bulunmuştu. 

Şehit öğretmenimiz Necmettin 
Yılmaz, 16 Temmuz 2017 Pazar günü 
Torul ilçe merkezinde yapılan dini törenin 
ardından aynı gün ailesinin yaşadığı 
Torul Demirkapı köyünde defnedildi.

Şehit Necmettin Yılmaz'ın ailesinin 
acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. 

Necmettin Öğretmen'in şehadetinin 
ardından geçen 4 yılda yurdun çeşitli 
yerlerinden gelen çok sayıda taziye telefonu, 
mesaj ve mektup ile teselli bulmaya çalışan 
baba Hamit Yılmaz, Türk bayrağı ile 
süslediği oğlunun kabri başında hemen 
hemen her gün Kur’an-ı Kerim okuyup dua 
ederek evlat acısını hafi fl etmeye çalışıyor.

Baba Yılmaz, 16 Ekim 2016'da 
Şanlıurfa'ya atanan oğlunun 8 aylık 
öğretmenken PKK tarafından katledildi-
ğini, yaşadıkları acıyı tarif edemediğini ve 
üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acısının 
ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. 

4 yıldır derin bir acıyla yaşadığını 
belirterek, yaşadığı acının katlanılabilecek 
bir acı olmadığını belirten Şehit öğretmen 
Necmettin Yılmaz’ın acılı babası Hamit 
Yılmaz, “Yaşadığımızın yaşanmadan 
anlaşılması mümkün değil. Necmettin'i 
yokluklar içinde okuttum. Bir yılı bir 
ayakkabıyla zor geçirdiği zamanlar oldu. 
Maddiyat sıkıntısını çok yaşamıştı. Onun da 
bir sızısı var içimizde. Necmettin öğretmen, 
Esma-ül Hüsna'yı, Allah'ın isimlerini ezbere 
bilen, kendini yetiştirmiş bir evladımdı. 
Allah onu ve bütün ölmüşlerimizi nurlar 
içinde yatırsın. Bizi çok derinden üzdü. 
Acısı tarif edilmiyor. Rabb'im herkese 
Necmettin evladım gibi evlatlar nasip etsin. 
Necmettin, anasına babasına asi bir evlat 
değildi. Onun için çok acıyoruz. Istırap 
içindeyiz ama takdir-i İlahi. İnsan aç susuz 
yaşar, vatansız yaşayamaz. Necmettin öğ-
retmenin, oğlumun da kaderi şehadet şerbeti 
içmekmiş. Allah'a hamdolsun. En büyük 
şerbeti içti. İnşallah bize de nasip olur."

Baba Yılmaz, "Necmettin şehit olana 
kadar bizim evladımızdı, şu anda ve bundan 
sonra da 84 milyon Türk milletinin evladı. 
Onlar gereği gibi anıyorlar. Allah razı olsun, 
Necmettin unutulmuyor. Bütün kalplerde, 

gönüllerde, okulların kütüphanelerinde 
anılıyor evladımız. Gerçekten Türk mille-
tinin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. 
Ne mutlu ki Allah bizi bu asil milletin bir 
evladı olarak yarattı. Rabb'im milletimizi 
payidar etsin. Her insan bir gün vuslata 
erecek ve ölümü tadacak. Rabb'im ölünce 
arkamızdan hayır dua ile yad edilecek bir 
emare buyurup öyle göçmeyi nasip etsin. 
Rabbime bana Necmettin gibi bir evlat 
verdiği için ne kadar şükretsem azdır. Hiçbir 
zaman, bir an bile aklımdan çıkmıyor. Her 
yerde bir anısı var. Her şey onu hatırlatıyor. 
Bizimle her şeyde yaşıyor. Türkiye'nin 
her tarafında Necmettinler var. Allah 
Türk milletini var etsin." diye konuştu.

Baba Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti-
nin "oku" ile başladığını, oğlunun cehaletle 
savaşta şehadete erdiğini vurgulayarak, 
oğlu Necmettin’in geri kalmış bölgenin 
çocuklarına yardım eli uzattığını söyledi.

Baba Yılmaz oğlunun katillerinin 
öldürüldüğünü ve kanının yerde kalmadığını 
belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanıız 
Sayın Süleyman Soylu ve dönemin Tunceli 
Valisi Sayın Tuncay Sonel'e teşekkür edi-
yorum. Evladımı katledenlere hak ettikleri 
cezayı verdiler. Bütün güvenlik güçlerine 
sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bu 
millet tek bir millet. Allah aziz milletimizi 
korusun. Bayrağımızı vatanımızda ilelebet 
dalgalandırsın. Biz 1071'den beri bu toprak-

ların üzerindeyiz, Allah'ın izni ile ilelebet 
de olacağız, ha üstünde gezmişiz ha altında 
yatmışız fark etmiyor. Bu vatan bizim. İnsan 
bir gün ölecek. Allah onurlu ve şerefl i ölümü 
herkese nasip etsin. Rabb'imize boyun 
eğdik. Sizlerin vesilesi ile bizi hiçbir zaman 
yalnız Bırakmayan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Milli 
Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a, Gü-
müşhane Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek’e 
ile Torul Kaymakamımız Sayın Ömer Said 
Karakaş başta olmak üzere devletimizin 
bütün yetkililerine, çok değerli Gümüşhaneli 
hemşerilerime ve bütün milletime teşekkür 
ediyorum. Hepisinden Allah razı olsun."

Necmettin Öğretmenin toprağa 
veriliş günü olan 16 Temmuz tarihinde 
her yıl Torul ilçesi Demirkapı köyündeki 
kabri başında Torul Kaymakamlığı’nca 
resmi anma töreni yapılıyor.

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te 
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demir-
kapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan 
ikincisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim 
Okulu, ortaokulu Gümüşhane Yatılı 
Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane 
Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi'nde 
tamamladı. Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf 
Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlko-
kulu'nda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak 
başladı. 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek 
ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulu'na atandı.

8 aylık öğretmen olan ve öğrencile-
rince çok sevilen Necmettin Yılmaz, 16 
Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için 
Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, 
PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan 
kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde 
aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 
gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin 
Öğretmen'in naaşı, 12 Temmuz 2017'de 
Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Tem-
muz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenle-
nen törenin ardından baba ocağı Demirkapı 
köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin 
Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki 
imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerin-
deki okullara, kütüphanelere ve dönemin 
Tunceli Valisi ve şimdiki Ordu Valisi Tuncay 
Sonel tarafından  Tunceli'de bir bulvara 
verildi. Abuzer Yapar'ın Haberi

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Muhabirimiz Abuzer Yapar, Necmettin 
Öğretmenin şehit edilişin 4. Yıl dönümü 
vesilesiyle Baba Hamit Yılmaz’la konuştu.

Her Yıl 16 Temmuz Günü Kabri 
Başında Anma Merasimi Yapılıyor

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz 
Kimdir?
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BAŞKAN ÇİMEN YENİDEN SEÇİLDİ

Gümüşhane Belediyeler Birliği Baş-
kanlığına tekrar Ercan Çimen Seçildi.

Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliği 
olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Belediye Meclisi toplantı salonunda 
Gümüşhane Belediye Başkanı ve Yerel 
Yönetimler Birliği Başkanı Ercan Çimen 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 
birlik üyesi Belediye Başkanları, Belediye 
Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı 

Kubilay Bozalan ve birlik üyeleri katıldı.
Toplantıda ilk olarak Birlik Başkanlığı 

seçimleri yapıldı. Yapılan seçimde Belediye 
Başkanı Ercan Çimen, oy birliğiyle yeniden 
Yerel Yönetimler Birlik Başkanlığına seçildi. 

Daha sonra Meclis 1. ve 2. Başkan 
Vekili seçimi, asil ve yedek kâtip üye seçimi, 
birlik encümeni, plan ve bütçe komisyon 
üyeliği seçimleri yapıldı. Meclis 1. Başkan 
vekilliğine Aziz Nas 2.Başkan vekilliğine 

Yakup Turgut öz kürtün oy birliğiyle seçildi. 

Kâtip üyeliklere ise, asil üye olarak Mustafa 

çakmak Halil Kutun yedek üyeliklere ise 
Sezai doğan, bahtiyar Özkan seçildi. 

Birlik Encümen üyeliklerine Aziz Nas, 
Mutlu Özel, Turgay Kesler, Evren Evrim 
Özdemir, Enver Şen, Çetin Rıza Tanış, 
Yemen Demir oy birliğiyle seçildi. 

Plan ve bütçe komisyon üyeliklerine 
ise, Özgül Alkan, Reşat Çalışkan ve 
Mutlu özel oy birliğiyle seçildi. 

Toplantıda daha sonra birliğin 2020 
yılı kesin hesabı ve 2020 yılı faaliyet 
raporu oy birliğiyle kabul edildi. 

Toplantı sonrası açıklama yapan 
Başkan Çimen, alınan kararların hayırlı 
olması temennisinde bulundu.

BARGELLO GÜMÜŞHANE AÇILDI
Dünyada 20, Türkiye’de 200’ü aşkın şubesi bulunan Bargello Parfüm fi rmasının Gümüşhane şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Genç ve kadın girişimci Dilek Çimen Kara 
tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde açı-
lan işletme için tören düzenlendi. İl Müftüsü 
Dr. Mehmet Sırrı Şık’ın duasının ardından 
kesilen kurdele ile açılış gerçekleştirildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı 
Ercan Çimen, Gümüşhane’nin neyi meşhur 
dendiğinde ilk akla gelenin insanları olduğu 
belirterek, “Kızıma her zaman ticaretin onda 
9’u cesarettir dedim. O 10’da 10’u cesaret 

dedi ve zor günlerde bu işyerini açtı. 7 yıldır 
Gümüşhane Belediye başkanlığı görevini 
yapıyorum. Bu görev süresince de her açılan 
işyerinde aynı heyecan ve gururla buradaki 
esnafımızın güzel iş yapmasını, başarılı 
olmasını istedim ve hep destek oldum, olmaya 
devam edeceğim. Hayırlı olsun” dedi.

Törene katılan Gümüşhane Ticaret ve Sa-
nayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay ise 
genç ve kadın girişimci Dilek Çimen Kara’nın 

Gümüşhane’ye kazandırdığı uluslararası bir 
markayla kente hizmet etmesinden mutluluk 
duyduğunu belirterek, “Bugün bizim ihtiya-
cımız olan girişimci ve kadın girişimcilere bir 
örnek ve rol model olan Dilek kızımızın açtığı 
bu işyeriyle Gümüşhane’de insanımızın ihti-
yacı olan güzel kokularla, güzel düşüncelerle, 
güzel gülümsemelerle bize rekabetçi fi yatlarla 
hizmet edeceğine benim güvenim tamdır. 
Butik ama kaliteli ürün satan, kaliteli bir 

hizmet veren yer olduğuna ben şahidim. Başka 
şehirlere ihtiyaç duymadan ihtiyaçlarımızı 
kendi komşularımızdan, kendi şehrimizden 
kendi ilçe ve beldemizden temin etmek aynı 
zamanda Gümüşhanelilerin ve Gümüşhane’de 
yaşayan herkesin insani sorumluluğudur. 
Biz birbirimize lazımız” diye konuştu.

"Gümüşhane Bargello kokacak"
Genç ve kadın girişimci Dilek Çimen Kara 

ise Gümüşhane’de bir ilki gerçekleştirmenin 
gururunu yaşadığını belirterek, “Bu zorlu 
süreçte biz kadınlar olarak daha cesaretli 
adımlar atmalıyız. Bu nedenle böyle bir 
girişimle normalleşme sürecine de bismillah 
demiş oluyoruz. Memleketimize hizmet için 
ticari yaşamın canlanması, insanımızın 
uluslararası standartlarda hizmet alabilmesi 
için çalışmalara gayretle devam edeceğiz. 
Koku kadın erkek birçok insanın önemsediği 
bir prestij ürünü. Bizde Bargello fi rmasıyla 
birlikte uluslararası alanda ün yapmış kokula-
rın karakteristiğini kullanarak çok daha ucuza 
kaliteli parfümleri müşterilerimize sunuyoruz. 
Gümüşhane Bargello koksun istiyoruz. Koku-
larımız kalıcılık ve koku kalitesi noktasında 
çok iyi üretilmiş ürünler. Dünyada 20 ülke 
ile birlikte 200 noktada insanlar bu kokuları 
kullanıyor. Aynı zevki Gümüşhanelilere de 
yaşarmak istedik. Ev kokuları, odak kokuları, 
kadın, erkek ve bireysel kokularımızı denemek 
için bütün Gümüşhaneli hemşehrilerimizi 
mağazamıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Caddesinde gerçek-
leştirilen törene ilçe ve belde belediye 
başkanları ve davetliler katıldı.
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DİYANET’İN YAZ KUR’AN KURSLARI 5 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen Yaz Kur’an Kursları 5 temmuzda başlayacak. Eğitimler, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, bu yıl online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 
‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları 
Uygulama Esasları’ belirlendi. Buna 
göre bu yıl yaz Kur’an kurslarına 
ilişkin alınacak tedbirler ve hazır-
lıklara yönelik çalışma esasları 81 
İin Müftülüklerine gönderildi.

20 Ağustos’ta bitecek
Diyanet İşleri Başkanlığının 

her yıl okulların tatile girmesiyle 
birlikte cami ve Kur’an kurslarında 
açtığı ‘Yaz Kur’an Kursları’, bu yıl 
da Kovid-19 salgınına karşı alınan 
tedbirler nedeniyle yaş gruplarına göre 
çevrimiçi veya yüz yüze eğitim şeklinde 
gerçekleştirilecek. 2021 yılı yaz Kur’an 
kurslarında eğitim öğretim tek dönem 
halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 
2021 tarihleri arasında yapılması 
planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 
Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, 
Kur’an kursları veya ‘www.diyanet.
gov.tr’ üzerinden yapılabilecek.

Çocuklar yüz yüze, 
gençlere online eğitim

Kur’an kurslarına 4-22 yaş 
grubu arasındaki çocuk ve gençler 
katılabilecek. Buna göre 4-9 yaş grubu 
öğrencilerin velileri, bölgesindeki en 
yakın Kur’an kursuna yüz yüze olarak 
veya web sitesi üzerinden başvuru 
yapabilirken bu gruba sadece yüz 
yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arası 
öğrenci velileri ise başvurularını yüz 
yüze veya web sitesi üzerinden gerçek-
leştirebilirken eğitimleri tercihlerine 

göre yüz yüze veya çevrimiçi olacak. 
Yine 16-22 yaş arası öğrencilerin 
başvuruların web sitesi üzerinden alı-
nacak, eğitimleri ise sadece çevrimiçi 
yapılacak. Ayrıca Kur’an kurslarına 
7 yaş ve üzeri engelli vatandaşların 
da velileri başvuru yapabilecek.

Öğrenciler dini bilgi seviye-
lerine göre gruplandırılacak

Eğitim ortamları imkânlar 
dâhilinde öğrencilerin yaş grubu, 
cinsiyeti, Kur’an-ı Kerim okuma ve 
dini bilgi seviyeleri dikkate alınarak 
oluşturulurken, yüz yüze eğitim verilen 
ortamlarda ise öğrenci sayısı, Kovid-19 
salgını ile mücadele kapsamında 
fiziki şartlar göz önünde bulunduru-
larak öğretici grupları belirleyecek. 
Çevrimiçi eğitimlerde ise öğrenci 
sayısı en fazla yirmi kişi olacak.

‘Kovid-19 Salgın 
Rehberi’ hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Kovid-19 
salgını sebebiyle Kur’an kurslarındaki 
tedbirlere ilişkin ‘Kovid-19 Salgın 
Rehberi’ hazırladı. Bu kapsamda 
alınan tedbirler şu şekilde belirlendi:

-Öğrencilerin her gün kurslarda 
ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden 
yüksek olanlar, boğaz ağrısı, 
burun akıntısı, öksürük, iştahsızlık, 
kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, 
karın ağrısı, kusma, ishal, nefes 
darlığı gibi belirtileri olanlar sağlık 
kurumuna yönlendirilecek.

-18 yaş üstü olan öğrenciler bizzat 
kendileri, 18 yaş altı olan genç ve 
çocukların ise velileri tarafından “Bil-
gilendirme Formu ve Taahhütname” 

adı altında dilekçe vermeleri gerekecek.
-Dersler birleşik sınıflarla yapıl-

mayacak. Derslerde oturma şekli, sıra 
düzeninde sosyal mesafe en az 1 metre 
olacak şekilde birer boşluk bırakarak 
çapraz oturma düzeni yapılarak ve 
maske takılarak gerçekleştirilecek.

-Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem 
vb. eğitim malzemeleri kişiye özel 
olacak ve öğrenciler arası malzeme 
alışverişine izin verilmeyecek.

-Teneffüslerde ders ortamları 
mutlaka havalandırılacak.

-Kurs binası, sınıf ve cami/mescit 
girişinde el antiseptiği bulundurulacak.

-Kurslarda bulunan sınıf, 
mescit, tuvalet ve abdesthaneler 
günde en az bir defa temizlenecek 
ve sık sık havalandırılacak. Ayrıca, 
kapı kolları, elektrik düğmeleri, 
masa, sandalye gibi sık dokunulan 
yüzeyler düzenli olarak dezenfekte 
edilecek ve temizliği sağlanacak.

İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN PROJE BAŞARISI
Gümüşhane İbn-i Sina Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nin “100 Success-
ful People’’ e-twinning projesi sona erdi.

Türkiye’nin çeşitli illerindeki 
10 okulun katılımıyla sürdürülen 
projede başarılı insanların hayat-
larından örnekler anlatılıyor. 

Gümüşhane İbn-i Sina Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğret-
meni Ayşe Uslu proje ile ilgili “Şubat 
ayında başlayıp mayıs ayında son bulan 
projemizde başarılı insanlar hakkında 
sanattan edebiyata, bilimden spora ka-
dar pek çok hikâye var. Sanat, edebiyat, 
spor ve bilim dallarında başarılı insanlar 
üzerinde çalışıldı. Öğrenciler her tema 

için bir araştırma yaptılar ve 
ardından başarılı insanların 
hayatlarını ve bu harika 

insanlar hakkındaki yorumlarını içeren 
posterler hazırladılar. Her tema için en 
iyi 25 afiş belirlendi. Öğrencilerimiz 
başarılı insanların hayatlarını daha iyi 
anlayabilmeleri için web 2 araçlarını 
etkili bir şekilde kullandılar” dedi.

Proje e-kitabına  https://online.
fliphtml5.com/gubbk/abwx/#p=2  ve 
e-dergisine https://online.fliphtml5.com/
vddtv/cast/#p=4 linklerinden ulaşabilir.

TÜBİTAK’TAN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ’NE 

TAM DESTEK SÖZÜ 
TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire 
Başkanlığı) Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, 
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İb-
rahim Zeybek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen 
ziyarette yeni dönemin Rektör Zeybek’e ve Gü-
müşhane Üniversitesi’ne hayırlı olmasını dileyen 
BİDEB Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, 
TÜBİTAK BİDEB olarak Gümüşhane Üniversi-
tesi’ne tam destekte bulunacaklarını ifade etti. 

Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile geti-
ren Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, “TÜBİTAK 
BİDEB Başkanı Prof. Dr. Sayın Ömer Faruk Ursavaş 
ve beraberindeki heyete bu nazik ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Bilim insanlarının sayı 
ve niteliğinin artmasına yardımcı olmak amacıyla, 
destekleyici ve teşvik edici çeşitli programlar ve 
etkinlikler yürüten BİDEB, bu kapsamda lisans, yüksek 
lisans ve doktora çalışmaları yapan bilim insanlarına 
yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi 
destek sağlamak için burslar vermektedir. Başkanımız 
Prof. Dr. Sayın Ursavaş ile yaptığımız görüşmede 
Üniversitemizde yapılacak bilimsel ve akademik 
çalışmalarda TÜBİTAK tarafından verilen desteklerin 
artırılacağı sözünü aldık. Böylelikle lisans, lisansüstü, 
doktora ve sonrası çalışmalarında verilecek destekler ile 
üniversitemizde bu çalışmalar da artacaktır. Böylelikle 
hem nazik ziyaretlerinden hem de çalışmalarımıza 
verecekleri desteklerinden dolayı BİDEB Başkanı 
Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş ve beraberindeki 
heyete teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin alındığı görüşme 
sonrasında Rektör Zeybek tarafından BİDEB Başkanı 
Prof. Dr. Ursavaş’a Gümüşhane’nin eski yerleşim 
yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi gezdirildi.



16 Haziran 2021 Çarşamba
GAZETESİ

GÜMÜŞHANE05

İlimiz Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden

 Muhterem Büyüğümüz Temel Canlı’nın eşi, 

merhum Belediye Başkanı 

Mustafa Canlı, 

Musa, Müzeyyen, Bayram, Münire, 
Muzaffer, Aynur, Adem, 

Abdülkadir  Canlı'nın anneleri,

Havva Canlı’nın 
Vefatından duyduğum üzüntüyü belirtir, 

merhumeye Allah'tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı dilerim.

MUAMMER ŞEKER 
Olay Gazetesi İmtiyaz sahibi

BAŞSAĞLIĞI

ŞİRAN KADIN KOOPERATİFİNE DESTEK DEVAM EDİYOR
Gümüşhane Üniversitesinde kadın istihdamının arttırılmasına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Şiran İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen kuruluş aşamasındaki kadın kooperatifine destek çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Gıda 
Mühendisliği Bölümü, Gıda Teknolojisi 
Anabilim dalında düzenlenen toplantıda 
laboratuvar ortamında ürün yapımı 
ve ürün özellikleri örnekler eşliğinde 
yapılacak projeler görüşüldü. Toplantıya 
Araştırma Görevlisi Dr. Halil İbrahim 
Odabaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birim So-
rumlusu Sosyolog Ferdiye Demir ve Şiran 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 
Ziraat Mühendisi Elif Karabulut katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Araştırma 
Görevlisi Dr. Halil İbrahim Odabaş 
tarafından lavanta yağı üretimi, kuşburnu 
sirkesi yapımı, sirke üretimi yapılan 
yerin dezenfektanı, gıda üretim süreci, 
ürün raf ömrü, ambalajlama teknik ve 
yöntemleri konusunda bilgiler verildi. 
Bunun yanı sıra lavanta esansiyel yağ 
çıkarma, kuşburnunun katkı maddesi 

olmadan mor rengi sağlamasına ilişkin 
örnekler laboratuvar ortamında verildi.

Çalışmalarına ara vermeden devam 
eden kadın kooperatifi için açıklamalarda 
bulunan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim 
Zeybek şunları söyledi: “Üniversitemizin 
verdiği destek ve işbirliği çerçevesinde sıkı 
bir şekilde çalışmaları yürütülen kadın 
kooperatifinin ürün geliştirme araştırması 
kısmına geldiğini görmekteyiz. Şiran 
ilçemizdeki kadınlara büyük bir destek 
sağlayacak olan kooperatif için üretimi ya-
pılacak ürünler hakkında gerekli bilgilerin 
danışmanlar tarafından verilmeye devam 
ettiğini memnuniyetle izliyoruz. Buradan 
elde edilecek bilgilerle katma değeri yük-
sek sağlıklı ürünlerin ortaya çıkacağına 
inanıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu 
ürünlerin geliştirilmesini diliyor ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.”

KELKİT’TE ‘KENEVİR’ OPERASYONU
Kelkit ilçesindeki 2 ayrı köydeki 3 şahsın ev ve bahçesinde 122 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gümüşhane’nin 
Kelkit ilçesinde 
evlerinde uyuşturucu 
madde yapımında 
kullanılan kenevir 
bitkisi yetiştiren 3 
kişinin ev ve bahçe-
lerinde toplam 122 
kök kenevir bitkisi 
ile 20 adet tabanca 
mermisi ele geçirildi.

İl Jandarma Ko-
mutanlığı Kaçakçılık 
ve Organize İşler 
Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Kelkit 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapı-
lan istihbari çalışma neticesinde ilçeye bağlı 
Güdül köyünde ikamet eden D.D ile Y.Ç ve 
Gerdekhisar köyünde ikamet eden M.T isimli 
şahısların ev ve eklentilerinde kenevir yetiştir-
dikleri bilgisi alınınca adli makamlardan alı-
nan arama kararına istinaden arama yapıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığından 
narkotik dedektör köpeği, KOM Şube ekipleri 
ve Kelkit ilçe Jandarma Karakol komutanlığı 
personelince şahısların ikamet ettikleri ev 

ve eklentilerinde yapılan aramada Güdül 
köyünde ikamet eden D.D’nin bahçesinde 
50 kök kenevir bitkisi ve evinde 20 Adet 9 
milimetre çapında tabanca mermisi, Y.Ç’nin 
balkonunda saksıya ekili 12 kök kenevir 
bitkisi ile Gerdekhisar köyünde ikamet eden 
M.T’in bahçesinde saksıya ekili 60 kök 
kenevir bitkisi olmak üzere toplam 122 kök 
kenevir bitkisi ve 20 adet 9 milimetrelik 
tabanca mermisi tespit edilerek el konuldu.

Şüpheliler D.D, Y.Ç ve M.T 
isimli şahıslar hakkında adli ma-
kamlarca tahkikata başlandı.

Odamız üyelerinden 

Bayram, Muzaffer, Adem,Musa, Abdülkadir ve  

merhum Belediye Başkanı Mustafa CANLI’nın anneleri, 

Temel  CANLI’nın eşi, 

Havva CANLI’nın 

vefatından dolayı duyduğumuz üzüntüyü belirtir, 

merhumeye Yüce Allah’tan Rahmet, kederli ailesi ve 

yakınlarına başsağlığı dileriz. 

Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu

BAŞSAĞLIĞI

Resmi İlanlar www.İlan.gov.tr'de BASIN: 1394453
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İbrahim ÖZDEMİR PAŞA’NIN PETEKLİĞİ EFSANESİ -21
PAŞA’NIN PETEKLİĞİ EFSANESİ 21
Paşa, gördüğü düş ile aniden uyandı. Demir 

pencereden içeriye giren güneş ışığı gözlerini 
kamaştırdı. Her iki gözünü de ovuşturdu ellerinin 
tersi ile. Kendine gelmeye çalışıyordu ama, 
gördüğü düş usundan çıkmıyordu. Dizlerini kırarak 
yatağının içerisinde oturdu. Başını dizlerine yasladı, 
bir süre öyle kaldı. Düşünü iyice anımsamaya 
çalışıyordu. Babası ona, düşünde çok dikkatli 
olmasını söylüyordu. “Arılar seni koruyacak” 
diyordu düşünde. Arı?... Arı insanı nasıl korur ki 
baba? İlk kez babası söylüyordu ona, o da düşünde. 

“Pençe ile Keleş’e de çok iyi bak, onlar da senin 
koruyucun olacak. Çakıroğlularından uzak dur” 
diyordu. Çakıroğulları?... İki kez karşılaşmıştı onlar-
la, ikisinde de üstün gelmişti ama bir üçüncüsünde 
ne olacağını bilemiyordu. En büyükleri Reşat, bey 
kızı Mahur’a kafayı takmıştı. Engel olmak lazımdı 
ama nasıl? Mahur’u neden bu kadar düşünüyordu? 
Kafasında sorunun biri bitmeden diğeri başlıyordu.

Ağır ağır yatağından indi. Demir kapıyı 
her zamanki gibi büyük bir gıcırtıyla açtı. 
Pençe ve Keleş, kapının önündeydiler. Kapı açılır 
açılmaz, Paşa’nın bacakları etrafında dönmeye 
başladılar kuyruklarını sallayarak. Durun, 
biliyorum acıktınız, hele elimi yüzümü yıkayayım. 
Sizin yalınızı da vereceğim. Argo Midi’den 
olukla getirdiği suyla elini yüzünü yıkadı.

-Su da çok azaldı, Kurumak üzere. 
Olukları çoktandır temizlemedim. Bir yerden 
de oluklar kaçırmış olabilir. Bugün olmaz 
ama yarın bakayım, dedi kendi kendine.

Mağaranın dışında iki düzgün taştan yaptığı 
ocağa etrafı dumandan kapkara olmuş demliği su 
doldurarak koydu. Ocaktaki çalıları tutuşturdu. 
Gördüğü rüyanın etkisini hala üzerindeydi. Çay içer-
sem kendime gelirim, dedi. Ocağın yanında bileği 
taşından yaptığı sofraya kahvaltılık bir şeyler koydu. 
Pençe ve Keleş, meraklı gözlerle sahibini izliyordular. 

-Bakmayın öyle melun melun sizin 
kahvaltınızı da hazırlayacağım.

İki arıdan biri sağ diğeri de sol omuzuna 
konmasıyla gördüğü düşün kalan yerini anımsadı. 
Babası ona, “Senin omuzlarında kar yağıncaya 
kadar iki arı nöbet tutacak. Onlara sakın dokunma. 
Kovanlardaki arılarla sürekli nöbet tutan arılar 
irtibat halinde olacaklar. Pençe ve Keleş seni 
korudukları gibi arılar da koruyacak. Sen sen ol, 
sakın omuzlarına konan arıları kovalama” demişti.

Birden Pençe ve Keleş hareketlendi. Mağaraya 
çıkan yolun bitişiğine kadar gittiler. Havlamak 
yerine kuyruklarını sallıyordular. Elindeki çay 
bardağını bileği taşının üzerine koydu, ayağa 
kalktı. Yola baktı. Gelen Şakir Hocaydı. Koşarak 
o da yolun ucuna geldi. Meraklı gözlerle Şakir 
Hocanın yaklaşmasını bekledi. Birkaç adım kalınca 
yanına indi. Elini aldı, öptü, başına götürdü:

-Hoş geldin hocam.
-Hoş bulduk, Paşa Osman’ın oğlu Paşa, hoş 

bulduk. Beklemedin beni kahvaltını yapmışsın.
-Geleceğini bilmiyordum hocam. Ben 

hemen sana kahvaltı hazırlarım. Hele gel 
hocam, içeride mi oturursun dışarıda mı?

-Hava güzel dışarıda oturalım.
-Nasıl istersen hocam. Çayı daha 

yeni demledim. Hemen sana bir çay 
koyayım. Yeni kahvaltılık da getireyim.

-Gerek yok Paşa oğlum, sofradakiler çok bile.

-Olur mu hocam?
-Olur Paşa oğlum olur, bana yeter de artar bile.
Paşa, Şakir Hocaya hürmette kusur etmiyordu. 

Ona hizmet için adeta etrafında dönüyordu.
-Otur Paşa, başım dönecek.
Paşa, saygılı bir şekilde oturdu. 

Çayını yudumlayıp kahvaltısını yapan Şakir 
Hocayı büyük bir merakla izliyordu. Şaşkındı, 
sabah sabah Şakir Hoca, neden buraya geldi, 
sorusunu soruyordu kendi kendine.

-Şimdi sen diyorsun ki, bu Şakir Hocanın 
sabah sabah burada ne işi var, değil mi?

-Bağışla hocam ama doğrusu çok merak ettim.
-Merak etmekte haklısın oğul. İyi 

insanlar her zaman benim dostumdur.
-Sağol hocam.
-Onlara bir zarar gelmesini istemem. Sen de rah-

metli baban gibi iyi bir insansın. Baban, seni bana 
anlattı. Savaşa gitmeden önce bana, vasiyetini tutup 
tutmayacağını takip etmemi istedi. Ben de seni takip 
ettim. Gördüm ki, babanın vasiyetini tutmuşsun. 

-Öyle oldu hocam. 
-Ve baban bana ayrı bir şey daha söyledi.
Paşa meraklı gözlerle Şakir Hocanın iki dudağı 

arasından çıkan sözleri çok dikkatlice dinliyordu.
-Dinliyorum hocam, ne söyledi.
-Eğer oğlum vasiyetime bir yıl süreyle 

sadık kalırsa, iki kışı mağarada geçirirse, 
mağarada kalmasına gerek kalmaz. 

Şakir Hoca, bardaktaki çayının son 
yudumunu da yudumlar, boş bardağı 
bileği taşının üzerine bırakır. 

-Şimdi hem benim hem de senin çayını 
doldur, karşılıklı birer çay daha içelim.

-Olur hocam.
-Guş Nenenin yanındaki boş binanın 

kimin olduğunu bilir misin?
-Bilmem hocam.
-Nasıl bilmezsin yirmi yaşına kadar Guş 

nenenin yanında kaldın, merak edip de o boş 
binanın kimin olduğunu sormadın mı?

-Sordum ama hocam ne Guş 
Nenem söyledi ne de başkaları.

-Öyle mi? 
-Öyle hocam.
-O bina senin baban Paşa Osman’ın evlat.
-Deme hocam, neden bugüne kadar 

kimse bana bir şey söylemedi?
-Orasını bilemem, o binanın anahtarı Guş 

Nenededir, ondan iste. Yalnız bu mağarada bir 
kış geçirdin, ikinci kışı geçirip, gelecek yaz arıları 
sağım yapıp, balını sattıktan sonra anahtarı iste. 
Sen sen ol, bu dediklerimi unutma. Sakın ola 
ki zaman dolmadan kapısını açmayasın. 

-Açmam hocam. Allah senden 
de babamdan da razı olsun.

-Hadi bana müsaade.
-Gidiyor musun hocam?
-Gidiyorum evlat, uğrayacak birkaç 

yerim daha var, geç kalmayayım.
-Selametle hocam.
Xxx
Üç kardeş değirmenci Ahmet’ten aldıkları 

parayı paylaştılar Ali Düzünde. İlk vurgun onları 
memnun etmişti. Kimse onlardan şüphelenme-
mişti. Şüphelenseler de nasıl kanıtlayacaklardı 
ki, kimselere görünmeden yaptılar vurgunu. 

-Anamıza biraz para verelim diyorum ama 

kabul edeceğini sanmıyorum, dedi Reşat.
-Kabul etmez abi. Hem ona para bırakırsan 

şüpheyi üzerimize çekmiş oluruz.
-Doğru söylersin Fikret.
-Düşündüğün başka vurgun var mı abi?
-Aldın paranın tadını değil mi deftersiz?
-Öyle, bugüne kadar cebimde 

böyle para görmemiştim.
-Sırada Makrelli Cevat Bey var.
-Cevat bey mi?
-Cevat bey mi?
-Niye şaşırdınız? Arılarını yeni sattı 

Topal Ömer’in kızı Mahur’a.
-Çok para almıştır öyleyse.
-Çok, hem de tomar tomar.
-Çökeceğiz ona da ama çok dikkatli olmalıyız, 

ne edip edip dikkatleri üzerimize çekmeyeceğiz.
-Mahur’u unuttun değil mi abi?
-Mahur gibi kız unutulur mu oğlum, o, 

şöyle ya da böyle sonunda benim olacak.
-Onu unutsan.
-O benim yaşam kaynağım, onu hayal 

ederek yaşıyorum. Bırakın şimdi dinlenelim 
biraz. Akşama doğru kasabaya ineceğiz.

Xxx
Mahur, Ceyhan ile birlikte arkalarında seyis 

Celal’le sabahın erken saatlerinde kasabanın yolunu 
tuttular. Çit Deresi yolu kasabaya giden köylülerle 
doluydu. Hayvanını hayvan pazarına, ürettiği ürün-
lerden fazlasını satmaya götüren köylüler, satıştan 
alacakları paranın hayalini kuruyordu. Yeni yeni ur-
balar alacaklardı çocuklarına. Sevinecekti garipler. 
Kışlık urba da almak gerekiyordu. Kar bir yağmaya 
başladı mı dam boyunu buluyordu. Metrelerce yük-
sekliğe varan kar kalınlığı donduruyordu bebeleri. 
Bebeler kalın giyeceklerdi ki karın tadını çıkarsınlar. 

Paşa, değirmenci Ahmet’in değirmenine 
geldiğinde durakladı. Uzun uzun değirmene baktı. 
Burada soygun yapmak çok kolay. Kimseler görmez. 
Soygunu yapanlar iyi düşünmüşlerdi. Ne ile kışı 
çıkaracaktı değirmenci Ahmet? Elinde avucunda ne 
varsa aldı soysuzlar. Yardım etmek gerek değirmen-
ciye, çoluk çocuğu bir kış boyu ne yer ne içerler? 

Kasaba her zamankinden daha kalabalıktı. 
Zermutlular yine atları ile gelmişlerdi kasabaya. 
Onların at zevki, diğer köylüleri kıskandırıyordu. 
Atlarına çok iyi bakan Zermutlular ata binme-
sini de çok iyi biliyordu. Paşa, her zamanki gibi 
heybesi omuzunda semt pazarına girdi. Bu kez 
bal satmayacak, kışlık yiyecek alacaktı kendisine. 
Satış yapan diğer köylülerin satış ürünlerini tek tek 
bakıyordu ki Mahur gözüne ilişti. Yanına geldi:

-Hayırdır bey kızı ne alacaksın?
-Bir şey alacağım yok, sadece 

bakıyorum. Sen ne yapıyorsun?
-Ben de kışlık ihtiyaçlarımı alacağım.
-İyi, kaç gün oldu bize gelmedin. Arıları 

öyle bıraktın, bakmaya gelmeyecek misin?
-Geleyim mi?
-Gel tabi biz arıdan anlamayız.
-Yarın gelirim.
-Bak buna sevindim.
-Sağol. Ben alacaklarımı alıp erken döneceğim.
-Neden, birlikte döneriz.
-Olmaz.
-Neden olmazmış?
-Dedikodu olur.
-Olsun, ben korkmuyorum da sen mi korkuyor-

sun dedikodudan?
-Sonra sen atlı 

ben yaya, birbirimize 
ayak uyduramayız.

-Hani sen 
güya koruyacaktın 
beni, yine Çakıroğulları 
yoluma çıkarsa?

-Yanında Celal var ya?
-İyi… Paşa yarın görüşürüz, gel ama.
-Geleceğim bey kızı Mahur, geleceğim.
Çakıroğulları da semt pazarını dolaşıyordu. 

Özellikle Çit Deresi köylerinden gelip de satış 
yapanları dikkatlice izliyorlardı. Kimin daha 
çok para kazandıklarına bakıyorlardı. Makrelli 
Cevat Bey, satış yapan bir köy kadınından tereyağı 
alıyordu. Reşat, onu dikkatlice izliyordu. Cebinden 
bir tomar para çıkaran Cevat Bey köylü kadına 
parasını verdi. Tomar parayı cebine dikkatlice 
yerleştirip yağını alarak Pazar yerinden ayrıldı. 

-Fikret, Cemil gidelim, Cevat beyi 
mutlaka tuzağa düşürmeliyiz.

-Nasıl abi, bugün mü?
-Evet bugün, yağ alırken baktım 

cebinden tomar halinde para çıkardı.
-Deme, ne yapacağız?
-Onu takip edelim gözden kaçırmayalım. 

Biz ondan önce yola çıkmamız lazım. Müsait 
bir yerde yolunu kesip o parayı almalıyız.

-Ya, yanında başkaları da olursa?
-O da bizim şansımıza, onları da soyarız.
Xxx
Sabah erkenden peteklikten köye gelen Paşa, son 

arıyı da baktıktan sonra kovanın kapağını kapattı. 
-Biraz daha şerbet vermeliyiz. Kış uzun 

sürüyor, yetmez mevcut bal ile verdiğimiz şerbet.
-Veririz, gel anam kahvaltıya bekliyor.
-İyi olur, acıktım.
Hizmetçi Mukaddes, konak önündeki 

çardağa hazırladı kahvaltıyı. Hanımağa, 
Mahur ve Paşa kahvaltı sofrasına oturdular. 
Köyde, üretilen ürünlerin dışında kasabadan 
alınan kahvaltılıkları da vardı sofrada. Mahur’un 
çantası karşılığı aldığı baldan da vardı. 

-Paşa, ben balı çok beğendim 
gerçekten çok kaliteli.

-Sağ olun Hanım ana. 
-Bu balı bizim arılar da yapabilecek mi?
-Yapar, Makrel’in balı da çok kalitelidir. 

Arılarınızı da oradan getirdik, arılar 
nereden bal alacaklarını biliyorlar.

Çayından yudum alan Hanımağa bir kızına bir 
de Paşa’ya bakıyordu. İkisi de birbirlerine ne kadar 
da yakışıyordular. Acaba aralarından bir şey var mı? 
Bence yok, olsaydı kızım kesinlikle bana açardı. 

-Mağaradan çıkıp köye dönmeyi 
düşünmüyor musun Paşa?

-Düşünüyorum Hanım ana, kısmetse 
önümüzdeki yıl köye dönmeyi düşünüyorum.

-Ciddi misin Paşa? diye merakla sordu Mahur.
-Ciddiyim. Arılarımı da buraya taşıyacağım.
-Buna çok sevindim Paşa oğlum.
-Sağol Hanım ana.
Çocuklar yine bir ağızdan:
-Makrelli Cevat Beyi soydular! Makrelli 

Cevat beyi soydular, diye bağırarak cami 
önündeki meydanda toplanıyorlardı.

MİT BİR HAİNİ DAHA PAKETLEDİ
DEAŞ terör örgütü mensubu olan ve kırmızı 

kategoride aranan, sözde “Türkiye vilayeti 
sorumlusu” Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım 
Güler, MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği nefes kesen 
operasyonla yakalanıp, Türkiye’ye getirildi.

Çok sayıda silah ve patlayıcılarla birlikte, 
Türkiye’ye illegal yollarla geçerek, sansasyonel eylem 
planladığı öğrenilen Ebu Usame el Türki kod isimli 
Kasım Güler, MİT tarafından Suriye’de tespit edilip, 
takibe alınmasının ardından başarılı bir operasyonla 
Türkiye’ye getirildi. Kırmızı kategoride aranıp 
yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Kasım Güler’in 
üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli 
bilgiler çıktı. Ebu Usame el Türki kod isimli Kasım 
Güler’in, 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pa-
kistan alanına geçerek İslami Cihat Birliği bünyesinde 
çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği, 2014 yılında 

örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek 
DEAŞ’a katıldığı,2018 yılında örgüt içerisinde üst 
düzey görevlerde yer aldığı, sözde “Türkiye vilayeti 
sorumluluğunun” ardından ise DEAŞ’ın Rusya, 
Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu olduğu öğrenildi.
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İp Atlama 
Bu oyun en az üç kişiyle oynanır. 

Genellikle kızların oynadığı bir oyundur. 
İki kişi ipi tutar ve çevirir. Bir kişi de 
ortaya geçer ve ip ayaklarına değmeden 
atlamaya çalışır. Oyunun hızı ipi çevirenlerin 
temposuna göre artar. Oyuncu ortada 
atlarken bazı tekerlemeler söyler: 

Arabi arabi 
Çevir dolabi 
Kızlar giyer  
Miskin çorabi 
Erkekler içer 
Rakı şarabi 
Makas makas  
Baba boka bas 
Kestane kestane 
Kalmadı bana bir tane (KK21, 22). 
Bu tekerleme ise ipi tutanlar tarafından 

söylenir. İp atlayan oyuncu buradaki komut-
lara uyar. Şaşırırsa yanar ve ipi sallayan olur:  

Laleli bir, içeri gir, ipten tut dışarıya çık 
(Burada oyuncu dışarı çıkmak zorundadır). 

Laleli iki, ormanda tilki, ormanın 
yarısı, doktor beyin karısı, 

Denizde dalga, hoş geldin abla, üç 
kere hopla bir, iki, üç. (Oyuncu burada 
sırayla atladıkça bir, iki, üç diye bağırır.) 

Laleli üç seçmesi güç, bir, iki, üç. 
Laleli dört, eteğini 

ört, bir, iki, üç, dört. 
Laleli beş, mezarını eş, 

bir, iki, üç, dört, beş. 
Laleli altı bir gemi battı, 

içindeki şişko, üç göbek attı 
bir, iki, üç, ...,altı. 

Laleli yedi, yemeğini yedi 
bir, iki, üç dört, beş, altı, yedi. 

Laleli sekiz, seksen sekiz bir, 
iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 

Laleli dokuz, doksan 
dokuz bir, iki, üç, dört, beş, 
altı, yedi, sekiz, dokuz. 

Laleli on, kırmızı don, 
bir, iki, üç, dört, beş, altı, 
yedi, sekiz, dokuz, on  

Oyununun sonunda herhangi 
bir sayı söylenir. Örneğin “Laleli 
yirmi” denir ve tempo artırılır. 
Oyuncu yirmiye kadar sayar ve 
yanmamaya çalışır (KK27, 1, 23). 

Peşkir Atma 
Bu oyun genellikle kış geceleri 

büyükler ve çocukların oynadığı bir oyundur. 
Büyükler tarafından seçilen iki çocuğa 
bilmeceler sorulur. Bilmece sorulan çocuklar 
peş peşe sorulan 3 bilmecede yanılırsa 
veya bilemezse başka bir çocuk tarafından 
kafalarına peşkir vurulur. Eğer çocuklar 3 
bilmeceyi arka arkaya bilirse soruyu soran 
kişiye peşkir vurulur. En çok bilmece bilen 
çocuğa kızak hediye edilir (KK8, 9). 

Birem Birem 
Bu oyun genellikle kız erkek karışık 

oynanır. Oyun için en az beş kişi 
olmalıdır. Oyuncular ayaklarını öne doğru 
uzatırlar. Oyun tekerleme ile başlar: 

“Birem birem, ikem ikem 
Uzun boylu kamış dikem
Sallam sullam salla bunu  
Çek onu çek bunu” Bu tekerleme 

hecelenerek okunur ve her hecede bir 
çocuğun ayağına dokunur. Son heceye denk 
gelen ayağın teki oyundan çıkar. Bu şekilde 
sayarak tek ayak kalana kadar oyun devam 
eder. Tek bir ayak kalınca bütün oyuncular 
bu ayağa elleriyle vururlar (KK35). 

Halk Oyunları 
“Halk oyunlarının kökeni ilk insana kadar 

uzanır ve büyüye dayanır. Ava çıkmadan 
önce kapılan toplu dans, topluluğun güven 
duygusunu artırıyordu. İlkel insanların top-
luluk hâline yaşaması ve kendilerini yöneten 
birtakım sihirli güçlere inanmaları ilk dansın 
doğuşuna neden oldu.” (Artun, 1992, s.4). 

Genel olarak halk oyunlarının oluşumunda 
insanımızın tutumu ve davranışları ve oyuna 
bakışı önemlidir. Bu tutum ve davranışlar 
ile beraber oyunların oynama şekli ve oyun 
esnasında kullanılan malzemeler çeşitli 
olabilmektedir (Albayrak, 2004, s.237). 

Örneğin Karadeniz’de oynanan bıçak 
oyunu yörenin davranışlarını, oyunun genel 
havası yöre insanının hırçınlığını, oyunun 
en sonunda kişilerin birbirlerine sarılmaları 
bölgede olan samimi dostluğun göstergesidir. 

Cizere köylerinde geçmişten günümüze 
değişmeden oynanan halk oyunları şunlardır: 

Alucra Sallaması  
Bu oyun davul-zurna veya kemençe 

çalarken ile el ele tutuşulup oynanan oynanır. 
Bu oyunu genellikle kadınlar oynar. Cizere 
köylerinde kına gecelerinde oynanmaktadır. 

Bıçak Oyunu 
Kemençe çalarken karşılıklı iki kişinin 

ellerinde bıçaklarla doğaçlama hareketler 
yapılarak oynanan bir oyundur. Oyun önce 
ikilinin düz horonuyla başlar. Kemençenin 
ritmi artamaya başlayınca karşı karşıya 
gelirler ve bıçakları birbirine değdirip ses 
çıkarırlar. Oyunun son kısmında oyuncular 
bıçaklarını yere atıp birbirlerine sarılırlar. 
Bu oyun gelin alma merasimlerinde gelinin 
kuşağı bağlanırken oynandığı görülür.  

Cemo 
Bu oyun Cizere köylerinde genellikle 

Arpalı köyünde oynandığı görülmektedir. 
Oyunu çoğunlukla kadınlar kına gecesinde 
oynar. Bu oyun oynanırken bir kişi ortada 
cemo türküsünü söyler. Kadınlar ellerini 

orta hizadan tutarak oyuna başlarlar. İki tur 
dönüldükten sonra doğaçlama bir alaşağı 
yapılır ve tekrar oyun devam eder. Kadınları 
oyunu oynarken hafif eğik olmalı, kafaları 
da aşağıya bakar şekilde durmalıdır.   

Dik Horon 
Cizere köylerinde genellikle erkekler 

tarafından her eğlencede oynanan bir 
oyundur. Kemençe veya zurna çalınmasıyla 
oynanır. Oyun önce düz horon şeklinde 
başlar ancak ayaklar oynamaz dizler ritme 
uymalıdır. Oyunun ortasında ayaklarda 
hafifçe ileri geri hızlı şekilde oynar. Oyun 
içerisinde en az üç defa alaşağı yapılır.  

Düz Horon 
Bu oyun her eğlencede kadın veya erkekler 

tarafından genelde kemençe ezgileriyle 
oynanır. Kemençecinin komutlarıyla oyun 
hızlanır ve alaşağı yapılır. Oyunda önce sağ 
ayak öne sonra sol ayakta atılır. Üçüncü 
aşamada öne sağ ayak öne alınır sonra 
sol ayakta yanına getirilir ve sırayla geri 
gidilir. Oyunun başında eller orta hizadadır. 
Oyun sonuna doğru eller aşağı indirilir.  

Hoş Bilezik  
Bu oyun Cizere köylerinde sadece 

kadınların oynadığı bir oyundur. Davulzurna 
ile oynanır. Ancak davul-zurna yoksa 
birisi ortaya geçer ve ezgiyi söyler, oyun 
başlar. Oyun kadınların yerinde saymasıyla 
başlar. Daha sonra hızlı şekilde 3 adım 
öne ve sağa gidilir. Sonra geri gelinir. 
Ortadaki kişinin komutuyla yere çökülür 
ve istenildiği zaman oyun sona erer. 

Üçayak 
Bu oyun Alucra sallamasının ezgileriyle 

genellikle kına gecelerinde kadınların 

oynadığı bir oyundur. Oyuna eğik şekilde 
başlanılır. Önce sağ ayak geride sol ayak 
sürekli önüne doğru getirilerek 3 tur sağa 
gidilir. Sonra aynı hareketler sağa doğru 
da yapılır. En sonunda bir sağa bir sola bir 
defa gelinir ve başlanılan yerde oyun biter.  

Halk Çalgıları 
Davul 
Büyük bir kasnağın iki yanına deri 

geçirilerek yapılan, tokmakla çalınan çalgıdır. 
Davul Anadolu geleneksel müziğinin en temel 
çalgısıdır. Tek başına kullanıldığı gibi özellikle 
zurna ile beraber ikili kullanımı ile bilinir. 
Cizere köylerinde genelde düğünlerde erkekler 
tarafından oynanan oyunlarda çalınır. 
Düğünlerde daha çok gelin alınırken çalınır. 

Zurna  
Davul ile oyunlara eşlik eden 

en önemli nefesli çalgıdır. Genelde 
dik horon oynarken çalınır. 

Kemençe 
İki elle boşlukta çalınan üç telli küçük 

yaylı bir çalgıdır. Yörede en çok kullanılan 
ve sevilen halk çalgısıdır. Kemençeyi çalan 
atma türküler söyler. Genelde düz horon ve 
bıçak oyunu kemençe ile oynanmaktadır.  

Tef  
Tef keçi derisinin oval bir tahtaya 

geçirilmesiyle yapılır. Tef genelde kadınların 
kendi aralarında yaptığı kına gecesi gibi 
eğlencelerde çalınır. Tefi çalan kişi atma 
türküler eşliğinde kişileri eğlendirir. 

BAYRAM, TÖREN VE 
KUTLAMALAR 

Mevsimlik Törenler  
Galandar 
Yörede yılbaşı, ocak ayının ikinci haftası 

içerisinde farklı günlerde kutlanmaktadır. 
Yılbaşı genelde 14 Ocak tarihi ve bu tarihe 
yakın gün olarak sayılmaktadır. Cizere köy-
lerinde yılbaşına “Galandar” denilmektedir. 

Galandar günü ve gecesinde köyün 
gençleri her evin bacasından Galandar gıdığı 
denilen bir sepet bırakır. Sepet bırakılan ev 
sahibinin kimseyi görmemesi gerekmektedir. 
Ev sahibinden bu sepete bir şeyler koyması 
beklenir. Sepet bırakan kişi bazen kadın 
kılığına girer ve gizlenmeden kadın sesi 
çıkararak ev sahibinden, istediklerini sepete 
koymasını ister. Sepeti gören kişi evinde ne 
varsa genellikle çerez, elma, armut, portakal 
gibi yiyecekler koyar. Sepettekiler beğenil-
mezse galandar asanlardan biri bir ipe not 
yazar ve ev sahibinden farklı yiyecekler istenir. 
Bütün evler dolaşıldıktan sonra bu yiyecekler 
bölüştürülüp yenir. Galandarın ilk günü ço-
cuklar için eğlence günüdür. Geceleri özellikle 
karanlıkta saklambaç ve birçok oyun oynanır.  

* Bu kutlamalarda o yılın daha bolluk ve 
bereket içinde geçmesi için bazı yiyecekler 
yapılır. Bu yiyeceklerden en önemlisi 
Galandar yiyeceği olarak bilinen dıgıl dır. Bu 
yiyecek mısırın dışı kaynatılarak yapılır. Dıgıl 
yapanın evinde bolluk olacağına inanılır. Bu 
gecede yapılan yiyeceklerden biri de golot 

adı verilen yağlı ve yumurtalı ekmektir. 
* Galandar sabahı erkenden 

çeşmeden duru su getirilir evin bütün 
köşelerine serpilir. Su serpilirken dualar 
edilir, bolluk ve bereket dilenir.

* Bu gecede evden içeri ilk giren kişinin 
ayağının uğurlu ya da uğursuz olup olmadığı 
yıl boyunca yaşanan olaylardan anlaşılır. 
Evde işler yolunda gitmişse eve ilk giren 
kişinin ayağının uğurlu, işler kötü gitmişse eve 
ilk giren kişinin ayağının uğursuz olduğuna 
kanaat getirilir. Bu durumda seneye ki Galan-
darda eve ilk girecek kişi geçen Galandardaki 
kişi olmaz. Eve ilk giren kişinin ayağının 
uğurunu tarladaki mahsulün, hayvanların 
çoğalma bereketinin durumu belirler. 

* Galandar gecesi evlerin bacala-
rından sepet sarkıtıp yiyecek istemeye 
Galandar asmak denir. Sepetine yiyecek 
koyulan kişi “Galandar astım. Allah evine 
bereket versin” diye dua eder. 

* Galandar gecesi kimse kimsenin 
evine gitmez. Birinin evine gidilmesi 
gerekiyorsa veya bir gelen olursa o kişi 
ihtiyacı karşılandıktan sonra gönderilir, evde 
oturtulmaz. Böyle yapılmaması hâlinde 
evden hastalığın eksik olmayacağına inanılır 
(KK1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32,35). 

Galandar günü için söylenen 
mani ise şöyledir: 

Galandarın dokuzu  
Oldu bir kurus34 guzi
Hep emdi mozigayı35 
Yavan goyurdu bizi 

(KK1, 18, 22, 31). 

Hıdırellez 
Hızır veya Hızır-İlyas, her 

daraldığında yardımı istenen, bu 
yardımın sağlanması için de belli 
yollara, merasimlere başvurulan 
kişidir. Bu kişi insanüstü gizli bir 
güç hâline gelmiştir. Özellikle 
Hızır, bütün ümit ve imkânların 
tükendiği, çarelerin sona erdiği 
durumlarda yardıma çağrılan ve 
çağırıldığında da mutlaka gelece-
ğine inanılan, sonsuz güce sahip 
semavî bir kurtarıcıdır (Ocak, 
1990, s.103). Cizere köylerinde 
Hıdırellez’in Hızır ve İlyas’ın 
buluştuğu gün olması sebebiyle 
bugünde duaların kabul edilece-
ğine inanılır. Hıdırellez gününde 

bazı inanmalar ve gelenekler vardır. Bunlar:  
* Hıdırellez’in ilk günü misafir gelmeden 

eve koyun veya köpek koyulur. Bu durumda yıl 
içinde bereket ve korunma olacağına inanılır. 

* Hıdırellez günü kutlanmaz ancak 
bugünde ot koparılmaz, değirmen 
çevrilmez veya tohum dikilmez. Toprağa 
dokunulmaması gereken bir gündür. 

* Hıdırellez günü bıçak, makas gibi 
araçlar kullanılmaz, kapılar kilitlenmez, 
çorap örülmez, değirmene gidilmez. Bunların 
yapılması hâlinde çocukların ve hayvanların 
sakat doğabileceğine inanılmaktadır. 

* Hıdırellez günü bir ailenin veya hayvanın 
başına gelebilecek sorunlardan korunmak 
amacıyla “Eğrimiz büğrümüz buna gelsin” 
denilerek bir yere kabak tohumu dikilir.  

* Hıdırellez günü sabahı ilkindi vaktine 
kadar hamile kadın el işi yapmamalıdır. El 
işi yapan gebenin doğacak çocuğunun dilinin 
delik olacağına inanılır. Hamile kadının 
kocası da bugünde herhangi bir yapmamadır.  

* Hıdrellez günü dileklerin kabul olacağı 
bir gün olarak bilindiğinden evlenmek iste-
yenlerin, iş sahibi olmak isteyenlerin, çocuk 
sahibi olmak isteyenlerin dilek dilemeleri 
ve dua etmeleri gerekmektedir. Hıdırellez 
günü herkes birbirine misafirliğe gider. Evde 
durmanın bereketi keseceğine inanılmaktadır 
(KK1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 35).
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