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 Gümüşhane'nin ödüllü fotoğraf sanatçıları 
Mustafa Zengin ve Uğur Bulut, Trabzon'un Çaykara 
Belediyesi'nin düzenlediği fotoğraf yarışmasında 
birinci ve ikinci oldu. Türkiye’nin en önemli turizm 
yerlerinden Uzungöl’ü içinde barındıran Çaykara’nın 
tarihi doğal güzellikleri, kültürü, yaylaları ile yaşam 
alanlarının konu edildiği Çaykara Belediyesi 1.Ulusal 
Fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. >4'TE

 Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından yapılan açıklamada 2021 üretim yılı Çiftçi 
Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2021 
tarihinde sona ereceği belirtildi.  >2'DE

 Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 19 
Haziran 2021 Cumartesi günü, Gümüşhane Valisi 
Kamuran  Taşbilek başkanlığında olağanüstü top-
lanarak Çamlıköy Köyü Koyunoğlu Mahallesinde 
karantina kararı aldı.  >2'DE

 Gümüşhaneli hemşerimiz Kardiyolog Prof. 
Dr. Ali Metin Esen, Bir egzersiz programına 
başlamadan önce daima sağlık uzmanınızla 
konuşalması gerektiğini belirtti. >4'TE

 Gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20’den fazla buzul 
gölüyle ışıkla suyun buluştuğu zirve olarak nitelendirilen Arta-
bel Gölleri Tabiat Parkı yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçi akınına 
uğruyor. >3'TE

Zengin ve Bulut Çaykara’dan 
Dereceyle Döndüler

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 

30 Haziran’da Sona Eriyor

Spor Yapmaya Karar Verenler 
Kalbinizi Kontrol Ettirdiniz Mi? 

Çamlıköy Koyunoğlu Mahallesi 
Karantinaya Alındı
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SOKAK GÜVENLİĞİNE DİKKAT!
Gümüşhane’de 28 yaşındaki genç, sokakta eli bıçaklı alkollü şahıstan kaçarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de alkollü ve 
eli bıçaklı şahıstan kor-
kup kaçan 28 yaşında-

ki genç, o sırada geçirdiği kalp 
krizi sonucu yığılıp kaldırıma 
düştü. Hem 112 Acil Servis 
hem de hastanede dakikalarca 
kalp masajı yapılan genç kur-
tarılamadı.
Edinilen bilgiye göre Gümüş-
hane-Trabzon arasında yolcu 
taşımacılığı yapan bir fi rmada 
şoför olarak çalışan 28 yaşın-
daki Süleyman Özel dün gece 
işi bittikten sonra arkadaşlarıy-
la birlikte İnönü Mahallesi 15 
Şubat caddesi üzerine aracını 
park ederek çalışma yapmak 
istedi.
Bu sırada onlara yakın bir nok-
tada bulunan ve alkollü olduğu 
belirlenen S.D isimli şahsın 
elinde bıçakla kendilerine 
bağırarak geldiğini gören Özel 
ve arkadaşları herhangi bir 
sorun yaşamamak için kaçmaya 
başladı.
Korkuyla transit yoldan Mordut 
mevkiine kadar 1 kilometrelik 
mesafeye ulaşan Özel buradaki 

dükkanların önüne geldiğinde 
birdenbire kaldırıma yığıldı. 
Görgü tanıklarının ihbarı 
üzerine olay yerine gelen 112 
Acil Servis ekipleri kalbi duran 
Özel’e müdahale ettikten sonra 

Gümüşhane Devlet Hastanesi 
acil servisine götürdü. Hastane-
de yaklaşık 70 dakika müdahale 
edilen Özel yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamaya-
rak vefat etti.

Olayın ardından tahkikata 
başlayan Emniyet müdürlüğü 
ekipleri elindeki bıçağıyla 
gençleri kovalayan S.D’yi 
bıçağıyla birlikte yakalayarak 
göz altına aldı.
Torul ilçesine bağlı Büyükçit 
köyünden olan, bir süredir 
bahse konu fi rmada şoför 
olarak çalıştığı ve bekar 
olduğu öğrenilen Süleyman 
Özel’in Gümüşhane Adli Tıp 
Kurumu Şube Müdürlüğünde 
kesin ölüm sebebinin belir-
lenmesi için otopsi yapıldı. 
Özel’in kalp krizi sonucu 
vefat ettiği değerlendiriliyor.
Torul Belediye Başkanı Evren 
Özdemir’in de akrabası olan 
Özel’in cenazesi yarın aynı 
köyde toprağa verilecek.
Özel’in son anları ise böl-
gede bulunan bir işyerinin 
güvenlik kamerasına takıldı. 
Görüntülerde Özel’in koşarak 

geldiği kaldırıma düştüğü, bir 
süre sonra tekrar ayağa kalkma-
ya çalıştığı fakat tekrar yığıldığı 
görülüyor.
İHA

 55 YAŞINDA
20 Haziran 1967 yılında Turan Tuğlu ve Zühtü Çetin-

kaya tarafından kurulan, "Ülkümüz; kıvançta ve tasada el 
ele, gönül gönüle mutlu bir Gümüşhane, mutlu bir Tür-
kiye'dir" ilkesiyle yola çıkan Kuşakkaya Gazetesi  55. Yıl 
dönümünü kutluyor. 

Biz de Gümüşhane Olay Gazetesi olarak Kuşakkaya 
Gazetesi Kurucusu Turan Tuğlu nezdinde İmtiyaz Sahibi 
Sezai Köprülü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Merve Nur 
Şen, emektar ustası Kamil Aktürk’ü kutluyor, yayın hayat-
larında başarılar diliyoruz.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı 
Ziyaretçilerine Muhteşem 

Manzaralar SunuyorManzaralar Sunuyor
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İstanbullu olan ve uzun süredir Fransa’da yaşayan uluslararası 
ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene Hanımefendi’nin twitter’deki 
yazı ve paylaşımlarını ilk günden beri takip ediyorum. Kendisini şahsen 
tanımıyorum. Başka sosyal medya hesapları da olan Öznur Hanım’ın 
ben sadece twitter hesabını takip ediyorum.

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki; kararlı milli bir duruşun ne kadar 
önemli olduğunu Öznur Hanım örneğinde gördüm. 

Öznur Hanım; Fransa devlet yetkililerinin yoğun bir şekilde Türkiye 
ve Müslüman düşmanlığı yaptığı dönemlerde Fransa TV kanallarında 
ve medyasında cesaretle doğruları savundu, milletini, devletini, dinini 
ve vatanını savundu. Türkiye ve İslam gerçeği başta olmak üzere yanlış 
bilinen doğruları hem Fransızlara, hem de tüm dünyaya en güzel ve 
etkili şekilde duyurdu.

Fevkalade kültürü ve Fransızları bile kendisine hayran bırakan 
düzgün ve akıcı Fransızcasıyla doğru Türkiye’yi ve Türkiye’nin doğru 
gerçeklerini ve Avrupa’nın iki yüzlülüğünü kahramanca anlattı ve an-
latmaya devam ediyor. Bu milli duruş kahramanı Öznur Hanım’ı tebrik 
ediyorum. Allah var etsin.

Dünya siyasetini, dünyada dönen siyaset çarklarını çok iyi analiz 
edip, büyük fotoğrafı okuyan ve bunu takipçilerine sade ve anlaşılır bir 
Türkçe ile anlatan Öznur Küçüker Sirene’den öğrenecek çok şeyimiz var.

Öznur Hanım, Türkiye gündemini çok yakından takip ediyor.  Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için bir şans 
olduğunu, İslam coğrafyası ve mazlum milletler için bir şans olduğunu 
sürekli ve sık sık işliyor. Okuduğu büyük dünya fotoğrafından Erdoğanlı 
bir Türkiye’nin Avrupa’daki ve dünyadaki anlamının ne olduğunu çok 
güzel ifade ediyor. 

Avrupa’da yaşayıp yıllarca Avrupalıların Türklere ve Müslüman 
camiaya ikinci sınıf insan muamelesi yapışını bizzat gören ve yaşayan 
Öznur Hanımların dünyanın her yerinde çoğalması lazım. Bozulmamış, 
yozlaşmamış bir milli kültürün, bir milli duruşun ne kadar önemli oldu-
ğunu Öznur Hanım hepimize gösterdi.

Ülkemizi yüceltici, vatanımızı, devletimizi koruyucu, dinine bağlı, 
istikametli özellikli yazı ve paylaşımlarına şahit olduğum Öznur Ha-
nım için  “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir”  
özellikli bir benzetme ifadesini kullanmak hiç de abartı olmayacaktır. 
Evet, yazdığı yazı ve tahlilleri ile Öznur Hanım; Avrupa’da Türkiye için 
himmetini ortaya koyan bir güzel örnektir.

Öznur Hanım; dünyadaki Türkiye düşmanlığını ve Avrupa’nın iki 
yüzlülüğünü Avrupalıların gözüne soka soka Avrupa televizyonlarında 
anlatıyor. Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk olup 
Fransızca yaptığı harika konuşma ile HDP-PKK ilişkisini ve PKK’nın 
katil bir örgüt olduğunu anlattığı programın etkileri tüm Avrupa’da hâlâ 
konuşuluyor.

İnançlı, itikatlı ve mütevazi yapısıyla, Türkiye’yi ve dünyayı büyük 
fotoğraf formatında okuyarak, özellikle ülkemiz üzerinde oynanmaya 
çalışılan oyunları izleyicilerine çok açık ve anlaşılır bir üslupla anlatan 
Öznur Hanım’ın bu basiretli çalışmalarının devamı için kendisine dua 
edelim.

Güzel günler dileğiyle.

ANALİZ

MİLLİ BİR DURUŞ ÖRNEĞİ 

ÖZNUR KÜÇÜKER SİRENE 

hasanpir2002@yahoo.com Hasan Pir
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARI 
30 HAZİRAN’DA SONA ERİYOR
Gümüşhane İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2021 üretim 
yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 30 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği belirtildi. 

Gümüşhane İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü 
tarafından yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

“Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları tarımsal 
desteklemelerin temelini oluşturmakta olup, bu baş-
vurular yapılmadan herhangi bir tarımsal destekleme 
ödemelerinden yararlanmak mümkün olmamaktadır.

2021 üretim yılı ÇKS başvurularını yapmayan üreti-
cilerimizin Çiftçi Kayıt sistemi (ÇKS) kaydı yaptırmak 
veya mevcut kaydı güncellemek için Çiftçi Kayıt siste-
mine (ÇKS) kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzden alacakları Çiftçi Kayıt Formları 
ile Ziraat Odalarına giderek Çiftçi Belgesi almaları, 

daha sonra ise beyan edilen arazinin bulunduğu köy/
mahalle muhtarlıklarına onaylattıkları bu formları 30 
Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar İl/İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüklerimize makbuz karşılığı teslim 
ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 
Üreticilerimizin Çiftçi Kayıt Sistemine şahsen yada 
yasal vekili aracı ile başvurularını yapabilmektedir.

Bitkisel Üretime Dayalı Desteklemelerden yararlan-
mak isteyen üreticilerimizin 30 Haziran 2021 Çarşamba 
gününe kadar başvurularını yapmaları gerekmekte 
olup güncellemelerini yapmayan çiftçilerimiz hiçbir 
bitkisel desteklemeden faydalanamayacaklardır.”

ÇAMLIKÖY KOYUNOĞLU MAHALLESİ KARANTİNAYA ALINDI

Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 19 Hazi-
ran 2021 Cumartesi günü, Gümüşhane Valisi Kamuran  
Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanarak Çamlıköy 
Köyü Koyunoğlu Mahallesinde karantina kararı aldı. 

Kurul toplanıtsının ardından yapılan 
açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması 
nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve 
kamu sağlığının korunması amacıyla; İlimiz Merkez 
Çamlıköy Köyü Koyunoğlu Mahallesinde; 19 Haziran 

2021 Cumartesi günü saat 14.45’den itibaren 2 
Temmuz 2021 Cuma günü saat 14.45’ekadar ondört 
gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen karara uymayanlara Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri  gereğince idari 
işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davra-
nışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.”



21 Haziran 2021 Pazartesi
GAZETESİ

GÜMÜŞHANE03

ARTABEL GÖLLERİ TABİAT PARKI ZİYARETÇİLERİNE
MUHTEŞEM MANZARALAR SUNUYOR
Gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20’den fazla buzul gölüyle ışıkla suyun buluştuğu zirve 
olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkı yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor.

Gümüşhane’nin çatısı olarak nite-
lendirilen 58 bin 590 dekarlık alan sahip 
Artabel Gölleri Tabiat Parkı, bünyesinde 
barındırdığı 20’nin üzerindeki buzul gölü, 
endemik bitki ve canlıları, yabani hayvan 
çeşitliliği, zengin flora ve faunası ve eşsiz 
manzarası ile Türkiye’nin dört bir tarafından 
insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ziyaret edenlerin ölmeden önce 
mutlaka görülmesi gereken yerlerden 
birisi olarak tanımladığı Artabel Gölleri 
Tabiat Parkı, Haziran ayının son günlerine 
gelinmesine rağmen kar kütleleri arasında 
çağlayan suları ve bin bir renkli çiçekleriyle 
adeta cennet bahçesini andırıyor.

Gümüşhane’nin en yüksek noktası 
olan 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa 
zirvesi ve çok sayıda zirveyi bünyesinde 
barındıran Artabel Gölleri Tabiat Parkı 
alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru 
açan birçok çiçeğin hem görüntüsü hem de 
kokusuyla bölgeye gidenlere huzur veriyor.

Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve 
1998 yılında tabiat parkı ilan edilen 
Artabel Gölleri Tabiat Parkının görüntülerini 
sosyal medyada gördükten sonra Eskişehir, 
Erzurum ve Trabzon’dan gelerek bu eşsiz 
güzellikleri doya doya yaşayan aileler yorgun 
ama huzurlu bir şekilde evlerine geri döndü.

Eskişehir’den gelen Nebioğlu ailesi, Erzu-
rum’dan gelen Baş ailesi ve Trabzon’dan gelen 
Çakıroğlu ailesi bireylerinden oluşan 12 kişilik 
grup bölgeye doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl Torul Kaymakamlığı, İl 
Özel İdaresi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 
(DKMP) tarafından yeniden düzenlenen yol-
dan rahat bir şekilde bölgeye ulaşan sporcular 
gün boyunca yaklaşık 8 kilometrelik parkuru 
kat ederek 10’dan fazla göl görme fırsatı buldu.

Bölgede halen etkisini gösteren 
kar kütlelerinde etkinliğe katılan 
çocuklar kartopu oynarken yetişkinler 
ise kar üzerinde kaymayı denedi.

Zaman zaman zorlu patikaları aşan 
ziyaretçiler 2 bin 720 metre rakımdaki 
Büyük göl, 2 bin 980 metre rakımdaki 
Ahtabur gölü ve 2 bin 890 metre rakımdaki 
Adalı gölde uzun süreli molalar verdi.

Araçlarından iner inmez çeşit çeşit 
çiçeklerin kokusunu derin derin ciğerlerine 
dolduran ziyaretçiler yürüyüş boyunca 
onlarca şelale, üç büyük buzul gölünün 
yanısıra irili ufaklı çok sayıda göl görüp 
eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çekti.

Parkur boyunca Osmanlı-Rus harbinden 
kalma çok sayıda siperi görme fırsatı bulan 
misafirler bir tabur askerin şehit olduğu ve 
adını da buradan alan “Ah Tabur” gölünde bu 
vatan için gözlerini kırpmadan ölüme koşan 
şehitlere dua ederek duygusal anlar yaşadı.

“Gümüşhane’nin gezilecek, 
görülecek çok güzel yerleri var”

Etkinliğe yaklaşık bin kilometre uzaklık-
taki Eskişehir’den memleketi Gümüşhane’ye 
izne gelerek katılan Osman Nebioğlu, 
Gümüşhane’nin gezilecek, görülecek çok 
güzel yerleri olduğunu belirterek, “Artabel, 
Karaca Mağarası, Örümcek Ormanları, 
Taşköprü yaylası, Çakırgöl, Tomara Şelalesi, 
Limni Gölleri gibi. Türkiye’nin her tarafı 
güzel ama Gümüşhane başka güzel. Özel-
likle Gümüşhane’ye gelen herkesin bu güzel 
yerleri görmelerini tavsiye ediyorum. Artabel 
Göllerine ben daha önce 2 kez gelmiştim. Bu 
kez eşim ve çocuğumla geldim. Kadınların da 
gelip görebileceği, bu güzelliklerden mahrum 
edilmeyecekleri yerler buralar. Etkinliğimiz 
boyunca kar topu oynadık, karda kaydık, 
daha sonra güzel manzaralar seyrettik” dedi.

“Hep duyuyordum ama böyle bir 
tabiat güzelliğini tahmin edemiyordum”

Eşi Nuray Nebioğlu ise Gümüşhaneli 
olmasına rağmen buraları hiç görmediğini, 
bu yıl gelip görünce çok mutlu olduğunu 

belirterek, “Hep duyuyordum ama böyle 
bir tabiat güzelliğini tahmin edemiyordum. 
Arabadan indikten sonra ilk başta yürüye-
meyeceğimi düşündüm fakat daha sonra 
manzaranın güzelliğiyle birlikte en yüksekteki 
göle kadar çıkabildim” diye konuştu.

Oğlu Oğuzhan Nebioğlu da 
26 yıldır gidip geldiği memleketi 
Gümüşhane’de ilk kez Artabel 
Gölleri Tabiat Parkına geldi-
ğini belirterek, “Yaklaşık 3 
bin metre rakıma kadar 
çıktık. Burası havasıyla 
suyuyla muhteşem bir 
yer” şeklinde konuştu.

“Gelenlerin 
pişman olmayacağı 
bir mekan burası, 
dağlar ve göller insana 
mutluluk veriyor”

Erzurum’da yaşadıklarını 
ve sosyal medyada gördükleri 
Artabel fotoğraflarının ardından 
bir yıldır bu anın hayalini kurduk-
larını ifade eden Cengiz Baş ise “Geçen yıl 
bu zamanlar burayı internetten görmüştük ve 
bugün gelmek nasip oldu. Bu doğa harikası 
yere sabah 8’den beri yürüyerek ulaştık. Geldi-
ğimize kesinlikle değdi. Göllerin doğallığı ve 
hiçbir yapaylığın olmaması beni çok etkiledi. 
Burada 1-2 göl değil çok sayıda göl var. Herke-
si Gümüşhane Artabel Gölleri Tabiat Parkına 
bekliyoruz. Çıkarken alışkın olmadığımız 

bir rakımda olduğumuz için biraz zorlanma 
oluyor ama ortamdaki doğal güzelliği ve 
gölleri gördükten sonra insan kendisini rahat 
hissediyor. Gelenlerin pişman olmayacağı bir 
mekan burası. İnsanın ufku açılıyor burada. 
Dağlar ve göller insana mutluluk veriyor” 

ifadelerini kullandı.
“Biz bu anı 

bir yıldan beri 
bekliyorduk”

Aslen Kahra-
manmaraşlı olan 

ve 15 yıldır 
Erzurum’da 

yaşayan eşi 
Gizem Baş 

ta “Daha önce 
böyle harika bir 

yere gitmemiştim. 
Hayatımda hiç 

doğa yürüyüşü de 
yapmadım. Hiçbir 

zaman cesaret edemi-
yordum böyle birşeye. 

Biz bu anı bir yıldan beri bekliyorduk. Sosyal 
medyadan gördük buraları. Bugün güzel 
manzaralar eşliğinde harika patikaları aşarak 
bu mutluluğa eriştik. Bu kadar emek bu 
manzaraya değdi. Burada hiç görmediğim 
çiçekleri gördüm. Özellikle ters lale benim 
çok dikkatimi çekti. Herkesi buraya, bu 
muhteşem manzaraya davet ediyorum” dedi.

İHA
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ZENGİN VE BULUT ÇAYKARA’DAN DERECEYLE DÖNDÜLER
Gümüşhane'nin ödüllü fotoğraf sanatçıları 
Mustafa Zengin ve Uğur Bulut, Trab-
zon'un Çaykara Belediyesi'nin düzenlediği 
fotoğraf yarışmasında birinci ve ikinci 
oldu.
Türkiye’nin en önemli turizm yerlerinden 
Uzungöl’ü içinde barındıran Çaykara’nın 
tarihi doğal güzellikleri, kültürü, yaylaları 
ile yaşam alanlarının konu edildiği Çayka-
ra Belediyesi 1.Ulusal Fotoğraf yarışması-
nın sonuçları açıklandı. 
Yarışmaya Gümüşhane'de katılan 2 fotoğ-
raf sanatçısından Mustafa Zengin birinci 
olurken Uğur Bulut ise ikinci oldu.
Toplam 186 fotoğrafçının 627 eserle 
katıldığı yarışmada Mustafa Zengin'in 
"Kaşıkçı" adlı fotoğrafı birinci olurken, 
"Değirmenci" adlı fotoğrafı ise sergileme 
ödülü aldı. 
Yarışmanın ikinciliğini ise "Lahana doğra-
ma" adlı fotoğrafıyla Uğur Bulut elde etti. 
Bulut'un "Kavalcı" ve "Kaşıkçı amca" adlı 
fotoğrafları da sergileme ödülü aldı.
Yarışmanın jürisinde Çaykara Belediye 
Başkanı Hanefi Tok, Akademisyen Prof.
Dr. Ata Yakup Kaptan, Trabzon Fotoğ-
rafevi başkanı Şenol Erdener ve fotoğraf 
sanatçıları Metin Öztürk ile Ali Kahveci 
yer aldı.

SPOR YAPMAYA KARAR VERENLER
KALBİNİZİ KONTROL ETTİRDİNİZ Mİ? 

Gümüşhaneli hemşerimiz Kardiyolog 
Prof. Dr. Ali Metin Esen, Bir egzersiz 
programına başlamadan önce daima sağlık 
uzmanınızla konuşalması gerektiğini belirtti. 

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

“Bir egzersiz programına başlamadan 
önce daima sağlık uzmanınızla konuşun. 
Yapmak istediğiniz egzersizin sizin için 
güvenli olduğundan emin olmanız gerekir. Bu 
özellikle aşağıdaki durumlarda önemlidir:

Yakın zamanda kalp krizi geçirdiniz mi?
Göğüs ağrısı, baskı veya nefes 

darlığı çekiyor musunuz?
Kalbinizde teklemeler veya alışık 

olmadığınız çarpıntılar oluyor mu?
Şeker hastalığınız var mı?
Yakın zamanda bir kalp ameliyatı geçirdiniz 

mi veya kalp damarlarınıza stent takıldı mı?
Yakın aile bireylerinizde erken 

yaşta kalp krizi geçiren var mı?
Arada tansiyonunuzun yükseldiği oluyor mu?
Yakın aile bireyleri arasında 

kalp kası hastalığı var mı?
Yakın aile bireyleri arasında aniden 

hayatını kaybeden oldu mu?
Halen tütün ürünü kullanıyor musunuz?
Bu durumlardan 1 tanesine bile evet 

diyorsanız hangi yaşta olursanız olun hangi 
düzeyde spor yapmaya karar verdiyseniz verin 
mutlaka kalp ve damar sağlığınızın ne durumda 
olduğunu öğrenmek için harekete geçin.

GÜMÜŞHANE’DE TRAFİK KAZASI

Gümüşhane’de kontrolden 
çıkarak kavşağa çarpıp takla atan 
otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı 
Mahallesinden kent merkezi istika-
metine ilerleyen Murat Kılıç yöneti-
mindeki 27 RG 591 plakalı otomobil 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu Sarıköprü mevki-
indeki kavşakta bulunan adaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle önce 
bordürleri yıkan ardından da 
adanın ortasında bulunan beton 
elektrik direğine çarpan otomobil 
takla attı. Görgü tanıklarının 
ihbarı üzerine olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekipleri tarafından 
ilk müdahalesi yapılan yaralı 
sürücü Kılıç, Gümüşhane Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı.
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İlk ve Ortaöğretim Okulları Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN          : 2021/349154
1-İdarenin
a) Adı           : GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ  
            MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi          : YENI MAHALLE YUNUS EMRE CADDESI NO: 6 29000  
            GÜMÜŞHANE MERKEZ/GÜMÜŞHANE
c) Telefon ve faks numarası        : 4562131031 - 4562131244
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı           : İlk ve Ortaöğretim Okulları Onarım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı        : 3 Kısım Okul Binası, İlk ve Ortaöğretim okullarının onarım  
            işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı için-
            de bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Gümüşhane
ç) Süresi/teslim tarihi         : Yer tesliminden itibaren 35 (OtuzBeş) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.07.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)        : Gümüşhane İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bil-
gilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göster-
mek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler ta-
rafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yükleni-
cilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen be-
delin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
BIII Gurub Bina İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisi-Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan-
ların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, 
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonu-
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen istek-
lilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir

 İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI ONARIM İŞİ
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OMUZDAKİ SİNSİ HASTALIK 'DONUK OMUZ SENDROMU'
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu 
hakkında önemli bilgiler verdi.     

Bazı ağrılar oldukça inatçıdır ve yasam 
kalitesini olumsuz yönde etkiler. Özellikle de 
eklem ağrı ve kısıtlılıkları günlük aktiviteleri 

dahi yapamaz hale getirebilir. Bu hastalık-
lardan biri de donuk omuz sendromudur. 
Donuk omuz yaşam kalitesini ileri derecede 
bozabilen, ilerleyici kısıtlılık ve ağrı ile 
birlikte olan ciddi bir sağlık problemidir.

Donuk Omuz Sendromu nedir?

Eklem kapsülünün enflamasyonu 
ve sonrasında gelişen fibrozis olduğuna 
inanılmaktadır. Omuz eklemi çevresindeki 
kapsülü oluşturan bağların ve eklem kapsülünün 
kalınlaşması veya büzüşmesi söz konusudur.

Belirtileri nelerdir ?
Hastalığın ilk evresindeki şikayetler 

sıklıkla ‘sıkışma sendromu’na benzer. 
Genellikle sinsi başlangıçlı bir ağrı 
vardır. Ağrıyı takiben omuzda hareket 
kısıtlılığı başlar. Erken evrelerde gece ve 
istirahat ağrısı yaygın olarak görülür. 
Dinlenirken bile geçmeyen,  gece 
uykuyu bozan ve zorlaştıran ağrı, gün 
boyu görülen omuz ağrısı, omuz 
hareketlerinin kısıtlanmaya 
başlaması, normal 
günlük hareketlerin 
kısıtlanması, kolu 
belli bir noktadan 
yukarı kaldıramama 
veya döndürememe 
görülebilmektedir.

En sık kim-
lerde görülür ?

En  sık 35–70 
yaş arasında kadınları 
etkilese de erkeklerde 
de görülmektedir.

Tetikleyen faktorler nelerdir ?
Etiyolojisi tam olarak bilinmemekle 

birlikte, diabet, otoimmün hastalıklar, 
tiroid hastalıkları, Parkinson hastalığı, 
kalp hastalıkları, inme, kronik akciğer 
hastalığı, dupuytren kontraktürü, 
omuz kireçlenmesi ve meme kanseri 
ile ilişkili olduğu gibi travma, cerrahi 
işlemler ve uzun süreli hareketsizlik 

nedeniyle de oluşabiliyor.

Tanısı nasıl konulur ?
Tanı, tıbbi öykü, klinik muayene, 

radyolojik görüntüleme ve diğer 

omuz patolojilerinin ekarte edilmesi ile konur. 
Genellikle sinsi başlangıçlı bir ağrı vardır; bu 
ağrıyı takiben omuzda hareket kısıtlılığı başlar. 
Erken evrelerde gece ve istirahat ağrısı yaygındır. 
Donuk omuzda, skapulotorasik eklemden 
yapılan hareketlerin de çoğu etkilenir. Tanı için 
özel bir muayene testi yoktur. Rotator manşet 
yırtığı gibi diğer patolojieri saptamak için 
manyetik rezonans (MR) ve  Ultrason kullanılır. 
MR artrografi, kapsül kalınlığını ve eklem 
hacmindeki azalmayı göstermede kullanılır.

Tedavisi nedir ?
Onuk omuz sendromunun kendi kendine 

geçme ihtimali olmasına karşın en kesin çözüm 
tıbbi tedavidir. Donuk omuzun tedavisinde 
öncelikli olarak fizik tedavi tercih edilir. 

Tedavilerin amacı, sert olan omuz 
eklemi kapsülünü gevşetmek 

olup, hastaların en önemli 
şikayetlerinden biri 

olan ağrının kontrolü 
ve eklem hareket ve 
gücünün yeniden 
kazanılmasıdır. Fizik 
tedavi kapsamında 
klasik fizik tedavi 
yöntemlerine ilaveten 

manuel terapi, pro-
loterapi, nöralterapi, 

eklem içi enjeksiyonlar, 
kök hücre uygulamaları, 

kupa terapi, kuru iğneleme 
gibi yöntemlerden mutlaka 

yararlanılmalıdır. Botulinum toksin 
enjeksiyonunun steroide (kortizon) göre ağrı 
kesici etkisinin daha uzun sürdüğü ve yan etki-
lerinin daha az olduğu belirtilmiştir. Bilinçsizce 
yapılan zorlamalar humerus kırıklarına, omuz 
çıkıklarına, brakiyal pleksus yaralanmasına ve 
rotator manşet kaslarının yırtılmasına neden 
olabilir. Cerrahi yöntemler uygulanırken kap-
sülotomi esnasında inferior kapsülün altından 
aksiller sinir geçmesi nedeniyle burada dikkatli 
olunmalıdır. Aşırı gevşetmenin aksiller sinir fel-
ci, omuz dislokasyonu gibi olası kötü sonuçları 
bulunmaktadır. Tedaviyi müteakiben kazanılan 
eklem hareketlerinin devamlılığını sağlamak 
amacıyla egzersize devam edilmesi şarttır.

20 Haziran 1967 yılında Turan Tuğlu ve 
Zühtü Çetinkaya tarafından kurulan, 
"Ülkümüz; kıvançta ve tasada el ele, 
gönül gönüle mutlu bir Gümüşhane, 
mutlu bir Türkiye'dir" ilkesiyle yola çıkan, 

yaklaşık 15 yıl mensubu olarak 
çalışmaktan onur ve gurur duyduğumu 

Kuşakkaya Gazetesi’nin 
55. Yıl dönümünü tebrik ediyor, 

başta Kuşakkaya Gazetesi Kurucusu 
Turan Tuğlu olmak üzere 

İmtiyaz Sahibi Sezai Köprülü, 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Merve Nur Şen 

ve üzerimde büyük emekleri olan
 emektar ustam Kamil Aktürk’ü kutluyor, 

nice yıllar diliyorum.

ABUZER YAPAR 

KUTLAMA 
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İbrahim ÖZDEMİR PAŞA’NIN PETEKLİĞİ EFSANESİ -23
Köyün Cami Mahallesine giden Aras 

yolu, rampa olduğu kadar oldukça da tehlikeliydi. 
Kayalıklar kırılarak yapılan yol, sağlam olmasına 
sağlamdı ama herhangi bir yuvarlanma anında 
kurtuluşu olunmayan sert kayalıklardan oluşuyordu. 
Kayalıklar arasında biten kekik otlarının kokusu 
insanı bir hoş ediyordu. Hayvanlar yaylım için 
giremediğinden köylüler kendilerine ip bağlayarak 
otları biçiyorlardı. Yer yer biten kuşburnular, 
tehlikeli yolu biraz olsun güvenli hale getiriyordu. 

Köyden altı kız, kışın hayvanlara yedirmek için 
ormana meşe yaprağı yapmaya gitmek için eşekle-
riyle Aras yolundan önce Çit Deresi köy yoluna daha 
sonra da Meryemana Köprüsünden geçerek ormana 
saptılar. Sadece odun ve meşe yaprağı yapmak için 
kullanılan yol da oldukça kayalık ve taşlı bir yoldu. 
Kızlar Meryemana düzüne çıktıktan sonra eşeklere 
bindiler. Meşe yaprağı yapacakları Kurdun Düzüne 
vardıklarında iki kurt önlerinden hızla geçerek 
orman içinde kayboldular. Kızlar biraz korktularsa 
da pek de aldırış etmediler. Kurdun Düzünde kurtla 
karşılaşmamak hemen hemen mümkün değildi. 

Eşeklerinden indiler. Aralıklı olarak çamlara 
bağlayıp, yem torbalarını başlarına taktılar. Küçük 
baltalar ellerinde sırt ipi bellerine bağlı olarak meşe-
liklere girdiler. Kestikleri dalları bir araya toplayarak 
sırtlarında düzlüğe kadar getiriyorlardı. Hayvanların 
götüreceği kadar yapraklı meşe dallarını yapan 
kızlar, köye dönmeden önce çantalarında getirdikleri 
azıkları yemek üzere bir çember halinde oturdular. 
Herkes çantasındaki azığını çıkarıp ortaya koydu. 

Onları izleyen altı gözden habersiz güzelce 
karınlarını doyurdular. Kalan azıklarını toplayıp 
çantalarına koydular. Sıra meşe yapraklarını hay-
vanlarına yükleyip köye dönmeye gelmişti ki, orman 
içerisinden gelen sesle birbirlerine baktılar. Bellerin-
deki tabancaları çıkarıp hazneye mermiyi sürdüler. 

-Kim var orada? diye seslendi Türkan.
Ses çıkmayınca, bir kez daha seslendi.
-Çık dışarı, her kimsen ellerini yukarıya kaldır 

ve ortaya çık. Kızlar hazır olun ben ateş deyince 
herkes ateş edecek. Son kez söylüyorum, çık ortaya.

-Ateş etmeyin kızlar çıkıyoruz.
Meşelikler arasına gizlenen Çakıroğulları Reşat, 

Fikret ve Cemil elleri havada düzlüğe çıktılar.
Kızların silahları onlara dönüktü. Her iki 

elleriyle tabancalarını sıkı sıkıya tutuyorlardı.
-Bizi mi gözetliyordunuz ulan şerefsizler? 

Sizler ne arlanmaz ne utanmaz insanlarsınız.
-Yok Türkan bacı…
-Kes ulan, ben nereden senin bacın oluyorum.
-Kötü bir niyetimiz yoktu, dedi Reşat.
-Kötü bir niyetiniz yoktu da 

neden ormana gizlendiniz?
-Adisa Yaylasına gidiyorduk, sizleri görünce 

saklandık. Sizler gidince yolumuza devam edecektik.
-Ne işiniz var ki Adisa yaylasında.
-Orada Tonyalı Süleyman’ı görecektik.
-O da sizin gibi şerefsizin teki. Ne o 

yoksa onu da mı kendi aranıza katacaksınız? 
Üç iken dört kişi olacaksınız değil mi?

-Yok Türkan bacı…
-Bacı deme bana.
-Haber yollamış gelsinler görüşelim demiş.
-Atlarınız nerede?
-Orta pağarda bıraktık. 
-Gidin atlarınızı alın ve defolun. Sakın 

yanlış bir şey yapayım demeyesiniz, yoksa 
üçünüzün de leşini buraya sereriz.

-Sereriz.
-Sereriz. 

-Haydi defolun gözlerimiz görmesin sizi.
Çakıroğulları elleri havada orman içerisine 

giden yola doğru yürüyüp gözden kayboldular. 
-Haydin kızlar yükleyelim yükümüzü.
Meşe yaprağı yüklü eşekleriyle geldiği 

yoldan geri dönmeye başladılar. Hayvanları 
önde onlar arkada yola koyuldular.

-O nasıl konuşmaydı Türkan, 
adamların bacakları titriyordu.

-Altlarına kaçıracaktılar.
-Bakmayın öyle olduklarına, 

onlarda yürek yok kızım.
-Utanma da yok.
-Soygunları yapan, bunlar olmasın?
-Bunlar tabi, şüphen mi var?
-Korkak insan ne olsa yapar. Korkaktan 

her türlü kötülüğü bekle kızım.
-Bize karşı bir şey yapamadılar.
-Ne yapmalarını bekliyordun?
-Doğru mu söylediler?
-Doğru tabi, Adisalı Tonyalı 

Süleyman da onlar gibi.
-Eşkıya sayısını artırmaya mı bakıyorlar?
-Öyle… Tonyalı Süleyman’dan 

her türlü kötülük beklenir.
-Nasıl yani?
-Gözünü taştan budaktan sa-

kınmaz. Gözü kara birisidir.
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-Hoş geldiniz.
-Hoş bulduk Süleyman abi.
-Hele oturun bakalım. Bu ara bir haltlar yemişsi-

niz ama siz olduğunuzu bir türlü kanıtlayamadılar.
-Öyle oldu abi.
-Sizi niye çağırdım biliyor musunuz?
-Nereden bilelim abi?
-Ben daha önce böyle işler yaptığım 

için benden şüphelenmiş jandarma.
-Eee?
-Esi şu, soygunda aldığınız 

paranın yüzde otuzu benim.
-Ne yani, şimdi sen bizden haraç 

mı istiyorsun? diye sordu Fikret.
-Haraç demeyelim de ona 

benzer bir şey, yani pay.
-Bizim olan paradan sana niye pay verelim ki?
-Vereceksiniz ve bundan sonra benden 

habersiz bir iş yapmayacaksınız.
-Nasıl?
-Birlikte hareket edeceğiz. Avliyana’dan 

da Kayış Osman’ı alacağız aramıza.
-Kayış Osman mı?
-Evet, neden şaşırdın Reşat?
-Abi onun peşine çok dolaştı jandarma 

da bir türlü suçlu olduğunu ispat edemedi.
-Edemez. Siz de bizden habersiz 

hareket etmeyeceksiniz.
-Tamam abi.
Bir süre konuşmadılar. Tonyalı Süleyman, 

Reşat’ın yere bakarak biraz düşünceli 
olduğunu görünce, dayanamadı sordu:

-Reşat, ne düşünüyorsun?
-Hiç abi.
-Hadi söyle.
-Paşa Osman’ın oğlu Paşa’yı tanır mısın abi?
-Tanırım, cesaretli çocuktur.
-Abi onu ortadan kaldırmamız lazım. 

Jandarma ile iş birliği halinde.
-Adam mı öldüreceğiz. Bizim kitabımızda 

adam öldürmek yok Çakıroğulları.
-Doğru dersin de o ortadan kalkmadan 

bize rahat yok. Her ne yaparsak karşımıza 
çıkıyor. Mağarada baskın yapalım dedik, arıların 
saldırısına uğradık, kendimizi zor kurtardık.

-Hallederiz Reşat, canını sıkma, bir 
baskın düzenler dersini veririz. Öldürmeyiz 
ama öldürmekten daha kötü ederiz.

-Bize izin abi.
-Güle güle. Dediğim gibi haberim 

olmadan hiçbir şeye kalkışmayacaksınız.
-Tamam abi.
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Güneş, Gelincik Taşlarından iki boyunduruk 

yükselmişti. Zaman zaman bulutların arasına 
girip çıkıyordu. Köylüler çift koşarak tarlalarında 
ekinlerini ekiyordular. Karasabanla sürülen tarlalara 
ekilen buğday taneleri bir kış karın altında kalacak, 
karların erimesiyle birlikte yeşermeye başlayacaktı. 
Bağına, bahçesine, bostanına ve tarlasına bağlı 
olan köylüler ekilmedik tarla, dikilmedik bostan 
bırakmıyorlardı. Ahırında öküzü çift olanlar 
ekim işini daha erken bitiriyordu. Tek öküz sahibi 
olanlar ise komşunun öküzü ile eşleştiriyordular. 
Ekim işi yaklaşık on beş-yirmi gün sürüyordu.

Hanımağa, Mahur ve Paşa, Topal Ömer’in 
konağının önündeki çardakta çay içiyordular. 
Hanımağa, Paşa’yı köyde kalması için ikna etmeye 
çalışıyordu ama o, baba vasiyetini tutacağını, 
bu kışı da mağarada geçireceğini söylüyordu.

-Bir kış tek başına bir mağarada geçer mi Paşa?
-Baba vasiyeti olunca geçer Hanım 

ana. Sonra sadece bu kışı geçirmeyeceğim, 
geçen kışı da mağarada geçirdim. 

-Tek başına bir kış, çok zor Paşa.
-Doğru dersin Mahur ama hazırlıklarımı 

tamamlamak üzereyim. Sonra yalnız da değilim 
Pençe ve Keleş gibi sadık dostlarım var. Hava 
güzel olduğunda kovandan çıkan arılarım da.

-Sen kendin yetmiyormuş gibi iki tane de sadık 
dediğin dostlarını yedirip içirmek zorundasın.

-Onların bir kış yiyecekleri yemlerini aldım bile.
-Ne deyim evladım, mağarada kalmaya 

kararlısın, seni vazgeçirmek zor.
Çaylarını yudumladılar. Paşa 

ile Mahur göz göze geldiler. 
-Atımı çoktandır koşturmadım Paşa, benimle 

gelir misin? Seyis sana da bir at ayarlasın.
-Olur, neden olmasın.
Mahur, hizmetçi kadın Mukaddes’e 

seyis Celal’i çağırmasını söyledi. Hızla 
gelen seyis el pençe karşılarında durdu.

-Buyurun küçük hanım.
-Seyis benim at ile iyi atlardan birini 

hazırla, Paşa ile biraz koşturacağız.
-Emredersiniz.
Kahya, elinde bir kağıt ile geldi. Üzerine 

yazılı olan kağıdı Mahur’a uzattı. Cebinden 
çıkardığı bir tomar parayı Hanımağa’ya verdi.

-Satılan tosunların parası. 
-Peşin mi sattın?
-Peşin hanımım.
-Zorlamayaydın alıcıyı.
-Yok hanımım, kendisi anlaştığımız fiyatın tuta-

rını ben bir şey demeden çıkarıp verdi. Ben de aldım.
-İyi. Kalanlar için kışlık yemlerini 

adamlarımıza söyle hazır etsinler. Kış 
gelmeden yemleri hazır olsun.

-Olur hanımım.
Seyis Celal, atları ahırdan çıkardı üzerlerinde 

tek leke kalmayacak şekilde tımar etti, eyerlerini 
vurdu, dizginleri taktı. Her zamanki gibi Prens’in 
kuyruğunu düğümledi. Şekerlerini verdi.

-Atlar hazır 
küçük hanım.

-Kalk Paşa, 
Karacalara doğru 
koşturalım atlarımızı.

-Olsun bakalım.
Caminin altından 

giden yola girince 
atlara bindiler. Bir süre atları normal yürüttüler, 
ne zaman ki geniş ve düzgün yola girince:

-Koşturalım Paşa.
“Deh” deyip atları mahmuzladılar. Prens, 

yıldırım gibi gidiyordu, kavuşmak mümkün değildi. 
Harklara gelince durdular. Atlarından inip akan 
suyun başına oturdular. Harklardan akan sudan 
sadece Orta Mahalle’de oturan yedi hanenin 
bağını, bahçesini ve bostanını suluyordular. Yedi 
haneden başka suyu kimse kullanamazdı. 

-Çantayı ne yaptın Paşa?
-Mağaranın duvarına astım.
-Ne koydun içerisine?
-Kalbimi.
Mahur, şaşkınlıkla Paşa’nın 

gözlerinin içine baktı:
-Ne dedin?
-Kalbimi, dedim.
-Nasıl yani?
Nasıl olacak, o çantaya baktıkça seni 

hatırlıyor, gözlerimin önüne getiriyorum.
-Demek kalbini koydun içerisine?
-Evet.
-Başka bir şey koymadın mı?
-Çantada yer kalmadı.
-Nasıl?
-Çantada yer kalmadı dedim ya Mahur.
-Kalbin o kadar büyük mü 

ki çantada yer kalmadı?
-Büyük.
-Kışın donmasın çanta içindeki kalbin?
-Donmaz.
-Üşümez mi?
-Üşümez.
-Yani?
-Onu saran var.
-Neyi?
-Kalbimi.
-Ne sarıyor?
-Sen.
Mahur, bir kez daha Paşa’ya baktı. Yerden 

aldığı çalı ile harktaki suyu karıştırmaya başladı. 
Paşa’nın verdiği cevaplar aklını başından almıştı.

-Ne zaman indireceksin onu duvardan
-Hiçbir zaman.
-Ya mağarayı terk ettiğinde 

çantayı orada mı bırakacaksın?
-Hayır. En son onu alıp mağaranın 

kapısını kilitleyeceğim. Anlasana Mahur?
-Neyi?
Paşa, soruya cevap vermedi. Mahur’un 

elinden suyu karıştırdığı çalıyı alıp savurdu. 
Ellerini tuttu. Gözlerinin içine baktı.

-Seni…
Devamını getiremedi. 
-Kalkalım mı? Benim petekliğe dönmem lazım. 
-Olur kalkalım da bir şey söy-

leyecektin, yarım bıraktın.
-Yok, bir şey söylemeyeceğim, 

dönelim diyecektim.
-Öyle olsun.

KARADENİZ’DE 1 MİLYON 848 BİN KİŞİDEN FAZLASININ AŞISI TAMAMLANDI
Karadeniz Bölgesi’nin 18 ilinde bu zamana kadar 

3 milyon 17 bin 607 birinci doz, 1 milyon 848 bin 146 
ikinci doz olmak üzere toplam 4 milyon 865 bin 753 
doz aşı uygulandı. Böylece Karadeniz’de 1 milyon 848 
bin 146 kişinin aşılama süreci tamamlanmış oldu.

Vaka sayılarının hızla düşmeye başladığı Türkiye’de 
aşılama faaliyetleri de ara verilmeden devam ediyor. Art arda 
gelen aşılama rekorlarının ardından Türkiye genelinde 14 
milyon 299 bin 486 kişi iki doz aşısını da olurken, toplam 
40 milyon 479 bin 521 doz aşı uygulandı. Karadeniz’de 
en çok aşı uygulanan il 738 bin 426 doz ile Samsun, en az 
aşı uygulanan il ise 32 bin 311 doz ile Bayburt oldu.

Karadeniz’de 1 milyon 848 bin 146 kişinin aşısı tamamlandı
19 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla Karadeniz 

Bölgesi’nde bulunan illerden Artvin’de 67 bin 855 birinci doz, 
41 bin 928 ikinci doz olmak üzere 109 bin 783 doz aşı yapıldı. 
Rize’de 121 bin 190 birinci doz, 75 bin 813 ikinci doz olmak 
üzere 197 bin 3 doz aşı yapıldı. Bayburt’ta 19 bin 733 birinci 
doz, 12 bin 578 ikinci doz olmak üzere 32 bin 311 doz aşı yapıldı. 
Trabzon’da 289 bin 110 birinci doz, 180 bin 87 ikinci doz olmak 
üzere 469 bin 197 doz aşı yapıldı. Gümüşhane’de 35 bin 571 

birinci doz, 23 bin 734 ikinci doz olmak üzere 59 bin 305 doz aşı 
yapıldı. Giresun’da 179 bin 517 birinci doz, 120 bin 545 ikinci 
doz olmak üzere 300 bin 62 doz aşı yapıldı. Ordu’da 296 bin 802 
birinci doz, 182 bin 172 ikinci doz olmak üzere 478 bin 974 doz 
aşı yapıldı. Tokat’ta 211 bin 779 birinci doz, 133 bin 938 ikinci 
doz olmak üzere 345 bin 717 doz aşı yapıldı. Samsun’da 457 bin 
713 birinci doz, 280 bin 713 ikinci doz olmak üzere 738 bin 426 
doz aşı yapıldı. Amasya’da 144 bin 644 birinci doz, 84 bin 441 
ikinci doz olmak üzere 229 bin 85 doz aşı yapıldı. Çorum’da 200 
bin 630 birinci doz, 117 bin 799 ikinci doz olmak üzere 318 bin 
429 doz aşı yapıldı. Sinop’ta 91 bin 2 birinci doz, 60 bin 95 ikinci 
doz olmak üzere 151 bin 97 doz aşı yapıldı. Kastamonu’da 248 
bin 250 birinci doz, 151 bin 267 ikinci doz olmak üzere 399 bin 
517 doz aşı yapıldı. Karabük’te 90 bin 376 birinci doz, 55 bin 425 
ikinci doz olmak üzere 145 bin 801 doz aşı yapıldı. Bartın’da 77 
bin 597 birinci doz, 47 bin 628 ikinci doz olmak üzere 125 bin 225 
doz aşı yapıldı. Zonguldak’ta 230 bin 500 birinci doz, 135 bin 295 
ikinci doz olmak üzere 365 bin 795 doz aşı yapıldı. Düzce’de 124 
bin 797 birinci doz, 71 bin 574 ikinci doz olmak üzere toplamda 
196 bin 371 doz aşı yapıldı. Bolu’da 130 bin 541 birinci doz, 73 
bin 114 ikinci doz olmak üzere 203 bin 655 doz aşı yapıldı.

Türkiye genelinde ise 26 milyon 180 bin 35 birinci doz, 
14 milyon 299 bin 486 ikinci doz olmak üzere 40 milyon 
479 bin 521 doz aşı yapıldı. Türkiye genelinde yapılan 26 
milyon 180 bin 35 birinci doz aşının 3 milyon 17 bin 607’si, 
Türkiye genelinde yapılan 14 milyon 299 bin 486 ikinci doz 
aşının 1 milyon 848 bin 146’sı ve Türkiye genlinde yapılan 
toplam 40 milyon 479 bin 521 doz aşının 4 milyon 865 bin 
753 dozu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde yapıldı.
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Hamur Türünden Yapılan Yiyecekler 
Zumur: Köy ekmeğinin içi alınıp ince 

ince ufalanır. Tavaya tereyağı koyulur ve erirken 
üzerine ufalanmış ekmek dökülür. Ekmek 
taneleri tereyağıyla iyice karıştırıldıktan sonra 
bir tabağa koyulur ve üzerine şeker atılır. Genelde 
kahvaltılarda yenir (KK1, 3, 5, 8, 17, 18, 23, 31). 

Lames: Buğday unu, su ve tuz karışımından 
katı bir hamur elde edilir. Hamurdan küçük toplar 
yapılır ve dairesel şekillerde açılır. Açılan bu 
hamurların içerisine peynir veya pazı kavurması 
koyulur ve ikiye katlanır. Katlandıkları yerler 
sıkıca birbirine yapıştırılır. Saç üzerine koyulur ve 
her iki tarafı da pişirilir. Pişen lameslerin üzerine 
istenirse tereyağı sürülür (KK1, 3, 8, 12, 15). 

Zırıhta : Bir kapta yoğurt, karbonat ve 
buğday unu karıştırılarak sulu bir hamur 
elde edilir. Hamur biraz dinlendikten sonra 
bir kaşıkla içinde tereyağı ve sıvı yağ bulunan 
tavaya dizilir. Pişen hamurlar bir tabağa 
koyulur ve servis edilir (KK1, 3, 15, 17). 

Ekşili: Bir kapta buğday unu, bir kaşık toz 
maya, su ile karıştırılır. Tuzu da eklenip iyice 
yoğrulduktan sonra üç saat şişmeye bırakılır. 
Şişen hamurdan toplar yapılarak yufka çubuğu 
ile dairesel şekillerde açılır. Açılan hamur 
tavaya koyularak kızartılır. İki tarafının da 
pişmesi için ortası delinir. Pişen ekşililer dörde 
bölünerek servis edilir (KK1, 3, 5, 8, 22). 

Konserveler 
Fasulye Konservesi 
Taze fasulyeler kırılır ve temizlenir. 

Yumuşayıncaya kadar kaynatılır, tuzu 
eklenerek kavanozlara koyulur. Kavanozlara 
koyulan fasulyeler bir kazana yerleştirilir ve bir 
saat pişirilir. Kışın kullanılmak üzere soğuk 
bir odada saklanır (KK21, 22, 26, 23, 31).

Vişne Konservesi 
Vişneler saplarından ayrılarak temizlenir. 

Temizlenen vişneler kavanozlara yerleştirilir. 
Üzerlerini tamamen örtecek ve tepede yaklaşık 
2 cm boşluk kalacak şekilde su koyulur. 
Kavanozların kapakları sıkıca kapatılır ve 
tencereye ters bir şekilde yerleştirilir. Otuz 
dakika kaynatılır ve ters bir şekilde yere dizilir. 
Üç gün soğuması beklenir. Kışın kullanılmak 
üzere soğuk bir odada saklanır (KK1, 3, 5, 8). 

Turşular 
Fasulye Turşusu  
Fasulyelerin dipleri seçilir ve solması beklenir. 

Bir gün içinde solan fasulyeler on dakika haşlanır. 
Fasulyelerin çok yumuşamamasına dikkat edilir. 
Haşlanan fasulyeler bir gün soğuk suda bekletilir. 
Başka bir kaba soğuk su koyulur. Bu suyun 
içerisine acı biber, kalın tuz ve bir miktar sarımsak 
atılır. Fasulyeler bu kaptaki tuzlu suya bastırılır ve 
turşunun bekletileceği büyük kavanoza koyulur. Bu 
kavanoza turşular koyulurken sıkıca bastırılması ve 
kavanozda boşluk kalmamasına dikkat edilir. Ka-
vanozun ağzına temiz bir bez örtülüp kapağı sıkıca 
kapatılır. İki ay bekledikten sonra turşu yenmeye 
hazır hâle gelir (KK1, 3, 5, 8, 17, 18, 21, 22, 33).

Lahana Turşusu  
Turşuluk lahana içindeki kök bıçakla alınır ve 

lahana yaprakları dört veya beş parçaya bölünür. 
İsteğe göre havuç ve kırmızıbiber de doyularak 
doğranır ve yanına eklenir. Bir tutam sarımsağın 
kabuğu soyulur ve bir kapta bekletilir. Derin bir 
kaba sirke, sarımsak ve tuz eklenir; lahanalar 
ve diğer malzeme bu karışıma sokularak turşu 
bidonuna sıkıca yerleştirilir. Bidon ağzına kadar 
dolduktan sonra sarımsaklı ve sirkeli su bidonun 
üzerine dökülür ve ağzı kapatılır. En az bir 
ay sonra turşu yemeye hazır olur (KK8).

Armut Sirkesi  
Ağaçta tamamen olgunlaşmış küp armutları 

yaprakları seçilerek yıkanır. Temizlenen armutlar 
büyük bir bidona yerleştirilir ve üzerine su dökülür. 
Suyu ağzına kadar dökülünce üzerine bir avuç tuz 
eklenir ve bidonun ağzı sıkıca kapatılır.  Yaklaşık 
bir ay serin bir yerde asitlenmesi beklenir. Bir ay 
geçince kontrol edilir asitlenmesi tamamlanmışsa 
yenilebilir. Bu armudun suyu hem insanlara hem 
de hastalanan hayvanlara iyi gelir (KK35).

Kuşburnu Reçeli 
Köylerde en çok yapılan reçeldir. Kuşburnu, 

köylerde kendiliğinden yetişen ve sıklıkla 
görülen bir meyvedir. Bu meyvenin özellikle 
kış aylarında çayı da içilmektedir.

Olgunlaşmış turuncu veya kırmızı rengi almış 
kuşburnular bekletilmeden yıkanır. Çiçekleri 
ve dipleri kesilerek temizlenir, reçel yapılacak 
tencereye koyulur. Kuşburnular ezilme kıvamına 
gelinceye kadar kaynatılır. İyice yumuşayan 
kuşburnular kaynama suyu ile birlikte süzgeçten 
geçirilerek çekirdek ve zarlarından arındırılır. Elde 
edilen kuşburnu ezmesi ince un eleğinden geçirilir. 
İstenen kıvama gelinceye kadar bu işlem birkaç 
kez tekrarlanır. Un eleğinin altına geçen ezme bir 
kazanda toplanır. Kazanın içine biraz su eklenir ve 
kaynamaya bırakılır. Kısık ateşte kıvamını alıncaya 
kadar pişirilir. Ocaktan indirmeye yakın şekeri 
ilave edilir. Şekerin erken ilave edilmesi renginin 
daha koyu olmasını sağlamaktadır. Sıcakken kava-

nozlara koyulur ve kavanozun ağzı sıkıca kapatılır. 
Serin yerde muhafaza edilir (KK1, 21, 18, 5).

Çilek Reçeli 
Çilekler yıkanır ve derin bir tencereye koyulur. 

Üzerine şekeri eklenip kendi kendine sulanması 
beklenir. Sulanınca ocağa alıp kıvam alana kadar 
kısık ateşte pişirilir. Kıvamı geldiğinde limonu 
eklenip beş dakika daha pişirilir ve ağzı kapatılır. 
Piştikten ve soğuduktan sonra kavanozlara koyu-
lur. Serin yerde muhafaza edilir (KK1, 21, 18, 5). 

Gavuk (Ahududu) Reçeli 
Reçellik toplanan gavuklar seçilerek yıkanır. 

Temizlenen gavuklar bir süzgece alınır ve bekletilir. 
Daha sonra üzerine göz kararı şekeri dökülür 
ve bir gece bekletilir. Bir gece bekleyen gavuklar 
bir tencereye alınır ve altı kısık şekilde ağır ağır 
pişirilir. Piştikten sonra üzerine bir çorba kaşığı 
limon suyu dökülür ve kavanozlara koyulur. Bir 
gün bekledikten sonra yenilebilir (KK35). 

Dağ Çileği (Ligarba) Reçeli 
Dağ çileği diğer adıyla ligarba, Cizere köyle-

rinde yaklaşık 1800 rakım ve üzeri yerlerde doğal 
olarak yetişen bir bitkidir. Ağustos ayında tama-
men olgunlaşan bitki toplanır ve temizlenir. Yıkan-
mış çilekler bir tencereye koyulur ve üzerini geçecek 
kadar su eklenir. Dağ çileği tatlı olduğu için çok 
şeker koymamaya dikkat edilir. Yaklaşık 20 dakika 
kadar piştikten sonra soğumaya alınır ve kava-
nozlara koyulur. Rengi siyaha yakındır. Ayrıca bu 
reçel sulanarak hoşaf olarak da içilebilir (KK35).

İçecekler 
Vişne Kompostosu 
Yaklaşık 2 kilo vişne bir kaba koyularak bir 

gün suda bekletilir. Vişneler bir tencereye koyulur 
ve vişnelerin üzerini geçecek kadar su koyulur. Su 
kaynadıktan sonra 3 su bardağı şeker ilave edilir 
ve biraz soğuması beklenir. Tamamen soğumadan 
kavanozlara koyulur ve kavanozlar ters çevrilir. 
Yaklaşık bir ay sonra açılarak içilebilir (KK1). 

Armut Hoşafı  
Köylerde bu hoşaf küp armudundan yapıl-

maktadır. Toplanan armutlar iki gün bekletilir. 
Bekleyen armutlar seçildikten sonra yıkanır ve 
daha önceden yakılmış Rum fırınında dört gün 
bekletilir. Daha sonra armutlar fırından alınır ve 
güneşte kurutulur. Kuruyan armutlar bir kazanda 
kaynatılır ve büyük bir küpe dökülür. Hoşaf 
tamamen soğuduktan sonra içilebilir (KK35).  

Kızılcık Şerbeti 
Köylerde yetişen kızılcık toplanarak yaprakları 

ve dipleri seçilir. Seçilen kızılcıklar bir tencereye 
alınır ve kaynatılır. Soğuyan kızılcıklar bir 
yemeni yardımıyla başka bir tencereye sıkarak 
geçirilir. Öteki tencereye geçen kızılcık suyuna 
dört su bardağı toz şeker eklenir ve karıştırılır. 
Soğuyan şerbet içilebilir. Genellikle düğün 
ve bayramlarda ikram edilir (KK1). 

Bunun dışında köylerde yemeğin yanında ay-
ran, yemekten sonra da çay veya Türk kahvesi içilir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Halkbilimi araştırmalarının temelinde, bir 

milletin varlığının teminatı olan halk kültürü 
ürünlerini yok olmadan tespit etmek gayesi 
yatmaktadır. Geçmişten günümüze taşıdığımız bu 
ürünlerin geleceğe taşınması da bir gerekliliktir. 
Çağın getirdiği teknolojik gelişmeler sonucunda 
ortaya çıkan popüler kültür, geleneksel halk 
kültürünün unutulup gitmesinde başlıca rol 
oynamaktadır. Bizim de amacımız unutulmaya 
yüz tutmuş değerleri ortaya çıkarmak ve yeni 
nesillerin faydalanacağı bir kaynak oluşturmaktır. 

Bu gaye ile yapılan çalışmamızda Cizere 
köylerinin monografik yapısı ortaya koyularak 
bir durum tespiti yapılmıştır. Bu sayede köylerde 
geleneksel toplum yapısından modern toplum 
yapısına geçişte yaşanan değişimlerin köyleri 
hangi ölçüde etkilediği görülmüştür. 

Çalışmanın giriş bölümünde derleme faali-
yeti için belirlenmiş Cizere köyleri ve Torul ilçesi 
hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölümde Torul 
ilçesinin coğrafi, demografik, ekonomik ve turistik 
bilgilerine yer verilmiştir. Ayrıca 1918 yılı içerisinde 
köylerdeki seferberliğe etkisiyle Osmanlı-Rus 
savaşı yıllarında yaşananlar hakkında bilgi verilip 
Cizere köylerini etkileyen Rum ve Ermenilerin, 
tarihî yapıları fotoğraflarla aktarılmıştır.  

Yapılan tasnif sonucunda kaynak kişilerden 
elde edilen bilgiler “Halk Edebiyatı” ve “Halk 
Bilgisi” olarak iki bölüme ayrılmıştır. “Halk 
Edebiyatı” bölümü üç başlıktan oluşmak-
tadır: “Manzum Türler”,” Mensur Türler”, 
“Manzum Mensur Karışık Türler” dir. 

Manzum türler başlığı “Türkü”, “Mâni”, 
“Ninni” ve “Tekerlemeler” gibi alt başlıklardan 
oluşmaktadır. Halk türkülerinde köylere özgü 24 
adet türkü derlenmiştir. Bu türküler genellikle 
kemençe ile söylenen türkülerdir. Araştırma 
dâhilinde Torul ilçesinde söylenen ve Karadeniz 
yöresinde çok bilinen 4 adet türkü de çalışmada 
yer almıştır. Bu türküler Torul ve Gümüşhane 
yöresine aittir ve düğünlerde söylenir. 

Cizere köylerinden derlenen toplam mani 
sayısı 330’dur.Yörede günümüzde de mani söyleme 
geleneği görülmektedir. Bu maniler insanların 
yaşantısına göre ilgi duydukları konularla ilgili 
söylenerek çoğu zaman ezgi ile okunmaktadır.  

Maniler “Sevdalık Manileri, Sevgiliyi Tasvir 

Eden Maniler, Ayrılık- Dert Manileri, Yayla Mani-
leri, İş Manileri, Nasihat Manileri, Yetim Manileri, 
Asker Manileri, Atışma Manileri, Gelin- Kaynana 
Manileri” olmak üzere on alt başlığa ayrılmıştır.   

Ninniler ise annelerin çocuklarını uyuturken 
ezgi ile söyledikleri ve çocuğa iyi dileklerde 
bulundukları türdür. Günümüzde yörede ninni 
söyleme geleneğinin eskiye oranla daha fazla 
görülmektedir. Yöreden 5 adet ninni derlenmiştir. 

Cizere köylerinden 14 adet tekerleme 
derlenmiş bunlar: “Oyun tekerlemeleri ve Masal 
tekerlemeleri” olarak iki alt başlığa ayrılmıştır. 

Mensur türler başlığı altında derlenen masal, 
hikâye, efsane ve fıkraya yer verilmiştir. Yörede in-
sanların büyüklerinden duyduğu ve çocuklara an-
lattıkları 14 adet masal derlenmiştir. Bu masallarda 
yörenin olağanüstü varlık olarak gördüğü cazunun 
yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca köyler-
de masal yerine daha çok efsaneler anlatılmaktadır. 

Efsaneler başlığında ise yöreden 16 
adet efsane derlenmiştir. Bu efsaneler, 
konusu itibariyle keramet sahibi insanlar ve 
ruhani varlıklar üzerinedir. Bu efsanelere 
inanış günümüzde de devam etmektedir.     

Fıkralar başlığında genellikle yöre 
insanının başına gelen olaylar konu edilmiş ve 
bu insanlar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 
Bu bağlamda 13 adet fıkra derlenmiştir. 

Manzum-mensur karışık türlerde “Ata-
sözü”, “Deyim”, “Bilmece”, “Zekâ Soruları”, 
“Dualar” ve “Beddualar” gibi alt başlıkları 
bulunmaktadır.  Köylerden derlenen atasözü 
110, deyim ise 144 adettir. Yörede derlenen 
atasözü ve deyimlerin çoğu bilindik olsa da 
yöreye özgü atasözü ve deyimler de derlenmiştir.  

Halk bilmecelerini özellikle köylerin orta yaşlı 
kadınları bilmektedir. Bu bağlamda yöreden 101 
adet bilmece derlenmiştir. Bu bölümde çocuk 
kaynak kişinin söylediği bilmecelere de yer veril-
miştir. Derlenen bilmeceler “Manzum ve Mensur 
Bilmeceler” olarak iki alt başlığa ayrılmıştır. Bu 
bilmecelerin çoğunda yöreye özgü bazı Rumca 
kelimeler dikkat çekmektedir. Kaynak kişiler ise bu 
bilmeceleri büyüklerinden öğrendiklerini söylemek-
tedirler. Bilmeceler dışında büyüklerin çocuklara 
sorduğu 2 adet zekâ sorusu da derlenmiştir.  

“Dualar” ve “Beddualar” alt başlığında 
derlenen bütün dua ve beddualar alfabetik 
sıraya göre verilmiştir. Yöreden 42 adet 
dua, 50 adet beddua derlenmiştir. 

Bu araştırma sırasında elde edilen halk edebi-
yatı ürünleri, halkın karakteristik yapısı hakkında 
önemli bilgiler vermektedir. Sözlü kültürün çeşit-
liliği yöre halkının ne kadar zengin ve köklü bir 
anlatım biçimine sahip olduğunu göstermektedir. 

Tezin İkinci Bölümü “Halk Bilgisi” 
bölümüdür. Bu bölüm “Geçiş Dönemleri 
(doğum, evlenme, ölüm)”, “Aile Hukuku”, 
“Giyim- Süslenme”, “Halk İnanışları”, “Halk 
Tedavileri”, “Halk Tecrübeleri”, “Halk Oyunları”, 
“Bayram Tören, Kutlamalar”, “Ağız Özellikleri, 
Adlar ve Lakaplar”, “Halk Sanatları” ve “Halk 
Mutfağı” alt başlıklarından oluşmaktadır. 

Geçiş dönemleri “Doğum”, “Evlenme” ve 
“Ölüm” olmak üzere üç bölümde incelenmiştir. 
Doğumla ilgili pek çok gelenek günümüzde 
unutulmuş olsa da inanış olarak doğum sonrası 
görülen “Al basması” inancının devam ettiği 
gözlemlenmiştir. Doğum başlığında uygulanan 
pratikler üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar: 
“Doğum öncesi”, “Doğum sırası” ve “Doğum 
sonrası” dır. Bu başlıklarda yörenin eski doğum 
gelenekleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. 

“Evlenme” bölümünde ise yörede hâlâ devam 
eden gelenekler görülmektedir. Bu bölümde eskiden 
yörede görülen evlenme biçimleri evlilik aşamaları 
ve düğünlerde görülen gelenekler hakkında bilgiler 
bulunmaktadır. Eski gelenekler günümüzde 
görülmese de düğünlerin karışık yapılmaması 
hâlâ (kadın-erkek ayrı) devam etmektedir.  

“Ölüm” bölümünde yöre halkının vefat eden 
yakınları için yapmış oldukları dinî uygulamalar 
ve inanışlar hakkında bilgiler bulunmaktadır. 
Bu inanışlar günümüzde de görülmektedir. 

“Aile Hukuku” bölümünde ise günlük 
hayatta yapılan işler, ailedeki ilişkiler ve 
büyüğe karşı davranışlar, köylerin misafirlik 
kültürü, yardımlaşma ve imece gibi konulara yer 
verilmiştir. Köylerde bugün eski kalabalık düzen 
olmasa da geçmişte uygulanan imece usulü, aile 
içi davranışlar ve özellikle misafir ağırlama konusu 
gelenek ve düzeniyle hâlâ devam etmektedir.  

“Giyim ve süslenme” bölümünde kadın 
ve erkek kıyafetleri hakkında bilgi verilmiş, 
kadın giyimi ile alakalı bilgiye ek bir fotoğraf 
koyulmuştur. Kadın giyiminde bilgisi verilen 
keşan ve peştamal kullanımı günümüzde 
sadece yaşlı kadınlarda görülmektedir. Geleneksel 
giyim kuşam zamanla değişime uğramıştır. 

 “Halk İnanışları” bölümü de “Tabiat Olayla-
rıyla İlgili İnanışlar”, “Güneş ve Ay ile İlgili İnanış-
lar”, “Zaman ile İlgili İnanışlar”, “Günlerle ile İlgili 
İnanışlar”, “Hayvanlar ile İlgili İnanışlar”, “Rüya-
lar ile İlgili İnanışlar”, “Bitkiler ile İlgili İnanışlar”, 
“Ev ve Kapı Eşiği ile İlgili İnanışlar”, “Ruhani 
Varlıklarla İlgili İnanışlar”, “Nazar ile İlgili İnanış-
lar” gibi alt başlıklarından oluşmaktadır. Köylerde 
bu inanışların etkileri görülmektedir. Efsane ve 
masal türleri inanmalara göre şekil almıştır. 

“Halk Tedavileri” bölümü ise “İnsanlarda 

Görülen Hastalıkların Tedavi Yolları” ve “Hayvan-
larda Görülen Hastalıkların Tedavi Yolları” olarak 
iki alt başlığına ayrılmıştır. Tıbbın gelişmediği 
yıllarda, köylerin ilçe merkezine uzak olması, 
insanların bu tür tedavi yollarına başvurmasına 
neden olmuştur. Köylerde birçok insan, özellikle 
de yaşlılar hastaneye gitmeden bu tür tedavi 
yöntemlerini kullanmaktadır. Hayvan tedavilerinde 
uygulanan yöntemlere veterinere ulaşımın zor 
olması sebebiyle hâlâ başvurulmaktadır. 

“Halk Tecrübeleri” bölümü iki alt başlığa ayrıl-
mıştır. Bunlar “Halk Meteorolojisi” ve “Halk Tak-
vimi” dir. Yörede özellikle meteoroloji konusunda 
yapılan tahminlerin tuttuğuna inanılmaktadır.  

“Halk Oyunları” başlığını da “Çocuk 
Oyunları” ve “Yetişkin Oyunları” olarak iki başlığa 
ayırdık. Bu bağlamda 2 adet yetişkin oyunu ve 16 
adet çocuk oyunu tespit edilmiştir. Bu oyunların 
bazıları hâlâ çocuklar tarafından oynansa da yöre-
ye özgü olanlar çocuklar tarafından bilinmemekte 
ve oynanmamaktadır. Yapılan bu derleme çalış-
masının çocuk oyunları bakımından genç nesillere 
örnek olması için önemli olduğu düşüncesindeyiz.  

“Bayram Tören ve Kutlamalar” bölümü 
“Bayramlar” ve “Törenler” olarak iki başlıktan 
oluşmaktadır.  Bayramlar alt başlığında yer 
verilen Kurban ve Ramazan Bayramı’nda birçok 
uygulamanın devam ettiği görülmüştür. 

“Törenler” “Dinî törenler” ve “Mevsimlik Tö-
renler” olarak iki başlığa ayrılmıştır. Bu bölümde 
mevsimlik tören olan “Galandar” ayı eğlenceleri 
eski geleneklere göre kutlanmasa da yine bu özel 
günü unutmamak adına kutlamalar yapılmaktadır.

“Ağız Özellikleri, Adlar ve Lakaplar” bölü-
münde ise önce yörenin ağız özellikleri dilbilim 
açısından değerlendirilip sınıflandırılmıştır. Ağız 
özelliklerinin daha iyi anlaşılması bakımından 
derleme yapılan 3 kaynak kişi ile yapılan görüşme 
aynen aktarılmıştır. Köylere özgü kelimeler ve 
anlamları tezin ekler bölümünde bulunan sözlük 
kısmında alfabetik sıraya göre verilmiştir. Adlar 
ve lakaplar başlığında ise köylere özgü lakap ve 
sülale isimleri tespit edilip yazıya geçirilmiştir. 

“Halk sanatları” bölümü “El sanatları”, “Halk 
çalgıları” ve “Halk oyunları” olarak üç başlığa ay-
rılmıştır. El sanatları başlığında tespit edilen doku-
maları günümüzde de görmek mümkündür. Bunlar 
daha çok ihtiyacı karşılamak için yapılmaktadır. 

Halk çalgıları ve halk oyunları başlığı ise 
birbiriyle bağlantılı iki konudur. Yöre eğlencele-
rinde özellikle davul-zurna ve kemençe çalındığı 
görülmektedir. Halk oyunlarında çalgılara bağlı 
olarak genelde horon oynanmaktadır. 

 “Halk Mutfağı” bölümü ise “Sofra Kültürü”, 
“Mutfak Araç ve Gereçleri” ve “Yiyecek ve 
İçeceklerin Hazırlanması” olarak üç alt başlıkta 
incelenmiştir. Yiyecek ve içecekler; “Çorbalar”, 
“Yemekler”, “Tatlılar”, “Süt Ürünleri”, “Hamur 
Türünden Yapılan Yiyecekler”, “Turşular”, “Kon-
serveler” ve “Reçeller” olarak daha alt başlıklara 
ayrılarak incelenmiştir. Yörenin yemeklerinin 
genel olarak Karadeniz mutfağına özgü olduğu 
görülmektedir. Özellikle sebze yemeklerinin çeşit-
liğini ve yapımı yöreye ve Karadeniz’e özgüdür. 

Bu çalışma ile göç oranının yoğunlukta olduğu 
Cizere köylerinin geçmişten günümüze kadar 
unutulmaya yüz tutan sözlü kültür ürünlerini 
derledik. Çalışmaya konu olan köylerin gelenek-
selleşme ve teknoloji çağının getirdikleri arasında 
kalan toplumsal yapısı inceledik. Yaptığımız 
araştırmayla değerlendirdiğimiz Cizere köyleri 
kültürünün, gelecek nesiller açısından önemini 
görmeye ve göstermeye çalıştık. Yörenin kendine 
özgü tarihî yapısıyla, halk edebiyatı açısından 
çok önemli bir mirasa ve geleneğe sahip olduğu 
düşünülmektedir. Köylerde bazı gelenekler orta 
yaş kesimi tarafından biliniyor olmasına rağmen 
değerlendirilememekte ve unutulma tehlikesi ile 
karşı karşıyadır. Bu gelenekler unutulmadan daha 
zengin eski kültürle yeniden yaşatılmalıdır. Çağı 
etkisine alan popüler kültür ile halka dönüş çaba-
larının azaldığı günümüz yüzyılında kayıt altına 
alınan bu çalışmalar millî değerler için önemlidir.    

Bu derleme çalışmaları Türkiye’de her bölge 
de her şehirde her köyde ayrı ayrı ve incelikle 
yapılmalı bu kültür birikimi yazıya geçirilmelidir. 
Böylece geleneklerin farkına varılmalı unutmaya 
yüz tutan değerler yaşatılmalıdır. Öyle ki devlet bu 
derlemelerin sonucunu bir politika hâline getirmeli 
ve geçmiş gelenekler gençlere tanıtılmalıdır. Yöre-
lere özgü giyim kuşam kültürü yeniden canlanmalı 
ve etkinliklerde giyilmesi teşvik edilmelidir. Yapılan 
bu çalışma ile beraber derlenen halk edebiyatı 
ürünleri bölgeyi ziyaret eden turistlere rehberler 
aracılığıyla anlatılmalıdır. Ayrıca köylerde bulunan 
tarihî yapılar tanıtılarak Doğu Karadeniz’in inanç 
turizmi açısından değerine katkıda bulunulmalıdır.  

Yaptığım bu çalışmayla Cizere 
köylerinden göç eden bireylere ve köylerde 
yaşayan halka, sahip oldukları değerli 
kültür mirasını gösterdiğimi umuyorum.

Tez: Meryem Üçüncü, Danışman: 
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Dağlı
Gazete için yayıma hazır  
layan: İbrahim Özdemir
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15 Haziran 2021 Salı günü son yolculuğuna uğurladığımız 

değerli varlığımız, annemiz 

Havva Canlı'nın 
vefatı nedeniyle; cenaze namazına katılan, cenazeyi kabristana kadar takip eden, 

hanemize gelerek acımıza ortak olan gönül dostlarımıza;
Siyasi Partilerimizin Genel Başkanlarına ve Genel Başkan Yardımcılarına,

Eski ve mevcut çok sayıda değerli Bakan, Bakan Yardımcıları ve Milletvekillerimize,
Sayın Gümüşhane Valimiz nezdinde Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan 

değerli Valilerimize ve Bürokratlarımıza,
Eski ve mevcut çok sayıdaki İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımıza,
Gümüşhane İl Emniyet Müdürümüze ve şahsında Emniyet Teşkilatına,

Gümüşhane İl Jandarma Alay Komutanımıza ve kıymetli Askeri personelimize,
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerine,

Siyasi Partilerimizin İl, İlçe Başkan ve Yöneticilerine,
Sayın İl Müftümüze ve Müftülük personeline,

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli Başkanları ve Yöneticilerine,
Kıymetli Mahalle ve Köy Muhtarlarımıza,

Yerel ve Ulusal Basın mensuplarımıza ve temsilcilerine,
Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından; 

telefonla, mesajla, e-postayla, sosyal medya aracılığıyla ve çelenk göndererek 
üzüntülerini paylaşan dostlarımıza,

Kadirşinas GÜMÜŞHANE HALKINA ve cenaze törenimizin ve 
taziyelerimizin yoğunluğu sebebiyle isimlerini bu sayfalara sığdıramayacağımız 

dostlarımızın affına sığınarak 
teşekkürlerimizi saygılarımızla arz ederiz.

Canlı Ailesi Adına Eşi 
Temel CANLI


