
Saygıdeğer NİĞDEmiz Okurları, 

Yaklaşık bir yıl önce, geçtiğimiz 2015 Yılının 19 Aralık günü akşamı düzen-
lediğimiz ve katılımcıların büyük beğenisini kazanan “2015’e Veda, 2016’ya 
Merhaba” yemeğimizin açılış konuşmasında ve daha sonra da “NİĞDEmiz”in 
97., 2016 Kış sayısındaki sunuş yazımda yemeğimize niçin “2015’e Veda, 
2016’ya Merhaba” ismini verdiğimizi şöylece açıklamıştım. 

“2015 yılında sizlerin de malumu olduğu üzere gerek sınırlarımızdaki kom-
şularla, gerekse yurt içinde pek çok sorunlar ve acı olaylar yaşadık. Öncelikle 
komşularımız Irak ve Suriye ile, ülkelerindeki iç çatışmalardan kaçan yüzbinler-
ce sığınmacıya, kendi ülkemizde yaşadığımız onca ekonomik sıkıntıya rağmen 
insanlık ve kutsal dinimizin gereği  kapılarımızı açtığımız, sahip çıktığımız için 
karşı karşıya geldik. 

Yurt içinde ise, siyasilerin zaman zaman sabır sınırlarını zorlayan kısır çekişme-
leri yanında, özellikle Güneydoğu’da yaşanan ve halen aralıksız süren üzücü 
olaylar, büyük kentlerimizdeki canlı bombalı terörist eylemleri ve bu olaylar 
sonrası içimizi, yüreklerimizi burkan çok acı kayıplarımız, düştüğü ocakları ya-
kan şehit haberleri. Elbette bunları kabullenmek, içimize sindirmek olası değil. 

2015’le birlikte, bu tür olayların sonlanmasını istediğimiz, dilediğimiz, bekledi-
ğimiz için 2015’e veda dedik. 

2016’da komşularımızdaki iç çatışmaların bir an evvel  sona ermesini; ülke-
mizde barınan yüzbinlerce sığınmacının bir an evvel özlemini çektikleri huzur 
içindeki ana yurtlarına, vatanlarına kavuşmalarını dileğimiz, tüm komşularımız-
la özlemle beklediğimiz, sıfır sorunlu günlere ivedilikle kavuşmak istediğimiz, 
yurt içinde ise tüm kısır çekişmelerin ve çatışmaların bir an evvel bitmesini, 
terör olaylarının durmasını ve ocakları yakan şehit haberlerinin sona ermesini; 
Ülkemizde Sevgi, Barış, Dostluk, Kardeşlik ve Huzur dolu günlerin en kısa sü-
rede geri gelmesini dilediğimiz için 2016’ya merhaba dedik.”

Ancak, 2016’da dileklerimizin gerçekleşmesi bir yana, 2015’i bile kırk mumla 
arar olduk. Bombalı araçlarla ya da canlı bombalarla gerçekleştirilen terör ey-
lemleri giderek hız kazandı, katlanarak arttı. Onlarca askerimizi, polisimizi ve 
sivil vatandaşımızı kaybettik, şehit verdik. Dahası “Din” kisvesiyle ve milleti-
mizi “Allah” ile aldatma çabasında olan Fethullah GÜLEN ve yandaşlarının, ül-
kemizi dipsiz karanlıklara sürüklemek istedikleri hain darbe girişiminden, başta 
değerli kardeşimiz, hemşerimiz, Kahraman Astsubayımız Ömer HALİSDEMİR 
olmak üzere demokrasiye ve Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkan  250 civarın-
da asker, polis ve sivil vatandaşımızın hayatı pahasına, şehadetleri sayesinde 
kurtulduk. Zorunlu olarak, bir nevi savaşa girdiğimiz, “Fırat Kalkanı” operasyo-
nundan gelen şehit haberleri de gün be gün artıyor. 

Ben bu vesileyle, 2016 yılında kaybettiğimiz ve şehitlik mertebesine ulaş-
mış tüm vatandaşlarımıza, mekanlarının Cennet olması temennisiyle Yüce 
ALLAH’tan sonsuz rahmetler; tüm yakınlarına ve sevenlerine daha büyük acı-
lar yaşamamaları ümidiyle sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. 

Vakfımız açısından ise, 2016 yılının oldukça verimli ve başarılı geçtiğini te-
reddüt etmeden dile getirmek isterim. Bu konudaki görüşlerim, dergimizdeki 
“Vakfımızdan Haberler… Onur Kurulu Toplantısı Yapıldı.” başlıklı haberde ay-
rıntılı olarak dile getirildiği için burada ayrıca detaylara girmek istemiyorum. 

2017’nin en azından 2015 ve 2016 gibi geçmemesini umuyor ve bekliyoruz. 
İnsanlarımıza gına getiren ve bıktıran şehit haberlerini duymak istemiyoruz. 
Ben Şahsım ve Başkent- Niğde Vakfı Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına 
ve Değerli Hemşerilerimiz için 2017’nin sevgi, barış, dostluk ve güven ortamı 
içerisinde; her türlü kavgadan ve terör olaylarından uzak; sağlık, mutluluk, hu-
zur ve başarı dolu günlerle geçmesi temennisiyle yeni yıllarını içtenlikle kutlu-
yor; selam sevgi ve saygılar sunuyorum.  
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Ahmet Maruf Bey liseyi Galatasaray’da okudu,  
Fransızca bilmesi de bu tahsilinden dolayıdır. On-
dan sonra dayısı Hüseyin Nail KUBALI’nın Anayasa 
hukuku hocası olduğu İstanbul Hukuk Fakültesi’ne 
girdi. Oraya hatırladığım kadarı ile iki sene devam 
etti, fakat bazı nedenlerle bir türlü ikinci sınıfa geç-
mesi mümkün olmadı. Hatta dayısının dersinden de 
bir üst sınıfa devam hakkını alamadı. Bunun üzerine 
dayısı Hüseyin Nail KUBALI Bey’in ‘’ Yeğenim senin 
kabiliyetin ve uğraşın edebiyat yönündedir sen bu 
sahada öğrenim gör’’ şeklinde tavsiyede bulunması 
üzerine , Hukuk Fakültesinden vaz geçerek Fransız 
filolojisine devam etmiştir. Sonunda da Fransızca 
hocası olarak Niğde lisesine atanmıştır. On sene ka-
darda burada hocalık yaptıktan sonra da Milli Eğitim 
Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanlığı’na atandı. Bu gö-
revi sonrasında da yaş haddine ulaşmadan emekli 
olup Ankara’ya yerleşti.

Başkent- Niğde Vakfı Başkanı  Muharrem ÖZMEN’in,  
Niğde Lisesi mezunları olarak bizleri okutan ve ye-
tiştiren  hocalarımız hakkında bir şeyler yazmamızı  
önermesi nedeniyle ben de hem akrabam hem de 
hocam olmasından dolayı  sayın Ahmet Maruf BUZ-
CUGİL hakkında bildiklerimi ve hatıralarımı yazmak  
istedim.

Sayın Ahmet Maruf BUZCUGİL ‘in Annesi Süheyla ha-
nım ile benim babam Cevdet KUBALI, amca çocukları-
dır. Bu sebeple Sayın  Hocamı aklımın  erdiği günden 
beri tanırım. Hatta ailedeki ismi Derviş olarak  ge-
çer ve bilinir. .Annesi dâhil olmak üzere, kendisinden 
devamlı Derviş diye bahis edilir, bu şekilde tanınır-
dı. Ama nüfusta Ahmet Maruf olarak kayıtlı olduğu 
için Niğde lisesine Fransızca öğretmeni olarak tayin 
olduktan sonra ismi değişti;  Ahmet Maruf hocamız 
oldu. Maruf kelimesi de babasının isminden alıntılıdır.

Ahmet Maruf hoca hatırladığım kadarı ile 1920 
İstanbul doğumludur. Babası Maruf Bey aslen Di-
yarbakırlı olup Mahalli İdareler Genel Müdürü idi. 
Çok genç yaşta vefat ettiği söylenir. Geriye üç 
çocuk bırakmıştır Necla, Ahmet Maruf ve Tuncay 
BUZCUGİL’dir.  Bunları küçük yaştan itibaren, büyü-
ten, yetiştiren, yetim olduklarını aratmamaya çalı-
şan Anneleri  Süheyla  BUZCUGİL  ve dayıları Prof. 
Hüseyin Nail KUBALI, Hasan  Nail KUBALI ve Cahit 
Nail KUBALI’dır. Anneleri hakiki İstanbul şivesi ile 
konuşan Atatürkçü, modern ve münevver bir ha-
nımefendi idi. O zaman ki Anadolu hanımlarının ya-
nında, giyim kuşamı ve konuşma tarzı itibarıyla tam 
bir Avrupa hanımı idi. Tahmin ederim ki hocamızın 
da düzgün konuşması annesinden irsidir.  Ben de 
kendisine Hala, diye hitap ederdim. O da bizlere bir 
yeğen şefkati ile muamele ederdi.

FRANSIZCA HOCAMIZ,  
SAYIN AHMET MARUF BUZCUGİL

Hürrem KUBALI

Bize emek verenler
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Kayaardı bağlarına da hayrandı. Orada en çok git-

tiği yer yine yakın akrabamız,  atçı Argun SÜER’le-

rin Aşağı Kayardındaki bahçeleri idi; Argun’un bü-

yük babası Ali bey amca ve babası Emin bey amca 

hürmete şayan, çok hoş sohbet insanlar sanki, 

Niğde’nin canlı tarihi idiler; Pozantı’da Fransızlara 

gösterdikleri kahramanlıklardan tutun da merhum 

Adnan MENDERES’in tutum ve hareketlerine kadar 

her şey konuşulurdu. Kayardı buluşmasına bazen 

uzak akrabalar da iştirak eder, o zaman sohbetler 

daha da tatlılaşırdı. Tabi ki hocamız ve biz oradan 

pür neşe ayrılır, on beş gün sonra nerede buluşaca-

ğımızı kararlaştırırdık.

Aynı aileden olmamızla müftehir olduğum, Hocam 

Ahmet Maruf BUZCUGİL hakkında pek çok yazmak 

isterdim; fakat şimdilik bununla yetiniyorum; kendi-

sine Allahtan gani gani rahmet diliyorum; Çocukla-

rına da hayırlısıyla uzun ömürler temennisinde bu-

lunuyorum. Bütün hemşerilerime ve arkadaşlarıma 

saygılar sunuyorum.

Muharrem ÖZMEN’den Bir Anı: 

Merhum Ahmet Maruf BUZCUGİL Orta okula baş-

ladığımız ilk yıl benim de Fransızca öğretmenim 

olmuştu. Son derecede kibar, Fransızcayı akıcı bir 

şekilde ve tamı tamına bir Fransız aksanıyla konu-

şan bir insandı. Orta birde sözlüye kaldırdığı arka-

daşlarımızdan soruları bilmeyenleri yerine oturt-

maz ayakta bekletirdi. Ta ki bilen biri kalkıncaya  

kadar. 

Nitekim, beni de sözlüye kaldırmadan 766, 778, 

779 numaralı arkadaşlarımı, belki birkaç kişiyi daha 

bekletir; daha sonra ben 787 ÖZMEN kalkıp soruları 

cevaplandırınca “ÖZMEN, hadi bakiiim, bunlara birer 

tokat at.” derdi. Ben de “Hayır hocam, ben arkadaş-

larıma tokat atamam.” deyince de “O zaman ben 

sana tokat atarım.” derdi; ama asla yapmazdı. Zira 

gerçek bir İstanbul beyefendisiydi. 

Hocamız Ahmet Maruf Bey 1951 de Niğde lise-
sine tayin olduktan sonra o senelerde Niğde özel 
idaresinde çalışan memur, Selanik muhacirlerinden 
Tevfik beyin kızı  Leyla Hanım ile evlendi; üçü kız bir 
erkek olmak üzere dört çocukları oldu. Hepsine de 
gayet güzel tahsiller yaptırdı. Mutlu bir şekilde ha-
yatlarını devam ettiriyorlar. Hocamız ise maalesef 
erken denecek yaşlarda vefat etti. Ailede de boşlu-
ğu doldurulamadı

Kendisi Niğde lisesine tayin olduğunda lisemizde, 
yeni açılması nedeniyle yabancı dil hocası dâhil ol-
mak üzere pek çok derslerin hocası yoktu. Ortaokul 
hocalarımız boşluğu kapatmaya çalışıyorlardı. Bu 
cümleden olmak üzere Yabancı Dil Hocamız Ahmet 
Maruf,  Edebiyat Hocamız Nebahat (TÜRKÖZ) ŞE-
NOL, Matematik Hocamız Tahsin DUTLU, Fizik Ho-
camız Halil Bey, Astronomi Hocamız Sadi Bey Kim-
ya Hocamız Füruzan Hanım… gibi kişiler atanarak 
boşlukları doldurdular.

Fransızca dersimize Ahmet Maruf Beyin atanması 
beni ziyadesi ile memnun etti. Tanıdığım bir kişinin 
gelmesi iyi yetişmemiz yönünden sevinç verici idi. 
Nitekim ki öyle oldu. Yalınız ben değil bütün sınıf 
arkadaşlarımız memnun ve kendisini çok seviyorlar-
dı. Bizi öyle güzel yetiştirdi ki lisede üçüncü sınıfta 
Fransızca konuşmaya başladık.  Yalnız lisan dersi-
miz değil bütün derslerde ileri derecede idik. Ahmet 
Maruf Bey öğrencilerine karşı da çok kibardı, onu 
sevmeyen öğrenci hiç yok denecek kadar azdı. Öğ-
retmeyi, öğrenciyi ve çocuk psikolojisini ve hatta in-
san psikolojisini çok iyi bilen bir insandı. Bu nedenle 
öğrenciye davranış şekli kırıcılıktan uzak ve müşfik 
bir tarzda idi. Çevresinde sevilen ve sayılan aranan 
insanlardandı.

Ahmet Bey, Niğde’mizin Yeşilburç köyüne hayrandı. 
Bizimde elma bahçemiz orda olduğu için yazın çok 
sık gelir; bilhassa şimdi cami olan kilisenin bahçe-
sinin en uç noktasına gider, oradan Giçimik Vadi-
sini hayranlıkla seyreder, fotoğraf çekerdi. Bazen 
de birlikte dereye inerek piknik yapardık.  Bu köy 
için yazdığı birkaç şiiri de mevcuttu. Onu da burada 
yayınlamak isterdim; ama maalesef düzgün bir arşi-
vim olmadığı için çok aramama rağmen bulamadım.
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1948 yılına kadar ortaokul olarak kul-
lanılan bu bina 1949 yılında liseye çev-
rilerek, orta ve lise kısımlarıyla Niğde 
Lisesi olarak eğitim ve öğretime devam 
etmiştir. 1970’li yıllarda giderek artan 
öğrenci sayısı nedeniyle yeni bir okul 
binasının yapımı için yürütülen çalış-
malar sonrası bugünkü okul binasının 
inşaatı 1978 yılında tamamlanmıştır. 
1978-1979 öğretim yılından itibaren o 
dönemin yeni binasında eğitim ve öğre-
time Niğde Lisesi adıyla devam edilmiş 
ve eski lisenin taş binası en nihayetinde 

1983-1984 eğitim ve öğretim yılında Niğde Ana-
dolu Lisesi adıyla eğitime açılmıştır. 

Evet, okul binamızın kısa tarihçesi işte böyle. Bu 
tarihi binada heyecanla orta öğretime bağladığımız 
dönemde, dün gibi hatırlıyorum, ilk okul müdürümüz 
zamanın Ticaret Lisesi Müdürü, rahmetli Hüseyin 
UĞUR Bey’di.  Son derece disiplinli ve bir o kadar 
da babacan tavırlı bir eğitimciydi kendisi. Hüseyin 
Bey’den sonraki okul müdürümüz rahmetli Mehmet 
AKÇAYLI Bey de kendisine has üslubu ve öğrenci-
lerine olan güveni ile hepimizin sevgi ve saygısını 
kazanmıştı. Mehmet Bey; hepimizin söz söylemeden 
evvel ölçüp biçmeyi şiar edinmemizi ister ve sıklıkla 
şu mısraları dile getirirdi:

Söz altınsa sükût inci; hemen derc 
eyle derc eyle (*) 

Teraziye koyup tartma; yeri 
geldikçe harç eyle

(*) derc eylemek : toplamak, biriktirmek

Açıldığı dönemde sadece ilimizin değil aynı zamanda 
bölgemizin de güzide bir okulu olan Niğde Anadolu 
Lisesi’nin 1991 yılındaki ilk mezunları olarak, me-
zuniyetimizden tam 25 yıl sonra bir araya geldik. 
Çeyrek asırlık hasretten sonra, tüm dönem arka-
daşlarımız arasındaki sıcak ilişkiler hızla canlandı ve 
içinde bulunduğumuz iletişim çağının sosyal medya 
araçlarının da kullanımıyla yeni paylaşımlar ve etki-
leşimler oluştu. Ben de bu vesile ile eğitim/öğretim 
dönemimize, okulumuzun tarihi güzel binasına ve 
günümüzdeki başarılarına da değinecek bu yazıyı 
kaleme almaya karar verdim.

Öncelikle, mimari yapısıyla öne çıkan binamızın ta-
rihinden başlayalım. Niğde’de ortaöğretim 1901-
1902 ders yılında şu an Niğde Anadolu Lisesinin 
bulunduğu binada başlamıştır. 1948 yılına kadar; 
zaman zaman tamirat, bakım-onarım gibi kesin-
tilerle ortaöğretim bu binada devam etmiştir. Bu 
dönemde aralarında Cumhuriyet Döneminin ilk Milli 
Eğitim Bakanlarından Zeynel Abidin ÖZMEN Bey ve 
Danıştay’ın ilk başkanlarından Ziya ÖNEN Bey dahil 
olmak üzere pek çok devlet adamının eğitimine katkı 
sağlamıştır.

NİĞDE ANADOLU LİSESİ 
Murat TECİMER 

Elektrik – Elektronik  
Mühendisi

Niğdemizin Gururları
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araya geldik. Ardından Temmuz 2016’da Niğde’de 
bir araya geldik. Eski okul günlerimizi andık, haya-
tımızın birbirimizden ayrı kaldığımız dönemindeki 
mihenk taşı olan hususların özetini geçtik. Kimimiz, 
yıllardır yaşadığı burun kemiği eğriliği için şimdi ba-
şarılı bir KBB operatörü olan diğer arkadaşımızdan 
randevu alarak kendini güvendiği çocukluk arkada-
şının ellerine teslim etti, kimimiz veraset davasıyla 
ilgili yaşadığı bir sorun için diğer avukat arkadaşı-
mızdan görüş aldı, kimimiz yurt dışına ihraçlık kiraz 
yetiştiren arkadaşımızın bahçesinde kendi elleriyle 
kiraz toplamak için sözleşti. Hepimizin ortak değer-
lendirmesi şuydu; en masum duygularla ile oluş-
turulan çocukluk dönemi arkadaşlıkları araya yıllar, 
mesafeler girse de hayatımızdan silinmiyor ve kal-
dığı yerden güçlenerek devam ediyor. İyi ki de silin-
miyor, iyi ki de silinmemiş..  

Biz 1991 yılı mezunları gelecek dönemde, bu bu-
luşmalarımızı düzenli olarak gerçekleştirme kararı 
alarak, bağlarımızı daha da sağlamlaştırarak ayrıl-
dık. İnanıyorum ki, yeniden başlayan birlikteliğimiz 
güçlü şekilde devam edecek. Mart ayındaki buluş-
mamızın hemen ardından okulumuzun 26 ülkeden 
785 Projenin katılımıyla gerçekleştirilen, Prof. Dr. 
Aziz SANCAR Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda 
Güneş Enerjili Sulama Mekanizması Projesi’yle bi-

Mehmet Bey’in Okul Müdürü olduğu dönemde İn-
gilizce Öğretmenimiz Ergün POLAT, Almanca Öğ-
retmenimiz Mustafa BALTA (rahmetli) ve Beden 
Eğitimi Öğretmenimiz Mahmut UMAY Müdür yar-
dımcısı olarak görev yapmıştı. Yine o dönem öğret-
menlerimiz arasında aklıma ilk gelen isimleri; Zarife 
CEYLAN (Türkçe), Atilla AYDIN (İngilizce), Ahmet 
Tuğrul ERDEM (İngilizce), Sema BİRGEN (İngilizce), 
Hilal ERDİNÇ (İngilizce), Enbiya TAŞAN (Almanca), 
rahmetli Zehra SANDUVAÇ (Resim), Bünyamin 
SARIKAYA (Müzik), Yaşar EKENEL (Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi), Tülay KARATAŞ (Matematik), Emin 
YALÇIN (Fen Bilgisi), Musa DOĞRUER (Tarih) olarak 
sayabilirim. Hepsine ve burada adını anamadığım 
diğer tüm öğretmenlerimize bu vesile ile şükranla-
rımızı sunar, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler, 
vefat edenlere de  rahmetler dilerim. İnanıyorum 
ki; gerek ortaokul dönemi, gerekse müteakip lise 
dönemimizde sadece eğitim seviyemiz değil aynı 
zamanda kültürel ve ahlaki değerlerimiz de sağlam 
temellere dayalıydı ve bunda da öğretmenlerimizin 
katkısı çok büyüktü. Öyle ki, 1991 yılı Niğde Ana-
dolu Lisesinin tüm mezunları, o yılki ismi ile Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Sınavında %100 başarılı ol-
dular ve tercih ettikleri üniversitelere girerek lisans 
eğitimlerine başladılar. İşte o günün gençleri ve 25 
yıl sonrası bugünün gençlikleri çelikleşmiş fertle-
ri önce Mart 2016’da Şevket BİLEN arkadaşımızın 
yöneticiliğini yaptığı Antalya’daki muhteşem Alva-
donna Otel’de kendisinin sıcak ev sahipliğinde bir 
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rinci olduğunu ve okulumuz öğrencilerinden Hüs-
nü Yalım YÜREKLİ’nin birincilik ödülünü İstanbul’da 
Prof. Dr. Aziz SANCAR´ın elinden aldığını basında 
görmek bizi son derece gururlandırdı. Bilim alanın-
daki bu başarı haberinden hemen sonra bu kez sa-
nat alanında güzel bir haber aldık. Türkiye Gençlik 
Vakfı´nın düzenlemiş olduğu Genç Tiyatro Akade-
misi Tiyatro Yarışmasında Niğde Anadolu Lisemizin 
“Geveze Berber” isimli oyun ile dereceye girdiğini 
ve Behzat & Süheyl UYGUR katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleştirilen ödül töreninde ödüllerini aldıklarını 
öğrendik. Bu başarılara imza atan tüm öğrenci ar-
kadaşlarımı ve katkı sağlayan tüm öğretmenlerimi-
zi yaşattıkları gurur için bir kez daha kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyorum. Geçmişte bugünü-
müze ve yarınımıza şekil veren tüm Niğde Anadolu 
Lisemizin eğitim camiasına saygılarımı sunuyor ve 
bu yazımı kısa bir şiirimle tamamlamak istiyorum. 

Seni sevdim saf çocuk kalbimle.

Seni gördüm sabah erken saat, 

Uykulu gözlerle.

Sana geldim

Sımsıcak, eskimeyen sevgimle.

Sen benim öğretenim,

Öğretmenim, mektebim,

Geçmişimde geleceğimi verenim.

Senden aldım sevgisini al bayrağımın.

Barış, birlik, kardeşlik dayanağım. 

Okulum, yurdum, Niğde Anadolu’m, 

Seni sevdim, bak yine sana geldim.

Güzel günler herkesle en çok da güzel insanlarla 
olsun.

ÖMERİMİZ
Oğlum Ömer HALİSDEMİR benim!
Vatanına, Cumhuriyetine sahip çıkan!
“Komutan benim” diyen cuntacıyı alnının çatından vuran.
Şehidim, yiğidim, gözünü, gönlünü sevdiğim!

Evladım Ömer HALİSDEMİR benim!
Memlekete son gelmişti ya, dedi; 
“Ana iki dönüm bahçe yapacağım şuraya ,
Çiçekler ek, en çok da yıldız çiçeklerinden ön tarafa”
Bahçesini göremedi ama, Cennet oldu bahçesi şehidimin.
Yıldızlar içinde uyu sen Ömerim, 
Helaldir verdiğim tüm ak sütlerim!

Abimiz Ömer HALİSDEMİR bizim!
Askerlik onun için hep büyük onur. 
Değil otuz, bin kurşun yese milyon kere teröre karşı durur.
Vatan böyle yiğitlerle bölünmez bütün olur.

Kocam Ömer HALİSDEMİR benim!
Ölümün en şereflisi, kahramanlığın en yücesi
Ölümün en şereflisi, kahramanlığın en yücesi seçtiği yol Ömer’imin.
Buram buram özlemi olsa da gönlümde,
Ömer’imin adı, Ömer’imin izi yaşayacak vatanımın her yerinde.

Babamız Ömer HALİSDEMİR bizim!
Sözün kulaklarımızda hala: 
“Akif demiş ya; ‘Sahipsiz olan memleketin batması haktır,
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.’ diye”
Bir kez daha öğrettin ki bize baba; 
İlkemiz:  vatan görevi kutsaldır,
Sonunda şehadet olsa da vatana sahip çıkmak icaptır.

Adım Ömer HALİSDEMİR benim!
Gecenin karanlığında üşüştü namertler,
Tek kurşunumla bir bedende yitip gittiler.
Ak pak oldu al kanlar içindeki bedenim,
Tutup beni uçururken melekler.
Vatanım, milletim, ailem sizlere emanettir ey gençler, yiğitler!

Ruhumuz Ömer HALİSDEMİR bizim!
Bilmezler mi ki biz Yüce Türk Milletiyiz,
Hür yaşadık asırlardır, asırlarca hür yaşarız.
Mevzu vatanımızsa meydanlarda destan yazarız.
Rahat uyu şehidim emanetine gözümüz gibi bakarız!

Murat TECİMER
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ren Ulu Önder, başöğretmenliği gerçek manası ile 
hak ederek aldı. Daha önce bir padişahımızın yapıl-
masını düşündüğü harf devrimine karar verir. Beş 
yüze yakın dil bilimi ile ilgili kitabı, Çağatayca sözlük 
dahil altını çizerek okur. O günlerde davet ettiği Ma-
car dil bilgini, görüşmesi sonrasında dışarı çıkışında, 
O’nun dil bilgisine olan hakimiyetine şaşkınlığından 
bayılır. Dikkatlerden kaçan geometri üzerine kitap 
yazar. Bir milletin matematikle tanışmasını sağlar. 
Vatandaşın gündelik kullandığı sözlerden, bugün 
matematikte kullanılan bütün terimlere isim ba-
balığı yapar. Harfleri uzun çalışmalarla bize uygun 
şekillendirir, bizim dilimize has “ğ”yi, “ç”’nin kuy-
ruğunu, ö, ü, i’yi bizzat kendisi bulur, hediye eder. 
“Erdem” gibi bugün kullandığımız pek çok kelimeyi 
Türkçeye kazandırır.

Sözleri harflerden meydana gelen Alfabe Marşı yap-
tırır, orkestralarla meydanlarda çaldırır. “Hamala bile 
öğreteceğiz.” sözü her taraftan duyulur. Millet okul-
ları, halkevleri seferber olur. Taşrada yeni öğrenmiş 
genç hanımlar mahallelerinde kurslar açar. Çankaya 
akşamlarının ayrılmaz parçası olur karatahta. Mil-
letvekillerine yeni dili karatahtaya geçer, öğretir. 
Türkçe zorunlu dil olur. Bir gece bir bilgini, bilgisi-
ne danışmak üzere saraya çağırır. Gece, sohbetinde 
elindeki eski yazılı notu görünce şiddetle azarlar. 
Yolcu edilmesini söyler. Ancak, sandalda biraz bek-
letirler. Saray günlerinden gelen korku ile kendisine 
bir şeyler yapılacağını düşünürken, Başöğretmen 
onu yolcu etmek üzere gelir. Azarlaması nedeniyle 
özür diler, “Masada bulunanlara gözdağı vermek için 
böyle yaptım” der. Dil devrimini yakınındaki meşhur 
kişilere sorar, “Kaç yılda gerçekleştiririz?” Herkesin 
“On, on beş yıl” dediği devrimi kafaya koymuştur, 
“Ya üç ayda ya da hiç!” der. “Sakarya Zaferi’nden çok 

Heyecanla okula gittiğimiz günlerden sonra da hep 
onlarla birlikte olduk. Bize önder oldular. Kişilikleri, 
davranışları, kıyafetlerindeki zarafetle, o asil du-
ruşları ile imrenirdik. Bu nedenle o mesleğe farklı 
bakar, sevgi hissederdik. Pek çoğumuzun öğren-
ciyken idealindeki meslek olmuştur. En çok saygı 
duyulan meslek odur. Kalem tutmayı, kalem aç-
mayı, silgi kullanmayı öğretmediler mi? Ufkumuzu, 
ideallerimizi, vatan sevgisini, cumhuriyet ilkelerini 
ve aşkını ilk onlardan duyduk. Minnettarız. Zarife 
ARIKAN, Ali TURGAY, Süleyman ÖZDAMAR, Orhan 
CULFA, tahtayı nakış işler gibi kullanan matematikçi 
Salim GÜMÜŞ hocalarımı sevgiyle anıyor, hürmetle 
bütün hocalarımın ellerinden öpüyorum. Hocam 
olmamasına rağmen, elimde çiçeğimle bütün öğ-
retmenlerimi temsilen, şükran ifadem olmak üzere 
yıllarca Ali ve Ulviye KALLİ hocalarımı öğretmenler 
gününde ziyaret ettim. Ziyaretlerim sonunda sev-
giyle, yaşlı gözlerle dış kapıya kadar uğurlarlardı. 
Çanakkale Zaferi’nin kutlamalarında yaptığı konuş-
ma ile gündeme oturan Bor Başpınar İlköğretmen 
Okulu öğretmeni Seval EROĞLU’nu konuşmasından 
dolayı kutlamak üzere çiçeğimle okulunda ziyaret 
ettim, müdürünün yanında teşekkür ettim, kucak-
laştık. Mutluluğumuz görülmeye değerdi. Hele, 
İstanbul’da İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasını 
kazanan Maria SÖZDE kızımızı kutlayan yılbaşı teb-
rikim de onların eseridir.

Bir milletin şahlanışı vardı. Herkes okumaya, tahsile 
odaklanmıştı. Muallimden öğretmene, başöğret-
menden müdüre dönen eğitim günlerimiz ne güzel 
anılarla dolu idi. Bu dönüşümün mimarı Gazi Musta-
fa Kemal ATATÜRK ise millet tarafından “Başöğret-
men” olarak anıldı. “Ne olmak isterdiniz?” sorusuna 
“Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim” diye cevap ve-

BİZE EMEK VEREN ÖĞRETMENLERİMİZE Dr. Gürbüz TURGAY 

Öğretmenler Gününün Ardından…         
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yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayaca-
ğını anlamalıdır!” der.  

Öğretmenin mutluluğunu çiçek yetiştirmeye ben-
zetir. “Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi 
bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek 
ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşla-
nır” derken adam olmamızı onlara borçlu olduğumu-
zu da öğretir sanki. Gerçek mutluluğa kavuşmanın 
iki orduya ihtiyacı olduğunu söyler ve “Biri vata-
nımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun 
geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur” 
diye ekler. Öğrencilere geleceğin büyükleri gibi dav-
ranılmasını isterken milletin hür, bağımsız yaşaması 
ile esaret ve sefalete sürüklenmesinin onlara bağlı 
olduğunu söyler. 

Kandile benzettiği öğretmenlerimizi, “Kendilerini 
tüketerek başkalarına ışık verir” diye de emekleri-
nin değerini belirtir. Yükselmemizin ve gerçek zaferi 
kazanmamızın onların eseri olacağını söyler.

İşte otururken yer verdiğimiz, değer verdiğimiz, 
milletin “baş tacı ettiği” böyle öğretmenlerimizin 
hepsinin ellerinden öperiz.

SİZLERE MİNNETTARIZ.

mutlu etti!” dediği devrim, millet tarafından hemen 
kabullenilir. Hamallara da öğreteceğiz dediği mille-
tin dilini halk aşkla, şevkle öğrenir. Meclis, O’na altın 
çerçeveli “Alfabe” hediye eder. Çankaya Köşkünün 
baş köşesine koyar. “En büyük madalyam budur!” 
der. Cepheye gitmek üzere Ankara’da bin öğretme-
nin katıldığı toplantı tertip eder. Sözleriyle milletine 
hedef gösterir. Bir milletin gerçek kurtuluşunun öğ-
retmenlerde olduğunu, vatanın geleceğinin öğret-
menlerin ve annelerin vereceği eğitimde olduğunu 
defalarca tekrarlar.  

Bu düşüncesi, beyinlere kazınır, en ücra köşeler-
de yankı bulur, duyulur. İşte o öğretmenlerdir bizi 
yetiştiren güzel öğretmenlerimiz. O’nun verdiği 
ışıkla, şevkle yetiştiren o asil öğretmenlerimiz.                                                           
”Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, 
bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafız-
lar ister. YENİ NESLİ BU NİTELİK VE KABİLİYETTE 
YETİŞTİRMEK SİZİN ELİNİZDEDİR!” der.”Yeni nesli, 
Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitimcilerini 
sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz 
olacaktır!” der. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olma-
sını istediği evlatlarının yetiştirilmesi için, “Öğret-
menler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, 
halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa 
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Bu nedenle kendisi ile ilişkisi olduğu eşya arasında 
yaklaşımlarda bulunur. Toplumsal gelişme dolayı-
sıyla, insanın yaratıcılık gücü bu yaklaşımlar sonu-
cu gerçekleşir. Bu nedenle insanın bilmesi gereken 
bazı şeyler vardır.  

İnsanın geçmişini bilmesi gerekir; zira insanın ye-
tişme yaratma biçimi, çevresindekileri etkileme-
si bir eğitim sürecidir. Bunları bilmek, yetişmekte 
olan kuşağa ilim, bilim ve hem de deneysel  ilham 
kaynağı olarak aktarmak gerekir. Özbenliği değişti-
remezsiniz; ama, insanın davranış kurallarını ve de 
yaşam biçimini değiştirebilirsiniz, çünkü insan bun-
ları doğumla almamıştır.

Son olarak bunlara ilaveten insanın tabiatını, yöne-
lebileceği, yapabileceği olguları da çok iyi öğrene-
rek, genç nesili yönlendirebilirsek; insanların top-
lumsal yapıda nasıl, nerde, ne zaman, ne yapmalı 
kavramlarını anlamasına yardımcı olmak bütün ebe-
veyn ve biz öğretmenlere düşen görevlerdir.

Sevgili ebeveyn ve sevgili öğretmenlerimiz; Gelecek 
kuşağa, özellikle öğrencilerimize beşeri münasebet-
lerimizi anlatırken üstün körü geçmeden; çok, ama 
çok önem vermeliyiz ki insan olarak toplumsal kay-
naşmayı, birlikten kuvvet doğacağını ve de bu vatan 
üzerinde hep beraber yaşamamız gerektiğini bilsin-
ler. Ülkemize sahip olmaları gerektiğini ulu önder 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Gençliğe Hitabesinde 
de belirttiği üzere ‘’Ey Türk Gençliği Birinci Vazifen 
Türk İstiklal ve Cumhuriyetini İlelebet Muhafaza ve 
Müdafaa etmektir’’ ilkesinden hareket etsinler.

Başöğretmen ATATÜRK ve rahmetli öğret-
menlerimizi saygı ile anarken, emekli olan ve 
halen görevi başında bulunan öğretmenleri-
mizin her birine ayrı ayrı sevgilerimi, saygı-
larımı iletirim. 

İnsanların, toplumsal davranışlara katılmaları aynı 
dili konuşmak, aynı siyasal rejim altında yaşamakla 
gerçekleşir. İş yerlerinde sermaye koyanlar ve emek 
yatırımı yapanlar ile yönetime katılmalar da yine 
toplumsal davranışlardır. Spor, gezi, folklor, eğlen-
ce, tatil yapma, konferans, seminer gibi faaliyetler-
de  toplumsal faaliyetlere katılmak sayılır. Bunlar 
insanlar arasındaki ilişkiyi pekiştirir, insanların doğal 
olarak bir eğitim sürecinden geçmelerini sağlar ki 
böylece toplumsallaşma sürecini de güçlendirir.

Eğitim ve öğretimle aynı dünya görüşü altında 
birleşmek ve kişisel zevklerle, toplumsal zevkleri 
geliştirip aralarında yaklaşım sağlamak da insanla-
rı birbirlerine kaynaştırır. Kültürler, yaşam tarzları, 
şiveleri, yemek yapmaları her ne kadar değişiklik 
gösterse de toplum içerisinde insan olarak birlikte-
liği etkilemez, bilgi alış verişi başlar, insanları birbir-
lerine yakınlaştırır, arkadaşlığı pekiştirir.

Her görevin karşılığında bir hak vardır muhakkak, 
bazılarının dediği gibi “Hak yoktur, görev vardır” 
sözlerine rağmen. Bedenen ya da fikren yapılan ça-
lışmaların karşılığı olamaz mı? 

Bir kişinin görev sorumluluğuna sahip olması, hak-
larını bilmesi onun  bilinç düzeyi ile eş anlamdadır. 
Hak ve görev dengesi toplumsal yaşamı en çok et-
kileyen bir olaydır. Toplumsal anlaşmazlıklar, birey-
sel şikayetler bir hakkın yitirilmiş olduğu kaygısın-
dan kaynaklanır. Hak ve görev bilincine varma so-
rumluluklarının kavranması gerekir ki her bir taraf 
için anlaşılabilinir olsun; arada fark kalmasın istenir 
toplum yaşamında. Bir hakkın alınması, görevin 
yapılması toplumsal bir davranıştır ve aralarındaki 
denge için eğitim-öğretim şarttır.

İnsanlar biraz bilinçlenince eğitimin tamamını almış 
gibi her şeyin merkezi olarak kendisini kabul eder. 

TOPLUMSAL YAŞAMDA  
ÖĞRETMENLERİMİZİN ROLÜ… 

                Yavuz ÖZTÜRK
Emekli Muhasebe Öğretmeni
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Kısacası; bu yılın sonuna varmadan bu konu halledi-
lirse, 2017 mali yılı imkânları ile iş ete kemiğe bü-
rünmeye başlayabilir.

Bu konuda 2017 yılında bir yeni sıkıntı daha do-
ğacağı kanaatindeyim. Çünkü, Gıda- Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’nın 2017 yılında tarım arazilerini 
SİT bölgesi ilan edeceği basına yansıdı. Şayet bizim 
arazi sorunumuz bu kısa sürede halledilerek, adı 
geçen bakanlıktan müspet cevap çıkmazsa işlerin 
tamamen sıkıntıya düşeceği kanaatindeyim.

Ben, bu önemli yatırımın daha fazla sıkıntıya girme-
mesi için bu satırları kaleme alarak sizlerin ilgi ve 
bilgilerinize sunuyorum. Benim aklımın erdiği, tecrü-
belerimin bana öğrettiği bunlar.

Şimdiden hayırlı yıllar ve yatırımlar dilerim.

Niğde ili, Bor İlçesi, Badak ve Ses-
likaya Köyleri sınırları içinde bu-
lunan 2.539 hektar alan, 9 Kasım 
2015 tarih ve 2015/8241 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesi olarak ilan edilmiştir.
Kuşkusuz bu durum, bölgemiz için önemli bir ya-
tırım imkânı demektir. Ancak,  Bu yatırımın bir an 
önce gerçekleşmesi için gerekli teknik, bürokratik 
ve mali çalışmalar  ivedilikle tamamlanmalıdır. Aksi 
halde bu alanın hizmete açılması çok uzun zaman 
alabilir. Ben, Bor Deri Karma Organize Sanayi yatırı-
mının gerçekleşmesi için verdiğim çabalar sırasında 
şunu öğrendim; iş ciddi takip edilmezse yatırımın 
gerçekleşmesi zamana yayılıyor, geç kalıyor. Hatta, 
rakip iller atak yaparak sizi geride bırakabiliyor.

Komşumuz Konya-Karapınar ilçesi de, bizim gibi bu 
yatırımı gerçekleştirme çabasındadır. Sanırım 15 
Aralık 2016’da onlar, açık eksiltme usulü yoluyla 
Karapınar YEKA alanı Güneş Enerji Santrali kurma işi 
için yapılacak ihale ile hedefe ulaşmak üzereler.

Bizim Enerji İhtisas Endüstri Bölgemizin de bir an 
önce bu seviyeye gelmesi için önünde engel ola-
rak bekleyen sorunların ivedilikle çözülmesi şarttır. 
Buradaki temel sorun arazinin bir kısmı üzerindeki 
MERA kararının kaldırılması ve OT bedelinin öden-
mesidir. Gıda –Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teş-
kilatınca bu problem halledilmeden ne bölgenin hali 
hazır haritası hazırlanabilir, ne jeolojik etüt yapıla-
bilir, ne de bölgenin planlamasına, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü’nce başlanılabilir.

AMAN 2016 BİTMESİN!
                Akın GÖNEN 

Devlet E. Bakanı
17. ve 20. Dönem Niğde Milletvekili
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Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürü’nün katılmadığı ve 
Niğde’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu bel-
gesele destek olanlara ve etkinliğe katılanlara sonsuz 
teşekkürler... 

Ulukışla Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 
etkinlikte açış konuşması yapan yapımcı-yönetmen 
Dursun ÖZDEN; belgeselin üç yıl süren çekimleri sı-
rasında kamera arkası görüntüler, engeller, sponsor 
bulunamadığı için çekimlere verilen aralar, belgese-
lin metnine esas teşkil eden konusu, zamanı ve yeri 
açısından 1923 yılı, Cumhuriyetin ilanı, Atatürk ve 
Anadolu aydınlanma seferberliği ve de yönetmenin 
dünya coğrafyasında tanık olduğu olaylar ve hayatı 
keşfetme serüveni anlatımı büyük ilgi gördü. 

Şimdiye dek bu bölgede yapılan ilk özgün etkinlik; 
başka yerlerde de yapılacaktır. Niğde Lisesi, Niğde 
Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi, Adana Çukurova Üni-
versitesi, Mersin’de yaşayan Niğdeliler Derneği, Koca-
eli Niğdeliler Derneği ve Fethiye Kültür Merkezi’nde 
belgesel gösterileri  ve imza günleri devam ediyor...

Faruk Nafiz Çamlıbel’in 1923 yı-
lında Ulukışla Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı’nda başlayan HAN DUVAR-
LARI şiirinin yol öyküsü temalı belgese-
lin, 6 Kasım 2016’da şiirin yazıldığı me-
kanda galası yapıldı. Yönetmen Dursun 
ÖZDEN, Belgesel canlandırmasında rol 
alan oyuncular, özgün müzik yapımcıla-
rı yanı sıra; Niğde Vali Yardımcısı, Ulu-
kışla Kaymakamı, Belediye Başkanları, 
muhtarlar, köylüler, Porsuk, Beyağıl ve 
Darboğazlı sanatçılar, siyasi parti ve si-
vil toplum kuruluşu yöneticileri, Mersin, 
Adana, Osmaniye, Konya, Ankara, Aksa-
ray ve Niğde’den gelen değerli dostla-
rın katılımı ile anlamlaşan Han Duvarla-
rı belgeseli galası, ilk gösterimi ve Han 
Duvarları kitabı imza günü çok yoğun bir 
katılımla ve coşkulu geçti.  

HAN DUVARLARI’NIN  
GALASI YAPILDI

Dursun ÖZDEN    
Araştırmacı – Yazar- 

Yönetmen

Yönetmen Dursun ÖZDEN Han Duvarlarının Şairi Faruk Nafiz ÇAMLIBEL 
Kayseri yollarında
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beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından 
önem arz eden bitkilerin öne çıkartılmasıdır. Ülke-
miz açısından öncelikle önem taşıyan 19 ürün be-
lirlenerek bunların hangi havzalarda üretimlerinin 
destekleneceği belirlenmiştir. Bu anlamda Bakan-
lıkça belirlenen 19 ürün şunlardır: Buğday, arpa, 
çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, 
nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, 
kanola, aspir, çay, fındık, zeytin ve yem bitkilerin-
den oluşmaktadır.

Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamalara göre, 
2017 üretim sezonunda uygulamaya geçileceği 
anlaşılmaktadır. Henüz uygulamaya ilişkin tebliğ, 
uygulama talimatı bu yazının kaleme alındığı sıra-
da hazırlanmamış olsa da, kısa sürede hazırlanması 
beklenilmektedir.

1- GİRİŞ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından epey zamandır sürdürü-
len Tarım Havzaları Projesi vardı. Bu 
projeye göre Türkiye 30 tarım hav-
zasına ayrılmıştı. 

Bu defa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 

Tarım Havzaları Projesi daha da detaylandırılmış, 

ilçeler bazında 941 havzaya bölünmüştür. Bu kap-

samda desteklenecek ürünler 941 havza bazında 

değerlendirilmiştir. “Milli Tarım Destekleme Modeli” 

adı altında açıklanan çalışmaların temel hedefi, ta-

rımsal üretim faaliyetlerinin planlanması, arz açığı 

bulunan, stratejik ve bölgesel önem taşıyan; insan 

TÜRKİYE MİLLİ TARIM DESTEKLEME  
MODELİ VE NİĞDE TARIMI

               Fahri HARMANŞAH
Zir. Yük. Mühendisi

Emekli Daire Başkanı

Harita EK-1. / Türkiye’nin 30 Tarım Havzası haritası
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine ba-
kıldığında 2015 üretim yılında Türkiye genelinde 
4.760.000 ton patates üretildiği, Niğde ilinin ise 
227.466 dekar ekiliş alanından 674.773 ton pa-
tates üretimi ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
Türkiye üretiminin % 14’üne tekabül etmektedir. 
Niğde ilinden sonra patates üretiminde Konya ikin-
ci, Afyonkarahisar ise üçüncü sırada yer alır. Pata-
tes siğili sebebiyle ilimizde kısıtlı bir alanda ekim 
yasaklanmış olsa da, Niğde ili açısından patates çok 
önemli bir tarım ürünüdür. Hatırlanacağı üzere, 2 yıl 
önce arz talep dengesinin bozulma tehdidi, tüketici 
açısından patates fiyatlarının bir anda tavan yap-
masına sebep olmuştur. Patatesin destekleme kap-
samından çıkartılmış olması çiftçilerimiz açısından 
üretilmesi halinde Devlet desteğinden yararlan-
dırılamayacağı endişesi, ülkemiz açısından önemli 
bir ürün olan patatesin üretiminde caydırıcı bir etki 
yapabilir ve üretimin azalmasına neden olabilir. Ba-
kanlıkça bu durumun dikkate alınacağı ve gerekli 
düzeltmelerin yapılacağını ümit ediyoruz.

Öte yandan şeker pancarı  da Niğde ekonomisi 
açısından önemli bir sanayi ürünüdür. Bor Şeker 
fabrikası gibi önemli bir sanayi kuruluşu ilimizde 
bulunmaktadır. Üretimi, taşınması, fabrikada işlen-
mesi açısından önemli bir istihdam oluşturmakta-
dır. Diğer taraftan hayvan beslenmesi açısından da 
pancar küspesi çok önemli kaba sulu yemdir. 

2- BU PROJEYE GÖRE NİĞDE’NİN DURUMU

941 tarım havzasında Niğde iline baktığımız zaman 

tablo aşağıdaki gibidir. 

Niğde’miz 941 tarım havzası içinde ilçe bazında 6 

ilçeyi kapsamaktadır. Altunhisar ve Niğde Merkez-

de 6 ürün (Arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, no-

hut, yem bitkileri) diğer 4 ilçede de 5 ürün (Arpa, 

buğday, çavdar, nohut, yem bitkileri) şeklinde yer 

almaktadır. 

3- BUNLAR TAMAM, YA DİĞER ÜRÜNLER!

Her ilçe bir havza kabul edilerek, 941 havzada üre-

timlerinin destekleneceği belirtilen 19 ürün arasında, 

Niğde ili açısından üretimi en çok yapılan 2 ürün yer 

almamaktadır. Bunlar patates ve şeker pancarıdır.

Harita EK-2. / 941 Tarım Havzası Haritası

NİĞDE
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Mercimek’le ilgili bir anı!

Burada yeri gelmişken bir anımı sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Hatırımda yanlış kalmadı ise, 1988 yılı ola-
cak. Tarım Bakanlığı Müsteşarı Sayın Mustafa KETEN 
Bey, beni aradı. Ben o tarihlerde TİGEM Bitki Üretim 
Daire Başkanı idim. Kanada’dan 4 kişilik bir uzman 
heyetin geldiğini, kuru ziraat sistemleri konusunda 
bir araştırma yaptıklarını, bizim kuru ziraat uygula-
malarımızı ve nadas alanlarının daraltılma projesini 
öğrenmek istediklerini söyledi. Bunları Altınova Ta-
rım İşletmesine götürmemi ve bir brifing vermemi 
rica etti. Türkiye’de “kuru ziraat” konusunda yapılan 
araştırma çalışmaları ve bunların en iyi uygulama 
alanı olarak TİGEM İşletmeleri dünyaca biliniyordu ve 
nitekim FAO raporlarında da övgü ile söz ediliyordu. 
Gelen heyete Altınova’da brifing verdim. Kuru ziraat 
konusundaki çalışmalarımızı anlattım. Zaten “kuru 
ziraat” ve nadas alanlarının daraltılması deyince ilk 
akla gelen bitkilerden nohut ve mercimek başta gel-
mektedir. Biz o yıllarda Türkiye olarak 800 bin ton 
civarında mercimek üretimimiz vardı. Hatırlarsınız ge-
çenlerde rahmetli oldu. Hacettepe Üniversitesinden 
Profesör Ayşe BAYSAL, TMO’nun organizasyonu ile 
televizyonda mercimeğin insan beslenmesindeki 
önemi konusunda çok miktarda program yaptı. Ül-
kemizi anlatırken Kanada’lılara sordum. Siz ne kadar 
mercimek üretiyorsunuz diye? Hatırımda kaldığı ka-
dar 10 bin ton dediler. Adamlar bizden çeşit ve bilgi 
götürdüler ve mercimek üretiminde bizi çok geçtiler. 
2014 yılı Kanada’nın mercimek üretimi 1.987.000 
tondur. Dünya mercimek üretiminin % 40,6’sını ve-
riyorlar. Bizim mercimek üretimimiz maalesef düştü, 
2015 yılı TÜİK verilerine göre 340.000 ton kırmızı 
mercimek, 20.000 ton da yeşil mercimek olmak üze-
re 360.000 tondur. Halbuki geriye doğru baktığı-
mızda, 1990 yılı mercimek üretimimiz 630.000 ton 
kırmızı mercimek, 216.000 ton da yeşil mercimek 
olmak üzere 846.000 tondur. Türkiye hem merci-
mek ihraç etmekte, hem de ithal etmektedir. Şimdi 
Kanada’dan yüklü miktarda mercimek ithal ediyoruz! 
2015 yılında mercimek ithalatımız 313.162 ton, ih-
racatımız ise 219.220 tondur. Aradaki fark, 93.942 
tondur. Halbuki biz Türkiye olarak mercimek üretimi-
mizi yeniden artırabiliriz. Niğde ili de bu üretime katkı 
verecek illerden biridir! 

2015 TÜİK verilerine göre Türkiye’nin 1.583.800 de-
kar (158.380 hektar) alandan 8.790.050 ton şeker 
pancarı üretimi olmuştur.. Dekara verim ortalaması 
5.560 kg’dır. Niğde ilinin bu üretim içindeki payı ise, 
14.713 dekar pancar ekim alanında 94.406 ton pan-
car üretimi ve dekara verim 6.420 kg/dekar olmuş-
tur. Şeker pancarı, sulanan alanlarda ekimi yapılan bir 
sanayi ürünüdür. 

Gerek patates ve gerekse şeker pancarının destek-
lenecek ürünler kapsamına alınması  ilimiz açısından 
önemli olacaktır. Niğde ilinde dane mısır da destek-
lenecek ürünler arasında değildir. Bu durumda sulu 
alanlarda yetiştirilebilecek ürün yelpazesinde daral-
maya neden olmaktadır.

Bu programların Bakanlıkça her zaman revize edil-
mesi mümkündür. Yeter ki doğru şeyler söyleyelim, 
yetkililere anlatıp, onları ikna edelim. Niğde ilçeleri 
için projede öngörülen ürünlerin ötesinde, komşu iller 
Konya, Aksaray ve Kırşehir gibi illerin bazı ilçelerinde 
yer alan mercimek üretimine Niğde ili içinde yer ve-
rilmesi yerinde olacaktır. Niğde ili için yer verilmeyen 
bazı ürünleri ve bunlara ilişkin düşüncelerimi kısaca 
paylaşmak istiyorum. Sadece destekleme anlamında 
değil, bunlarla beraber ihmal edilmiş, hemşerilerimize 
iyi anlatılamamış bazı ürünler ile ilgili de söyleyecek-
lerim var! Önce mercimek konusuna gelelim:

Benzer ekolojik karakter gösteren Konya ve Kırşehir 
ilinin bazı ilçelerinde mercimek üretimi destekleme 
kapsamına alınmıştır. Doğrudur ve yerindedir! Türkiye 
Kanada’dan mercimek ithal etmektedir. Yapılan araş-
tırmalar ve benim yapmış olduğu denemeler, Orta 
Anadolu şartlarında hem kışlık kırmızı, hem de kışlık 
yeşil mercimek üretimine imkan vermektedir. Mer-
cimek üretiminde elle yapılan hasat işçiliği, maliyeti 
artıran bir faktördür. Halbuki yeni geliştirilen çeşitler, 
hem yeşil hem de kırmızı mercimek olsun, taşsız tarla-
larda biçerdöverle hasat edilebilmektedir. Yeter ki ye-
tiştirme tekniği paketine uyalım. Mercimek konusu-
nu iyi anlamak için bakınız TİGEM HATIRALARI (Fahri 
HARMANŞAH) “Ceylanpınar’da Mercimeğin Hikayesi”. 
Bu konuda yapılacak projelere, bu projeleri uygula-
yacak teknik elemanların eğitimine seminer vererek, 
televizyon programları yaparak katkıda bulunabilirim. 
Mercimeğin baklagil olması sebebiyle toprak ıslahı ve 
azot birikimi bakımından ne kadar değerli bir müna-
vebe bitkisi olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 
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türleri olduğunu görüyoruz. Ancak, eski bahçelerin 
sökülmesi nedeniyle nesli tükenmekte ve pazarlar-
dan çekilmekte olan Niğde’nin misket kokulu Amas-
ya elmasından da söz etmeden geçemeyeceğim. 
Yaptığımız çalışmalara göre M9 tam bodur anaç ve 
MM106 yarı-bodur anaç üzerine aşılanmış Amasya 
elmaları erken meyveye yatmakta ve kaliteli ürün 
vermektedir. Halkımızın damak zevkine uygun bu 
değerli elma çeşidimizin ele alınması Niğde’miz açı-
sından ayrı bir önem taşımaktadır. Zira, Niğde’nin 
iklim ve toprak şartları, kış soğuklama ihtiyacı, gece 
ile gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı bu kalite-
yi temin eden faktörlerdir. Belki de bu değerli elma 
çeşidimiz için özel bir çalışma yaparak, bundan sonra 
kurulacak yeni bahçelerde tam bodur ve yarı bodur 
anaç üzerinde aşılanmış Amasya yetiştiriciliğine bir 
destek sağlanabileceği düşüncesindeyim. Ancak 
bunu teknik gerekçeleriyle ilgili makamlara çok iyi 
anlatmak gerekir. Halen elma fiyatlarının, elma üreti-
cilerimizi ne kadar üzdüğünü de gayet iyi biliyorum. 

6- SONUÇ VE ÖZET

Bakanlıkça uygulamaya konulan “milli tarım destek-
leme modeli”nde yukarıda işaret ettiğimiz patates, 
şeker pancarı ile mercimek ve yağlık ayçiçeğinin yer 
alması önemli görülmektedir. Toprak şartlarının elve-
rişli olduğu ve teknoloji kullanımına uygun olan Çift-
lik ilçesi, Bor ilçesi ve Niğde Merkez ilçesi gibi yerlere 
mercimek; 6 ilçenin sulu alanları içinde patates, şeker 
pancarı ve yağlık ayçiçeğinin ilave edilmesi kanaati-
mizce faydalı görülmektedir

Ancak, destekleme kapsamında olan yem bitkileri 
açısından yukarıda anlattığımız korunga, Macar fiği 
gibi çok değerli ve kuru ziraat alanlarında yetişme 
imkanı olan bu bitkilerin ele alınması, Niğde’miz açı-
sından önemli olacaktır. Meyilli, yüksek rakımlı, ikinci 
ve üçüncü sınıf tarım arazilerinde korunganın önemli 
bir yem bitkisi olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bu yazının kaleme alınmasından 
sonra, Niğde için patates ve soğan 
da desteklenen ürünler kapsamına 
alınmıştır.

Öte yandan Niğde ilimizin bazı ilçeleri için yağlık 
ayçiçeği’nin  ilave edilmesi de önemli bulunmakta-
dır. Zira sulanan alanlarda bir münavebe bitkisi olarak 
yağlık ayçiçeğinin yer alması ilimiz açısından önem-
li görülmektedir. Niğde’nin iklim ve toprak şartları 
buna elverişlidir. Öte yandan ülkemizin yağ bitkileri 
üretimi açısından açığı bulunmaktadır. 

4-YEM BİTKİLERİ KONUSUNA GELİNCE…

Hayvancılıkta kaliteli kaba yem üretimi çok önemli-
dir. Besin değeri açısından fazla bir önem taşımayan, 
sadece hayvanların midesini dolduran balas maddesi 
sap-saman, hayvan besiciliğinde en büyük yanlıştır. 
Kültür ırkı hayvanları sapla samanla beslemeye ça-
lışılarak bunlardan yeterli süt ve et verimi almamız 
mümkün değildir. Bu nedenle, kaliteli kaba yem üre-
timine dayanmayan bir hayvancılığı zihinlerimizden 
çıkarmalıyız. 

Yonca, korunga, fiğ, silaj mısır gibi yüksek yem değe-
ri olan yem bitkilerini yetiştirmediğimiz sürece, ge-
rek besi, gerekse süt hayvancılığından yüksek verim 
almamız mümkün değildir. Hemşerilerimiz yoncanın 
önemini çok iyi bilmekte, sulama imkanı olan yer-
lerde yonca üretimine önem vermektedirler. Ancak, 
korunga ve bilhassa Niğde’miz için önemli bir yem 
bitkisi olan Macar fiği yetiştirilmesi konusunda ye-
terli bilgi ve pratiğe sahip değillerdir. Macar fiğinin 
üstünlüğü kış soğuklarına dayanması, sonbaharda 
Ekim ayında ekilebilme imkanına sahip olmasıdır. 
Bu uzun yetişme döneminde yağışlardan azami şe-
kilde istifade etmektedir. Hatta tritikale gibi boylu, 
soğuklara dayanıklı, bol yeşil aksamlı bir hububatla 
karıştırılarak hem silaj, hem de kuru ot olarak yetişti-
rilme imkanı bulunmaktadır. Tritikale buğday ile çav-
darın melezidir. Yem bitkilerinin tamamı destekleme 
kapsamındadır. Ancak buradaki noksanlık, bunun 
hayvancılık yapan çiftçilerimizin ekim programlarına 
girmemiş olmasıdır. 

5- YA AMASYA ELMAMIZ!

Bakanlıkça, meyveciliğe ilişkin destekleme kapsamı-
na alınan türlere baktığımız zaman bunların bölgesel 
ve stratejik değeri olan fındık, çay, zeytin gibi bitki 
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mülk bırakmama da gerek yoktur. Eğer kötü 
insansanız, benim kötü insana bırakacak malım 
yok. Kısacası, benden bir şey beklemeyin ve 
beni bırakın rahat öleyim.,

Kepçe gibi

Mevlana anlatıyor; “Bir cömerde sordular:                                                                         
-Muhtaçlara verdiğin, yoksullara dağıttığın şey-
lerden dolayı gönlünde kibir ve fakirler üze-
rine bir minnet yüklemek hisleri geliyor mu?”                                                                                                                               
Cömert şöyle cevap verdi: Hayır ne münasebet! 
Ben bir şey verirken kendimi aşçının elindeki kep-
çeye benzetiyorum. Veren aşçıdır, fakat kepçeden 
geçiyor. Kepçe: “Rızkı veren benim” gibi bir anlayış-
ta olabilir mi?

İnsanlar almaya meyyaldir

Adamın biri rıhtımda gezinirken denize düşmüş çır-
pınmaya başlamış yüzme de bilmediği anlaşılmış; 
kıyıdakilerden birkaç kişi ver şu elini de çekip kurta-
ralım diyorlar ama adam hiç oralı olmuyor. Nihayet 
kurtarmaya çalışanlardan birisi elini uzatıyor, al şu 
elimi de seni çekip kurtarayım dediğinde hemen 
uzatılan eli tutuyor ve kurtarılıyor. 

Nasihat

Mal bıraktın mülk bıraktın üşüştük

Kavga ile niza ile bölüştük

Biz üç karış toprak için döğüştük  

Sen mezarda huzur ile yat baba

Çocuklarım etsinler diye rahat             

Satmadın geçindin kıt kanaat

Evladından sana olsun nasihat                

O dünyada malın varsa sat baba

Yedirmezsen sırt döner sana hısım akraba       

Saçı sakalı ağarttın adın moruk Akbaba

SERVET, MAL MÜLK VE YARDIM İŞLERİ

Yardım

Peygamber Efendimiz zamanında zengin bir adam 
vefat ediyor, çocukları bir oda dolusu hurmayı ba-
baları adına hayır için fakirlere dağıtıyorlar. Pey-
gamber Efendimiz çocukların bu iyi hareketlerini 
duyuyor, tebrik etmek için Ashabıyla beraber evle-
rine gidiyor. Dağıttıkları hurma dolu odaya girdikle-
rinde duvar kovuğunda kalmış bir hurmayı mübarek 
ellerine alarak: Kendisi sağlığında böyle bir hurmayı 
fakirlere verseydi, sizin fakirlere verdiğiniz bu oda 
dolusu hurmaya bedeldi diyorlar Bu sözleri ile, hayır 
işi veya yardım yapacaksanız sağlığınızda kendiniz 
yapın diyorlar

Benden mal mülk beklemeyin

Ömer bin Abdülaziz, İslam tarihinde “Beşinci râşid 
halife”diye geçmiş büyük insan. Peygamber soyu-
na yaptıkları zulümlerle Müslümanlar katında yüzle-
ri kara hale gelen Emevîler içinden, o soya hürmet 
duymuş kişi olarak çıkan tek halife. Adalet, fazilet 
ve güçlü yönetim gibi üstün hizmetleri ve sahip bu-
lunduğu yüksek değerler, kendisini sadece İslam si-
yasi tarihinin değil, aynı zamanda tasavvuf tarihinin 
de en büyük isimleri arasına sokmuştur. Hemen her 
İslami eserde, bir menkıbesine rastlanan Ömer’in şu 
davranışı da nüktelerle ve hikmetlerle dolu. Ölüm 
döşeğinde yatmaktadır. Ailesi ve yakınları, bu bü-
yük halifenin çocuklarına yüklü bir servet bırakmak 
üzere bir vasiyette bulunmasını beklemektedirler. 
Günler geçer, hiçbir vasiyet yoktur ortada. Nihayet 
hanımı ve kayınbiraderi müdahale ederler. Derler ki 
halifeye: “ölmek üzeresin. Çoluk çocuğuna bir 
şey bırakmayacak mısın, bir vasiyetin yok mu?” 
Vasiyetini yapar Ömer: Ey çocuklarım! Sizler ya iyi 
insansınız, ya kötü insan. Eğer iyi insansanız, 
Allah sizi yüz üstü bırakmaz ve benim size mal 

KISSADAN HİSSELER …
Hüseyin ÇELİK

16. Dönem Niğde Milletvekili
İnşaat Yüksek Mühendisi
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Padişahla Köylü

Bir kış günü, hükümdarlardan biri bazı yakınlarıyla, 
bir av sırasında konaktan oldukça uzak düşmüştü. 
Gece oldu. Bir köy evi gördüler. Hükümdar, “Gece-
leyin oraya gidelim de soğuktan sıkıntı çekmeye-
lim” dedi. Vezirlerden biri “Basit bir köylünün evine 
sığınmak padişahların şanına yakışmaz. Burada ça-
dır kuralım ateş yakalım “ diye cevap verdi. Köylü, 
olup biteni öğrendi. Hazır yemeklerden bir tertip 
yaptı. Sultanın huzuruna götürdü. Hürmetle yer 
öpüp dedi ki “Sultanım yüce değeri bana tenezzül 
etmekle eksilmezdi. Lakin bir köylünün şerefi yük-
selsin istemediler.”

Köylünün konuşması padişahın hoşuna gitti. Gece 
onun evine taşındılar. Sabahleyin padişah köylüye 
giyecek ve para bağışladı. Duyuldu ki köylü, hüküm-
darın üzengisi yanında birkaç adım yürümüş. Diyor-
muş ki:

“Bir köylünün evine iltifat etmekle sultanımın şere-
finden bir şey eksilmedi. Ama, başına senin gibi bir 
sultanın gölgesi düşmekle köylünün külahı güneşe 
yüceldi.” 

Kutad-gu Biliğ den

Hakan’la yurttaşın sözleşmesi

Devlet adına Hakanla yurttaş arasındaki sözleşme-
de üç şart karşılıklı masaya getirilir. Hakan der ki:

1-Yasalarıma uy. 

2-Vergini öde. 

3-Dostumu dost, düşmanımı düşman bil.    

Sözleşmenin karşı tarafı, olmazsa olmaz tarafı yurt-
taş, karşı cevabı verir ki sözleşme tekemmül ede-
bilsin. 

1-yasalara uyarım; ama adil olsun 

2-Vergimi öderim; ama gümüşün ayarını bozma 

3-Dostunu dost, düşmanını düşman bilirim; 
ama can ve mal güveliğimi sağla.

Kolomb’un cevabı

Kardinal Mendoza bir kutlama sırasında yeni kıtanın 
keşfini çok önemli bir olay olarak nitelemiş ve bunu 
gerçekleştiren Kristof Kolomb’a övgüler yağdırmış-
tı. Bu, ona göre insanın dayanma gücü ve kararlığı-
nın göstergesi; mücadeleden vazgeçmemesi sonu-
cu elde edilen üstün bir başarıydı

Bu konuşmayı dinleyen asil İspanyol beyleri duy-
duklarından pek rahatsız olmuşlardı. Özelikle bir ya-
bancının (Kolomb bir Cenevizliydi) böyle bir övgüye 
layık görülmesi onları mutlu etmemişti.

“Yeni Dünya denilen yere giden yol hiç de sanıldığı 
kadar zor değildi.” dediler. “Dünyanın denizi apaçık 
karşımızda duruyor, hiçbir İspanyol denizcisi hedefi 
şaşırmazdı” diye devam ettiler 

Bu sözlere kızan ve yanıt vermek için söz alan Ko-
lomb; “Ben kendi adıma bir şeyler kazanma tutku-
sundan çok uzaktayım” diye başladı, konuşmasına 
şöyle devam etti; Dünyada birçok zor iş vardır, ama 
birisi size onun nasıl yapıldığını gösterdikten sonra, 
Aaaaa…  ne kadar kolaymış bunu herkes yapar” de-
nir. Kolomb bu arada hizmetçisinden bir yumurta is-
temişti.” Şimdi siz soylu beylerden bir ricam olacak; 
Siz ekselansları şu elimde gördüğünüz yumurtanın, 
dik olarak masanın üstünde durmasını sağlayabilir 
misiniz acaba?”

Ekselans yumurtayı bir tarafından tuttu, öteki tara-
fını çevirdi, başka türlü denedi ama başaramadı ve 
elindeki yumurtayı bir başkasına verdi. O da başara-
madı ve bir başkasına verdi.

 Kimse başaramayınca da; “Bu mümkün değil yapı-
lamaz” diye hep bir ağızdan bağırdı beyler.          Ko-
lomb; “Tabii mümkündür, ben yapacağım ve siz 
bunu herkes yapar” diyeceksiniz diye yanıtladı. 
Mırıltılar içerisinde Kolomb yumurtayı eline aldı ve 
hafif bir vuruşla yumurtanın sivri ucunu kırmadan 
içeri giden kabuğun üstünde durmasını sağladı.

Bu arada beyler; “Bunu herkes yapar!” diye bağır-
dılar. Kolomb, onları şöyle yanıtladı; “Doğru bunu 
herkes yapabilir beyler ama fark, sizin bunu yapabi-
leceğiniz, fakat benim yapmış olmamdır.” 
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Ülkemizin büyük şehirleri ile deprem riski taşıyan bölge-
lerinde başlayıp,  yurt sathına yayılan kentsel dönüşüm 
furyasından istifade etme sırasının Niğde’mize  gelmiş 
olması, kimilerini sevindirse de  çocukluğumuzun en 
güzel günlerinin geçtiği mekanların tarihe karıştığını 
görmek yüreğimizi sızlatıyor. 

Geleneksel kent estetiği yok edilip apartmanlaşma teş-
vik edilirken, mimari dokunun bozulması pahasına şeh-
rin hafıza mekanlarıyla beraber yerel kültür ayaklarının 
da bir bir ortadan kaldırılması, Niğde’nin çehresini ciddi 
anlamda değiştirdi.                 

Tarihi ve karakteristik özelliği olup koruma altına alın-
mış eski taş binaların restore edilerek –olmayan- turiz-
me kazandırılmasını, yeni mahallelerin, uydu kentlerin 
ortaya çıkmasını, kamu kurumlarının hizmet verdiği 
binaların çağdaş bir görünüme kavuşmasını Niğdemiz 
için olumlu gelişmeler olarak değerlendirirken, kentin 
altyapısının yenilenmesiyle beraber sosyal dokuya ve 
kentin ruhuna yönelik projelerin desteklemesini de göz 
ardı etmemeliyiz. Dergimizin 100. sayısında, değerli Hü-
seyin ÇELİK üstadımızın insaat konusundaki yazısından, 
günümüzde yapı tekniklerinin nasıl gelişim gösterdiği-
ni, geçmiş yıllarda hangi şartlar içinde taahhüt işlerinin 
tamamlandığını öğreniyoruz.  

Kırk, elli yıl öncesine kadar Niğde kent merkezindeki be-
tonarme bina sayısı iki elin parmaklarını geçmezdi.  Şe-
hir genelinde yaygın olan, yığma yapılardı. Bu binaların 
temeli  üç beş ameleyle kazılır , taş üzerine  briketle inşa 
edilirdi. Beygir arabasıyla taş taşımak günlerce sürerdi.  
İnşaat teknolojisinin gelişmesi, yapı sektörünün önünü 
açarken, bina yapım süresini de hızlandırdı. Yetmişli yıl-
lara gelindiğinde kent merkezinde apartman furyası 
başladı. Ancak o günün çetin şartlarında derme çatma 
binalar yapılması kaçınılmazdı.  İthalat yok, demir yok, 
çimento yok,  fayans yok, boya yok, benzin-mazot yok, 
doğru dürüst usta yoktu. Kayseri’den, Ankara’dan rica 
minnet usta getirtilirdi. Kimi zaman, o dönemde inşa 

edilen binaların kalitesi konusunda müteahhitlere söy-
lensek de çoğunluğu iptidai koşullarda yaşayan ahaliyi 
ev bark sahibi edip, çağdaş barınma imkanı sağladıkları 
için haklarını teslim etmemiz gerekir.  

Şehrin merkezinde binalar yükselirken bizler için doğal 
oyun alanları ortaya çıkar, şantiyelerin müdavimi olur-
duk. İnşaat artığı beton çivileriyle kireç kuyularının et-
rafında “Pes” denen çivi saplama oyununa dalar,  çavuş 
ve amelelerin kovalama ve ikazlarına kulak asmadan, 
kabası bitmiş binaların ham merdivenlerinden ikinci 
kata çıkıp kum yığınlarına atlar, briketleri aşırıp kendi-
mize oyun kulübesi yapar, beton karma makinalarının 
içinde yavrulayan kedileri tahliye etmeye çalışırdık. 

Mahallemizdeki viranelerin kuytu köşeleri ile inşaatla-
rın zemin katları umumi hela ve çöplük vazifesi görür; 
bilumum esnaf, bastacı, at arabacıya ilaveten, çevre-
deki cümle kahvehane erbabı da pişpirik veya domino 
oynamaya ara verip küçük su ihtiyaçlarını buralarda 
giderirlerdi.  Her tarafın binalarla çevrelenmesi, umumi 
helalar yapılıp halka ücretsiz ihtiyaç giderme imkanı 
sağlanması, altyapı çalışmalarının tamamlanması, çöp 
konteynerlerinin yaygınlaştırılması, yolların asfaltlanıp, 
kaldırımlara parke taş döşenmesi, viranelerin tamamen 
yıkılıp arsa üretilmesi gibi gelişmeler, modern şehir ima-
jına gölge düşüren görüntülerin zamanla ortadan kay-
bolmasını sağlarken daha temiz ve düzenli bir Niğde’de 
yaşamamızın önünü açtı.  

Her geçen gün Niğde yeni bir çehreye bürünüyor, şeh-
rin silüeti değişiyor. Kayseri yolundan şehir merkezine 
doğru yol alırken ilk gözümüze çarpan Alaattin Tepe-
sinde yükselen Niğde Kalesi ve Saat Kulesi iken şim-
di toplu konutlar ve  gökdelen sınıfına girebilecek çok 
katlı binalar dikkatimizi çekiyor.  Dünya ile paralel olarak 
ülkemiz nüfusu arttıkça, insanoğlunun barınma ihtiyacı 
devam ettikçe yapılaşmanın, betonlaşmanın hızlana-
cağı, her taraftan binaları yükseleceği aşikar; değişim, 
dönüşüm kaçınılmaz; ancak,  bu gidiş nereye kadar

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEREYE KADAR? Alper GÖNCÜ
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ne verdiyse bas gaza’’ diyen siyasiler bu üzücü 
duruma neden olmuşlardır. Şimdi temizlemeye ça-
lışıyorlar.

Sonunda Meclise İktidardan yasa teklifi geldi; ‘’Kü-
çük kızlar tecavüzcüsüyle evlendirilsin , teca-
vüzcü hapisten kurtulsun’’. 

Teklifi verenlere göre; Düğün yapılıyormuş, siyaset-
çi, yönetici, savcı bile düğüne geliyormuş, magan-
dalar tarafından silahlar havalara sıkılıyormuş vb.  
sonra kızın yaşı küçük diye damat hapse atılıyor, 
mağdur oluyormuş. Sevsinler senin mağdurunu.

Bu durumda küçük kızın ailesi, damadın ailesi,  ni-
kahı kıyan imam, düğüne gelen siyasetçi , yönetici, 
savcı, hakim hem utanmaz, hem de vicdansızlar. 

Neredeyse  her gün bir yurtta, vakıfta, bir kursta 
küçük çocuklara tecavüz edildiği haberleri geliyor. 
45 çocuk rekoru birkaç gün önce kırılırken 75 er-
kek çocuk tecavüze uğradı. Tecavüze uğrayan er-
kek çocukları da mı tecavüzcüsüyle evlendirecekler. 
Bunlar yetmezmiş gibi bir iktidar Milletvekili hay-
vanlarla ilişkiye giren( eşek, at, keçi, kedi vb. ) teca-
vüzcülere bir defaya mahsus af getirilsin teklifinde 
bulunuyor.

Geçen günlerde gazetelerde iki haber vardı. Biri 
Çorum’da bir Vakfın Şube Başkanı olan aynı za-
manda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan 
adam iki küçük öğrencisine istismardan hapse atıldı. 
Diğeri Antalya’da yine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmeni öğrencilerine sarkıntılıktan tutuklandı.

Bakınız bu istismarcıların ikisi de Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi öğretmenlerinden. Demek ki sadece  ve 
sadece Dindar ve de Kindar nesil sorunu çözmüyor, 
aksine yeni  pek çok sorunlara yol açıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TUİK) rakamları, çocuk evlilik-
leriyle ilgili bir utanç tablosunu 
ortaya koydu.

15 yaşın altında, cinsel istismara uğrayarak ‘’anne‘’ 
olan çocuk sayısı 15 bin 937 olarak kayıtlara geçer-

ken, 16-17 yaşında evlenen kız çocuğu sayısı da 

son 10 yılda 511 bin 985 olarak hesaplandı.

Tepki çeken ‘’Cinsel İstismar Suçunda Mağdurla 
Failin Evlenmesi Durumunda Cezanın Ertelen-
mesi’’ teklifi Türkiye’nin ‘’Çocuk Gelin‘’ sorununu 

bir kez daha gözler önüne serdi.

Adalet Bakanı, ‘’Bunlar tecavüzcü değil, cinsel 
istismar suçunu zorla işlemiş kişiler de değil, 
tamamen ailelerin ve küçüğün de rızası  ile ya-
pılmış işler...’’ diyor.

Evet bu işler… Sadece ahlaksız, namussuz anne –

babalar, utanmaz dünürler, sapık damatlarla yapıl-

mıyor. Düğüne giden siyasetçi, yönetici, savcı ve 

imam nikahı kıyan imamlarla yapılıyor...

Bu süre içinde 440 bin çocuk anne olurken, maale-

sef ‘’Çocuk Gelin’’ gelin sıralamasında Niğde, Aksa-

ray ve Nevşehir ilk sıralarda yer alıyor. Yapılan ça-

lışmalar ve araştırmalar gösteriyor ki 4+4+4 Eğitim 

Sisteminden sonra ‘’Çocuk Gelin’’ sayısı hızla artış 

göstermiş. İlk 4 yılı bitirdikten sonra okula gönderil-

meyen kızlar evlenmeye zorlanmışlardır.

Türkiye’ de ahlak, edep, adap çökmüş, küçük yaş-

ta evlenmeler teşvik edilmiş, ‘’en az üç çocuk , 
doğurun doğurabildiğiniz kadar, üç –beş Allah 

UTANÇ KARNESİ Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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lanışı hakkında şunları belirtir: “Küçük Paşa’nın –ilk 
kez 1910’da, ikinci kez 1945’te yayınlanmış-üçüncü 
baskısı elinizde. 1945’teki metni bugünün Türkçe-
sine çevirdik yine… Belki bir gün bir inceleyici çıkar, 
1910’daki esas metni olduğu gibi bugünün Türkçe-
sine çevirir, bir ‘edition critigue’ halinde yayınlar. Şim-
dilik size sunduğumuz, 1945’te Hazım Bey’in yaptığı 
sadeleştirilmiş Küçük Paşa’dır.” (s.9)

‘Küçük Paşa’ romanı yer tasviri ve buna bağlı tespitler 
ile başlar:  “Anadolu’da bir köy… Bir buçuk yıl evveline 
kadar müstebit hükûmetin asker almak, vergi tarh ve 
tahsil etmek lâzım geldikçe hatırladığı köylerden biri. 

Anadolu’yu görmeyenlerin, büyük şehirlere mahsus 
her türlü gürültülerden sıkıldıkça birer sükûn ve huzur 
yeri olmaları tasavvuru ile sakinlerine gıpta ettikleri 
fakir ve sefalet yuvalarından biri olan bu köyün mev-
kii, bir şairi, bir ressamı yalnız bir şiir yazmak, bir tablo 
krokisi çizip geçmek için belki memnun edebilirdi. 

Bu küçük köy, dört taraftan yüksek, alçak, çoğu çıp-
lak dağlarla çevrilmiş, enine boyuna birer ikişer saat 
uzayan ve topraklarının kuvvetiyle ünlenen bir ovanın 
kuzey batısına doğru keman sapı şeklinde kıvrılarak 
iki dağ silsilesinin arasına girdiği yerde kurulmuştur.” 
(s.11)

“1312(1896) yılı şubatının son günlerinden biri idi” 
ifadesiyle olayın başladığı zaman hakkında bir kayıt 
düşülmüştür.  

Olayların gelişimi

Niğde’nin bir köyünden Keleşoğlu Ali, askerlik vazifesi 
için İstanbul’a çağrılır. Keleşoğlu Ali, temiz, saf, dürüst 
bir insandır. Bir gün İstanbul’da bir hemşehrisine rast-

Ebubekir Hâzım TEPEYRAN’ın 1910 yılında yayım-
lanan ‘Küçük Paşa’ isimli romanı, edebiyatımızda 
Nabizâde Nazım’ın ‘Karabibik’(1890) isimli uzun 
hikâyesinden sonra köy hayatını konu alan bir eser-
dir. 

‘Küçük Paşa’ romanında anlatılan köy, Niğde köyle-
rinden biridir. Romandaki çevre tasvirleri ve yöresel 
ağız özellikleri bu köyün Niğde vilayeti içinde bulun-
duğuna birer işarettir.

Ebubekir Hâzım TEPEYRAN’ın torunu Oktay AKBAL, 
3 Eylül 1984 tarihli sunuş yazısında eserin hazır-

ANADOLU GERÇEĞİ VE “KÜÇÜK PAŞA” Murat SOYAK
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ve işkence yapmakta; kaldıramayacağı çok ağır işle-
rin altında ez mektedir. 

Üvey anne Haçça, sürekli öksüren Salih’i -kendisini 
uyutmadığını bahane ederek- bir kış gecesi evden dı-
şarıya atar. Salih’in sağlığı gittikçe bozulur. Kendisine 
yapılan kötülüklerden, baskılardan iyice usanmıştır 
Salih. Köyden kaçmayı düşünmektedir. Yaşanan bu 
olay üzerine kararını verir. O gece ahırda sabahladık-
tan sonra yola çıkmayı amaçlar. 

Paşa’nın eşi Naime Hanım kocası ölünce bir gençle 
evlenmiştir. Beş aylık çocuğunu düşürmüş, yedi aylık 
bir çocuğunu da ölü doğurmuştur. Olup bitenler onu 
çok üzmüştür. Bir gün rüyasında eski kocasını görür.  
Salih’e yaptığı haksızlıktan ötürü Paşa onu azarlar. 
Aynı gece Salih’i de rüyada görür. Naime Hanım 
korkuyla uyanır. Yaptıklarından pişman olmuştur. 
Salih’in konağa geri getirilmesini kocasından ister ve 
hemen telgraf çekilir. 

İstanbul’dan gelen telgrafa verilen cevap şudur: 
“Merhum sabî üç gün evvel geceleyin kurtlar tara-
fından itlâf ve ekledilmiş olduğu mazurdur.” Roman 
hazin bir son ile biter. Salih, geceleyin kurtlar tarafın-
dan parçalanmıştır. 

‘Küçük Paşa’ romanında yöresel kelime, de-
yim ve söyleyişler

Bu eser, Niğde yöresi söyleyiş özelliklerine uygun 
çeşitli kelime, deyim ve cümleler bakımından bir 
zenginlik arz etmektedir. Yazar, Niğde yöresinin dil 
özelliklerini iyi bildiği için esere başarıyla yansıtmıştır. 
‘Küçük Paşa’ romanında dilin kullanımına dair seçtiği-
miz bazı örnekler:

Zerradar (zerre kadar), dımışkı (düz), horanta (aile 
fertleri), sındı(makas), yeğni(hafif), mezelenmek 
(taklidini yaparak alay etmek), dölek yürümek(doğru, 
rahat), söğürme(bir tür et yemeği), bişirgeç(ekmek 
pişirmek için bir alet), sormuk(bebeklere, tülbent 
içine tatlı konularak yapılan emzik), üzlük(küçük 
çömlek), melmekât (memleket), gömük(batak), 
gözer(kalburun biraz daha geniş deliklisi), 

lar. Kâ mil adındaki bu hemşehrisi, işini yoluna yorda-
mına koy muş, zamanın sadrazamına kapılanmıştır. Ke-
leşoğlu Ali ile ilgilenir. Konuşup dertleşirlerken Âli’nin 
köyde bıraktığı karısının doğurmak üze re olduğunu 
öğrenen Kâmil, bir teklifte bulunur. Sadrazamın karısı 
da yakında doğuracaktır; doğacak çocuk için sağlığı, 
gücü kuvveti yerinde bir sütanne ara maktadırlar. Bu 
sütannelik için karısını İstanbul’a ge tirmesini söyler. 
Durum Paşa’ya iletilir ve Ali’nin karısı Selime konağa 
getirtilir. 

Selime kendi oğlu Salih’i haftada iki gün, Paşa’nın 
yeğeni Haldun’u ise her gün iki kez emzirir. Haldun 
konuşmaya başlayınca Suat Paşa’ya “Paşababa” der. 
Selime’nin oğlu Salih de aynı şeyi yapınca Paşa’nın ka-
rısı bundan hoşlanmaz; üstelik Salih’i de sevmez. Paşa 
ise kendi çocuğu olmadığı için bütün sevgisini bu iki 
yavruya vermiştir. 

Paşa, evladı gibi gördüğü Salih’in okuması için Fransız 
bir mürebbiye tutar. Ancak bir vazifeyle Anadolu’ya 
gidince olumsuzluklar başlar. Karısı, Salih’in eğitimine 
engel olur. 

Sağlık sorunları yaşayan Paşa, İstanbul’a bir süre 
sonra geri döner. Ali, askerlik vazifesinin bitiminde 
oğlu Salih’i konağa evlatlık bırakıp hanımı ile birlikte 
köye gider. 

Ali, köye döndükten bir süre sonra İstanbul’dan aldı-
ğı imzasız bir mektuptan, Selime’nin birisiyle ilişkisi 
olduğunu haber alır ve hanımını boşar; bir başkasıyla 
evlenir. Selime köyde bir başına kalır. Yakın köyden 
bir başka adam ile evlenir. Hastalığı gittikçe ilerle-
yen Paşa bir süre sonra ölür. Salih, İstanbul’da adeta 
sahipsiz kalır. Konakta evlatlık iken uşak durumuna 
düşer. Naime Hanım hiç sevmediği Salih’i kısa zaman 
içinde köyüne gönderir. 

Salih köye gelince üvey annesi Haçça ile karşılaşır. 
Paşa konaklarında büyüyen Sa lih’i zor, sıkıntılı günler 
beklemektedir. Köyde yaşadığı kimsesizlik karşısında 
çaresiz bir haldedir. Önceki ve şimdiki yaşantısı ara-
sında dağlar kadar fark vardır. Bu arada babası Kele-
şoğlu Ali yeniden askere alınır ve Yemen’e gönderilir. 
Üvey annesi Haçça kendisine akla gelmedik zulüm 
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Son söz yerine

‘Küçük Paşa’ edebiyatımızda köy ve köy hayatı üze-
rine önemli bir romandır. Yazar Ebubekir Hâzım TE-
PEYRAN, devrin sosyal şartları içinde köyü ve köylü-
yü gündeme getirmek istemiştir. Edebî bir kaygıdan 
ziyade toplumsal gerçekliği yansıtma çabasında ol-
muştur. O devir içindeki merkez-taşra karşıtlığı; zen-
gin konak hayatı ve yoksul Anadolu köyü üzerinden 
anlatılmıştır. 

Romanın bazı bölümlerinde aşırı, zorlama bir yorum 
ile doğa şartları ve çevre özellikleri vurgulanarak 
‘istibdat’ eleştirisi yapılır. Bu üslûp yazarın anlatıma 
müdahil olduğu, romanın yapısına zarar verdiği bö-
lümlerdir.  

‘Küçük Paşa’ yirminci yüzyılın başlarında Anadolu 
gerçeğini, Anadolu insanını yakından görme, tanı-
ma ve anlama çabası olarak değerli bir çalışmadır. 
İstanbul’un dışındaki taşra hayatı dikkatlere sunul-
muştur. 

Ayrıca kadınların duygu-düşünce dünyası ve bir 
çocuğun masumiyeti üzerine önemli dikkatler içer-
mektedir. Anlatımda aksayan yönler olmasına rağ-
men yine de kendisini okutan bir romandır‘ Küçük  
Paşa’ .

peşkir(havlu), sini(üzerinde yemek de yenilebilen 
tepsi), güçce (yapma bebek) enkesden (şakadan) 
söylemek, göresi gelmek(özlemek), sohum (lokma), 
çonur (büyük diken), ingilli herif (kılıbık), kelik (pabuç 
eskisi), ariyet (ödünç) almak, yunak (banyo), göğez 
(koyu mor renk), söbü (yumurta biçimi, oval), tebel-
leş olmak(istenmediği halde birinden veya bir yer-
den ayrılmayan, gitmeyen, musallat olan)…

— Küçcük paşayı daha ilk gecede aç uyutmalım, 
haydi hiç olmazsa iki yumurta sıdırıver. (s.100)

— …konağa dıhmazsınız da sokakta kalır, sürünürüm 
deye korhtum gelemedim. (s.55)

— Köyde yıhanırdım emme, burada garip ite dön-
düm, eline sağlık abla kadın, yıka; keşik yaparık, 
ben de seni yurum. (s.29)

— Çok ağlayıp dingildeyor mu? (s.115)

— Nazikter kalfa gine öyle fidan gibi konakta salınıp 
batır mı? Kalfa değil ha bi melek! (s.115)

— Ne gorelim aslanım (s.117)

— Bu hafta tezkiremi verecekler, her ne gadar bana 
da ‘Konahda kal, sana da iş bulunur’ deyorlarsa 
da ben galamam; köy kohusu söğürme dumanı 
gibi burnumda tütüyor. (s.48)

Ç O K  Ö N E M L İ  D U Y U R U 
NİĞDEMİZ DERGİSİNİN DEĞERLİ OKUYUCULARINA, 

Dergimizin Sizlere gönderilen her sayısı, baskı miktarına ve gramajına göre, posta giderleri ile birlikte Vakfımıza 
4-5 TL arasında değişen bir yük getirmektedir. Bu arada şimdiye kadar sizlere gönderilen dergilerden 150-175 
kadarı, alıcılarına ulaşamadığı gerekçesiyle Vakfa iade edilmiştir. Ayrıca dağıtım listemizde oldukları ve sürekli 
kendilerine dergi gönderildiği halde, yıllardır Vakfımıza hiç destek vermemiş üye ve hemşerilerimizin varlığı da 
bir gerçektir. 

Bu nedenle, gereksiz masraflara yol açmamak için hem bu alıcılarımız dağıtım listemizden çıkarılmış, hem de 
baskı sayımız bir o kadar azaltılmıştır. 

Bilgi edinilmesi ve bu durumdaki okuyucu veya abonelerimizden kendilerine sürekli dergimizin gönderilmesini 
arzu edenlerin, katkı paylarını ödediklerini gösteren belgeleriyle birlikte, kendilerine en kolay ulaşılacak daimi 

adreslerini Vakfımıza bildirmeleri rica olunur. 

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı 
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5-6 yaşlarımda lojmanlardaki evimizden,  yaz kış 
demeden gün doğarken kalkar bahçeye koşardım. 
Şubat – Mart aylarında güneş yüzünü gösterince 
çiçek tarhları arasında dolaşır; topraklardan hafifçe 
patlayan  sümbül, nergis, deveboynu çiçeklerini gö-
rünce çok sevinir, onların büyümelerini usanmadan, 
sabırla beklerdim, havalar ısınınca ihtişamlı, güzel 
kokulu çiçekler birden meydana çıkar ve açarlardı. 
Ben onlarla konuşur, çok severdim. Hâlâ çiçeklerle 
konuşurum. Amerika’ya kızımın yanına gittiğimde 
aynı çiçekleri orada da gördüm. Güzeldiler ama, hiç 
kokuları yoktu.  Yapma, plastik çiçek gibiydiler. Ni-
san, mayıs ayları gelince bahçıvanlar gelir, kasalar 
dolusu çiçek fidelerini bahçelere dikerlerdi. Bakımı-
nı, sulamasını ise biz yapardık. Bahçelere, evlerin 
bakımlarına çok önem verilirdi; adeta gizli bir yarış 
olurdu. O yıllarda kışlar çok sert geçerdi, bahçeler 
erkenden donardı. Ama kasımpatılar, çıngıl kadife-
ler, kozmoz, “Hanım kalktı bey boyuna baktı” çiçek-
leri kışa meydan okurdu. Meraklı hanımlar camları 
önünde begonya, rozet cam güzeli, karanfil, sar-
dunya, şebboy yetiştirir; evlerini adeta şimdilerde 
moda olan kış bahçelerine döndürürlerdi. 

Yaz gelince bahçeler gelin gibi süslenirdi. Lojman-
lar şehre epey uzaktı. Bütün istasyon çocukları 
hep birlikte okula giderdik, o zaman servis nerde? 
Şehirde bile taşıt çok azdı. Bizler karlara bata çıka 
okula giderdik. Okul çok uzaktı bazen geç kalırdık. 
İstasyoncu olduğumuz için hoş görülürdü. Resmi 
bayramlara, Atatürk’ü anma günlerine çok önem 
verilirdi. Öğretmenlerimiz çelenk için yeşillik, çiçek 
isterlerdi. Annem bizlere koskoca demetler yapar, 
onları gururla okula götürürdük. Bu arada sevdiği-
miz hocalarımızı da unutmazdık. 

Bir trenci çocuğu olarak Niğde’de doğ-
dum. Ömrüm 19 yaşına kadar çeşitli is-
tasyonlarda, tren rayları, vagonları, ba-
kımlı güzel bahçeler, giden-gelen yol-
cular arasında geçti. Bu nedenle uzun 
zamandır istasyonlar hakkında yaz-
mak,  birikimlerimi paylaşmak istiyor-
dum; ama, nasıl yazacağımı bilemiyor-
dum. Çocuklarımın ısrarı ile denemek 
istedim. NİĞDEmiz dergisine, çalışan 
vefalı hemşerilerime teşekkür ederim. 

4-5 yaşımdan beri yaşadığım güzellikleri dün gibi 
hatırlıyorum. Niğde o zamanlar önemli bir demiryo-
lu üzerinde, eğitimli bürokratı çok, insanı güzel ve 
vakurlu, havası suyu şurup gibi bir şehirdi. Günbe-
gün küçülerek Adana, Kayseri, Konya arasında sıkı-
şıp kaldı, kabuğuna çekildi. Yeni yeni değişimler olsa 
da yine de hak ettiği yerde değildir Niğde. Eski ev-
lerimizi, bağlarımızı, bahçelerimizi, güzel sularımızı, 
pınarlarımızı tarihi eserlerimizi koruyamadık. Artık 
şehre girerken bizleri bahçeler, üzümlükler yerine, 
koca koca beton binalar karşılıyor. 

Doğrusu çok güzel bir çocukluk geçirdim. Rahmetli 
babam ve anneciğim beni ve kardeşlerimi okuttular. 
Bizleri gayet iyi yetiştirdiler. Hepimiz hayatımızı ka-
zanarak bir yerlere geldik. Ben devlet kapısında ça-
lışmadım ama, 20 yıl mağaza çalıştırdım. Ankara’da 
onca sanatçı, spiker, tiyatrocu, iyi giyinen üst düzey 
insanlar  tanıdım. Onların liseden başlayarak, söz, 
nişan, düğün, doğum çeyizlerini hazırladım. Hâlâ 
telefonlaşır, yolda izde karşılaşınca neydi o günler 
der anarız. 

TREN İSTASYONLARINDA GEÇEN  
BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ…

Özden (YÜCE) ÖZCAN 
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Trenle asker sevkiyatı olur, vagonlar dolusu as-
kercikler giderdi. Annem onlara hiç kıyamaz, kendi 
çocukları gibi üzülürdü. Kaderin cilvesi oğlu, damadı, 
kardeşi, yeğenleri, eniştesi asker oldular. Bizim aile-
de askere ve demiryolculara büyük saygı vardır. Biz 
istasyon çocukları askerlere soğuk su, çeşitli mey-
veler ikram eder, onlardan para almazdık; sivillerden 
para alır ve çok eğlenirdik. Kıbrıs olaylarının en ha-
reketli günlerinde vagonlara tebeşirle ne sloganlar 
yazar, Makarios’un cübbeli, sakallı resimlerini çizer-
dik. Bu arada Kayardı bağlarının tepesinden, uzakta 
dağın eteğinde onun yaşadığı  söylenen evi, ma-
nastırı görürdük. Kıbrıs hâlâ çözüme ulaşmış değil. 
Dökülen bunca kan, şehit boşuna değildir. İnşallah, 
çözüm iki taraf için de hayırlı olur. 

O zamanlar lokomotifler “İstim” denilen su buharı 
ile çalışırdı. Lokomotiflerin içinde kocaman ağızlı 
ocaklar vardı. İçinde daima linyit kömürü yanar, kor-
laşırdı. Bizim evin yanında pompa denilen çok bü-
yük su deposu vardı. Oradan lokomotiflerin depola-
rına su verilirdi. Kaynayan suyun buharı her taraf-
tan dumanlar çıkaran bu koca makinaları çalıştırırdı. 
Çok ses çıkarırdı. Biz hiç korkmazdık. Makinistler bu 
ocaklarda közledikleri koca koca, ballı şeker pancar-
larını bizlere dağıtırlardı. Tadına doyum olmazdı. Biz 
de onlara su, meyve verirdik. Ambarlara binbir çeşit 
eşya gelir, giderdi. Patlayan kolilerden kestane, yer-
fıstığı, keçiboynuzu dökülürdü. Onları toplamaktan 
büyük zevk alırdık. Babam çok kızar, buralarda do-
laşmayın derdi. Koca küfelerde buzlar içinde balık-
lar, narenciye meyveleri gelirdi.

Gar binasında bilet gişesi vardı. Gişe memuru Suna 
ablamızın bilet kesişini izlerdik. Duvara rapdedilmiş 
kırmızılı değişik bir bilet dolapı ve makinası vardı. 
İstasyonlar arası haberleşme mors alfabesi ile yapı-
lırdı. Boş zamanlarında orada kendimizce bir şeyler 
yazar, maniplenin hareketini ince bir şerit üzerinden 
izler, çıkan nokta, tire işaretlerini takip ederdik. Ara 
sıra üzücü şeyler de olurdu. Birden düdük sesleri 
gelir, bir telaş, koşuşturmadan sonra “Tren Dray 
Etti” (Raydan çıktı) haberi gelirdi. Neyse ki önemli 
olmaz, kısa zamanda devrilen vagonlar düzeltilir, 

İstasyon lojmanlarını bilirsiniz. En küçük ara is-
tasyonlarda bile gar binası, küçük büyük bahçeler 
içinde hep aynı model ve renkte lojmanlar vardır. 
Buralar idare tarafından her sene badana yapılır, 
bozulan eskiyen yerler onarılır, bakımlı olmaları 
sağlanırdı. Dahası evlere temiz bakılıyor mu  kont-
rol edilirdi. Müfettişler gelecek diye herkesi bir te-
laş alırdı. 

Trenci olmanın nimetleri de pek çoktu: Seyahatle-
rimiz permi denilen kartlarla ücretsiz olurdu. Çok 
güzel demiryolları dinlenme kampları vardı. Gider 
denizin tadını çıkarırdık. Ben çok küçükken yüz-
meyi öğrendim. Hâlâ denizi, yüzmeyi çok severim. 
Ayda iki defa doktor vagonu gelir, kullanılmayan 
kör hatta durur, hastaları beklerdi. Çocuklara aşı-
lar yapılır, dişlerine bakılır, gelişmeleri takip edilir, 
gereken ilaçlar verilir, tavsiyelerde bulunulurdu. Hiç 
unutmam, bizlere kutularda kurt şeklinde kalsiyum 
verilirdi. Suda eritip içerdik. Hoş bir koku çıkarırdı, 
severek içerdik. 

Ayda 1-2 defa sinema vagonu gelirdi. Akşamları 
çoluk çocuk vagona dolar, sessizce film seyreder-
dik. Şimdi animasyon denilen gösterileri, peterpan, 
mikifare, vakvak kardeşler, Alaaddinin sihirli lamba-
sı, uçan halı, mikroplarla vücudun savaşları, aşıların 
faydaları daha neler neler… Eğitici öğretici filmleri 
ben 1945-1948 yıllarında seyrettim. İlk defa ses 
alma cihazını orada gördüm. İstasyon ahalisinden 
sesi güzel olanlar şarkılar söyler, şiirler okur, fıkralar 
anlatır. Çok güzel vakit geçirir, kaynaşır, bilgilenir-
dik. 

O zamanlar Niğde’ye yaylacılar gelirdi. Çoğunluk 
bağlarına taşınır, evlerini yazlıkçılara kiralardı. Ada-
na- Niğde arası özel tren çalışır yaylacıları getirip 
götürürdü. İkindiden sonra istasyon dolar taşar, 
gelen gideni karşılayan, uğurlayanlar, gezmeye 
gelenler, bilhassa gençler volta atar, birbirleri ile 
şakalaşır, bahçelerden çiçek isterlerdi. Annem o 
saatlerde bizleri bahçeye çıkarmaz, laftan, sözden 
korkardı. Doğrusu biz de üç kız kardeş elimize yü-
zümüze bakılır güzellerdendik. 
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dı: “Bu isim nereden geliyor? Sana da pek yakışıyor.” 
derlerdi.  Adımla hep gurur duydum. Kendimi özel 
hissettim. 

Babam Trenci Ambar Müdürü Şevket YÜCE’nin kızı 
olmakla her zaman iftihar ettim. Yazlıkta komşu-
muzun kızları babalarına trenci dediğimiz için bize 
küsmüşlerdi, şaşırmıştık. Ne olursa olsun demiryol-
cular hep özeldir. Şimdilerde istasyonların, lojman-
ların değişimini üzülerek izliyorum. Buharlı trenler 
tarih oldu. Önceleri dizel, daha sonra elektrikli hızlı 
trenler çıktı. Elbette, medeniyet gelecek, ulaşım 
kolaylaşacak. Bu emektarlar Ankara’da gar binası 
yakınında bir parkta teşhir ediliyordu. Geçenlerde 
oradan geçtim ne park ne de lokomotifler kalmış. 
Demiryolları bizlerin özdeğerleridir. Cumhuriyetimi-
zin önemli bir kuruluşudur. Ne diyoruz marşımızda 
“Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan” lütfen 
biraz daha itina ve koruma. 

Tüm eski- yeni demiryolculara selam olsun. Aramız-
dan ayrılanlara da rahmetler dilerim. Işıklar içinde 
uyusunlar. 

Bütün Niğdeli hemşerilerime selam eder esenlikler 
dilerim. Saygılarımla. 

raylar seyri sefere açılırdı. Bu söylem şimdiki “Tra-
fik” demekti. Lokomotifin yaktığı kömürden kalan 
cüruf denilen atıklar rayların arasına boşaltılır; yarı 
yanmış kömürler tren kalktıktan sonra oraya alışan 
çocuklar tarafından küreklerle paylaşılır, yanmamış 
kömürler toplanır, kışın sobalarda yakılır veya kalay-
cılara satılırdı. Bize kesin yasak konmasına rağmen 
bazen onlara katılırdık. Annem bize kızardı. Hemen 
ellerimizi yıkar, oyuna dalardık. Bir defasında küçük 
bir  kız çocuğunun bacağı tren altında kalmıştı. Kan 
revan içinde hastaneye götürülüşü hâlâ gözümün 
önündedir. O olaydan sonra raylar arasında daha 
dikkatli olduk.

Hâlâ tren yolculuklarını çok sever, özlerim. Rayların 
üzerinde tekerlerin ritmik tıkırtısını pencerelerden 
içeri dolan duman, kurum, is kokusunu uzun yol-
culuklarda ellerimizin yüzlerimizin kapkara oluşunu, 
istasyonlara girerken kalkarken tiz düdük sesini, 
hareket memurunun elindeki ışık yansıtan yuvarlak 
saplı içi kırmızı-yeşil işaret panosunu, uzun seya-
hatlerde yolcuların kumanyalarını paylaşımını, tren 
giderken yol kenarlarındaki ağaçların, tarlaların, de-
relerin birbirine karışarak akışını unutmak mümkün 
mü? 

Babalarımızın tayini çıkar başka istasyonlara evleri-
miz taşınırdı. Bize çoğunlukla temiz vagon verilirdi. 
Annem içlerini ev gibi düzenler, çok hoşumuza gi-
derdi. Ben ve kardeşlerimden bazıları ara istasyon-
larda doğmuşuz. O zamanlar mahrumiyet varmış. 
Küçük istasyonlarda  mama, emzik, ilaç, biberon 
bulamazlar, tren görevlilerine ısmarlar, gelmesini 
beklerlermiş. Rahmetli anneciğim anlatırdı. Ben çok 
zayıf, hasta bir bebekmişim. Etraftan birileri “Bu 
bebeği mezara götürüp koyun. Ağlarsa iyileşecek” 
demişler. Ağlamışım, çok şükür; bu yaşıma kadar 
önemli bir sağlık sorunum olmadı. Allah’ıma şükür-
ler olsun. 

Rahmetli babacığım benim adımı büyük insan, ger-
çek bir Türk aile babası İsmet İnönü’nün kızı Özden 
Hanımefendinin adından esinlenerek koymuş. Ken-
dileri ile tanışmak şerefine nail oldum. Benim genç-
liğimde bu isim nadir duyulurdu. Bana hep sorarlar-

TCDD Ambar Müdürü 
Trenci Şevket YÜCE
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ulaşmak çok kolay… Kayseri-Adana, Konya-Mersin 
karayollarının kesiştiği yerdedir Niğde ve ilçeleri… 
Özellikle Ulukışla ilçesi tam bir kara ve demiryolu 
makasında yer almaktadır… Okuma-yazma oranı ol-
dukça yüksek olan Niğde için; Anadolu’nun aydınlık 
yüzü denmesi  boşuna değildir… Ünlü sanatçılar, kül-
tür elçileri, yazarlar, gazeteciler, diplomatlar, yüksek 
rütbeli subaylar, bürokratlar, politikacılar, işadamları 
ve vatansever askerleri ile de ünlüdür Niğde…

 Tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olması 
ve devletine sadık halkının güvenilir yurttaş olması  
nedeniyle; savaş koşullarında kutsal emanetler baş-
ta olmak üzere, kıymetli belgelerin ve devlet evrak-
larının Niğde’de saklanması, boşuna değildir. Osmanlı 
döneminde Kuzey Afrika’nın, Arap coğrafyasının, 
Kıbrıs’ın alınması sonrası ve Balkanların ele geçirilme-
sinin ardından; buralara Nİğde ve ilçelerinden  onlar-
ca aile ikamet için gönderilmiştir… 1924 Mübadele 
(Nüfus değişimi) Anlaşması sonrası, bu bölge insanı-
nın önemli bir bölümü zorunlu göç ve değişime uğ-
ramıştır. Giden ve gelen aileler, yaşadıkları yerlerde 
kendi kültürlerini korumuşlardır. Niğde’de basılan en 
son 1920 tarihli Karamanlıca gazeteler, bu gerçeğin 
belgesidir… Anadolu coğrafyasının güneyinde doğal 
güvenlik kuşağı olan Toros Dağları’nın stratejik ka-
pısı Ulukışla, Çiftehan, Pozantı ve Gülek Boğazı hat-
tındaki Kuvvayı Milliyeci Yurtsever Cephe nedeniy-
le, kuzeyi güneye bağlayan bu topraklara düşman 
ayak basamamıştır... Vatansever köylü halk milisleri 
tarafından, Fransız treni Ulukışla Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı’nda bulunan tahıl ambarlarına ve si-
lahlara erişemeden geri püskürtülmüştür. Ulukışlalı 
Bahattin Müftü Efendi ve Sacettin ALPAGUT ön-
cülüğündeki vatansever milisler tarafından, Fransız 
subay ve Berberi askerler esir alınmıştır. Yurtsever, 
uygar ve cengaver Niğdeliler, Yunus Emre ve Musta-
fa Kemal izinde yürümekteler... Çalışkan, yurtsever, 

İnsanlık tarihinin beşiği Anadolu toprakları, binler-
ce yıldır nice uygarlıklara ve kültürlere ev sahipliği 
yapmıştır. Orta Anadolu coğrafyasında, Orta Kızılır-
mak bölgesinde ve Kapadokya havzasında bulunan 
Anadolu’nun en güvenli kenti olan Niğde’nin hemen 
her köşesinde ışığın, gölgenin ve bereketin mucize-
lerini görürüz. Niğde’de gün yüzüne çıkan 6 bin yıllık 
tarihe tanıklık eden tüm bulgular, ne kadar zengin bir 
coğrafyada yaşadığımızı anımsatır. 

Han Duvarları adlı belgeselimle, Cumhuriyetin ilk 
günlerinden günümüze kadar süren Anadolu ay-
dınlanma seferberliği hareketini keşfeden ve Niğde 
bölgesinde var olan zengin alternatif kültür turizmi 
mirasını keşfeden ve tanıtımına katkı sağlayan bir 
ilke imza atmakla da gurur duymaktayım… Niğde 
bu bağlamda, eşsiz güzellikleri ve zengin kültürel 
dokuları barındıran ve de Anadolu uygarlığının ileri 
tarım, ziraat, sebze ve meyve bahçesi özelliğini ta-
şıyan şirin bir ilimizdir.Orta Anadolu’nun uçsuz bu-
caksız topraklarından Konya Ovası’nı, bir cetvelle 
çizilmiş gibi dümdüz (aliyman) geçen Ankara-Adana 
E-5 Devlet Karayolu, toprak ve hasret kokulu Tuz 
Gölü’nün dingin bekleyişine başkaldıran, başı dumanlı 
Hasan Dağı’nın heybeti; bahar serinliğinde, üzerini-
ze çullanan ve Aksaray’da bir mola sonrası, güneşi 
ardına alan, yolunu yitiren nice göçgünlere ve gez-
ginlere yol gösterir... Alternatif turizm potansiyeli 
yüksek olan Niğde ve çevresinde gezilip görülecek 
tarih, doğa ve kültür harikası çok yer vardır. Niğde 
tavası, Bor vıttırıvızıkı, Kemerhisar üzümü ve pestili, 
Bahçeli elması, Darboğaz kirazı, Beyağıl lahanası, Ho-
roz cevizi, Maden fasülyesi ve Altınhisar  gözlemesi 
bakımından oldukça zengin mutfak kültürüne sahip 
bir Orta Anadolu coğrafyasıdır bu bölge… 

Ulaşım açısından da oldukça kolaydır buraya erişmek. 
Nevşehir, Kayseri ve Adana havalimanlarına yakla-
şık iki saat mesafededir… Kara ve demiryolu ile de 

NİĞDE GÜZELLEMESİ
Yazan: 

Dursun ÖZDEN    
Araştırmacı – Yazar
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turizm cenneti olmaya aday olan Niğde; yerli ve ya-
bancı turistler ve araştırmacılar için bulunmaz zengin 
olanaklar sunmaktadır. Özellikle Niğde Merkez, Bor, 
Çamardı, Ulukışla, Altunhisar ve Çiftlik ilçelerinde, Gü-
müşler Kasabasında bulunan tarihi ve turistlik yerler 
mutlaka gezilip görülmeli... Dünyanın en eski Maden 
Arama Ruhsatı (Hititler döneminden kalan MÖ: 3 bin) 
bir kata üzerine kazılı olarak bulunmaktadır. Buranın 
henüz SİT alanı olarak korumaya alınmadığını duy-
mak bizleri üzmektedir. Ayrıca Şekerpınarı yakınların-
da bir kaya üzerinde kabartma olarak bulanan Büyük 
İskender’in resmi ve mührü de koruma bekliyor… 
Ayrıca Anadolu Su Medeniyeti belgesel çalışmalarım 
sırasında keşfettiğim; Kırkpınar ve Yeşilburç’dan Niğ-
de Kalesi’ne uzanan 5,5 km. uzunluğundaki, zama-
nımızdan 5 bin yıl eskilere uzanan Niğde yeraltı su 
kanalları sistemi (Karızlar), yunaklar, sebil çeşmeler 
ve bezirhaneler de bir turizm potansiyeli olarak ilgi 
bekliyor… Niğde merkezde bulunan müzeyi mutla-
ka gezin. Niğde Müzesinde: M.Ö: 5000’den başlayıp 
günümüze kadar gelen, tüm Anadolu tarihi doku-
sundan ilginç örnekler sergileniyor. Niğde’de ya-
pılan kazı ve bulgularda Yontma Taş, Sümer, Hitit, 
Frig, Likya, Tyana, Pers, Doğu Roma, Bizans, Arap, 
Selçuklu, Karamanoğulları, Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemi izlerini görmek mümkün. Özellikle, bölgede 
uzun araştırmalar yapan Fransız Arkeolog Albert 
GABRİEL ve tarihçi Ahmet Akif TÜTENK’in bulgu ve 
belgeleri, bölge tarihi hakkında somut bilgiler ver-
mektedir. Niğde müzesinde bulunan en ilginç görsel 
malzemelerden biri de hiç kuşkusuz Sarıkız ve üç ço-
cuk mumyasıdır. Gezilip görülecek yerler özetle şöy-
le: Niğde Kalesi, Saat Kulesi, Akmedrese, Hüdavent 
Hatun Türbesi, Surgurbey Camisi, Kleopatra Havuzu, 
Kemerhisar Tyana Su Kemerleri, Kavlaktepe Yeraltı 
Şehri, Alaattin Camisi, Gümüşler Manastrı, Hatıroğlu 
Çeşmesi, Narlıgöl, Ulukışla Öküz Mehmet Paşa Ker-
vansarayı, otelleri ve şifalı termal su zenginliği ba-
kımından ilgi çeken Çiftehan Kaplıcaları, Kemerhisar 
Kaplıcası, Okçu Suyu, Kayardı Bağları, Aladağlar, Orta 
Toros (Bolkar) Dağları zirvesine yakın (2600 metre 
rakımda) Karagöl ve Çinigöl’de yaşayan endemik, 
sessiz Toros Kurbağası (Rana Holtzi), vaşak, kızıl 
tilki, sürmeli tavşan, kınalı keklik, yaban keçisi, yılkı 
atları, Bolkar lalesi, kardelen, sarı çiğdem, mor me-
nekşe. Öteki flora ve faunalar ise can çekişiyor. Bir de 

konuksever, çağdaş ve insancıl özellikleriyle de hep 
öncü ve parlak yıldız olan Niğde halkı, zor günlerde 
Anadolu’nun aksakallı bilge dervişleri gibi ışık ve esin 
kaynağı olur. Aksakal ya da Yoleri olur... Çünkü Kuzey 
Yıldızı, Erciyes, Hasan Dağı, Medetsiz ve Demirkazık 
zirvesine hep yoldaştır. 

Elma ile kiraz gibi, sevdalıdırlar birbirlerine... Elma 
yanaklı ve kiraz dudaklı Niğdeli güzellerin elinden, 
Bolkar yaylalarında bir maşrapa soğuk Beyağıl ayra-
nı içmenin ayrıcalığını mutlaka yaşayın... Tarihin her 
döneminde stratejik öneme haiz güvenli kent özelli-
ğini taşıyan Niğde, İkinci Dünya Savaşı koşullarında, 
sıkıntılı senelerde de (1943); İstanbul Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde bulunan Kutsal Emanetler ve çok kıy-
metli sanat eserlerinin 4 yıl boyunca saklanıp korun-
ması gibi önemli işlevi de yerine getiren, insanlığın 
ortak kültürel mirası olan tarihi değerlerin de yaşatıl-
dığı, medeniyet beşiğidir… Tarihi, kültürel, coğrafi ve 
sosyal bakımdan da stratejik öneme sahip olan Niğ-
de, Anadolu’nun güneyinde bir doğal güvenlik ku-
şağı gibi uzanan Toros Dağları’nın kuzeyinde olması 
nedeniyle de bir başka öneme sahiptir… Binlerce yıl-
dır Türk Kültürünün zengin kültürel mirasının izlerini 
yaşatması bakımından da; alternatif kültür turizm 
potansiyelinin yeniden keşfedilmesi, kazanılması, 
korunması, tanıtılması ve yaşatılması için destek 
bekliyor… Han Duvarları belgeselinin de, bu anlamda 
yörenin tanıtılmasına katkısı olacaktır. Ayrıca, başka 
turizm potansiyeli olanaklarının öne çıkarılması için,  
ilgilileri uyarmak  bölge aydınının görevi olmalıdır… 
Doğru iş ve gerçekçi projeler desteklenmelidir… 
Niğde tava, yağni, vıttırıvızık gibi bilinen yemekleri 
dışında, genel olarak İç Anadolu mutfak kültürüne 
sahip olan Niğde’ye tren, karayolu ve Kayseri ve 
Adana bağlantılı havayolu ile de ulaşmak çok kolay… 
51 trafik plakalı ve 0388 telefon kodlu Niğde’nin; 
Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, 
Adana ve Mersin illerine sınırı bulunmaktadır. Elma, 
kiraz, üzüm, patetes, soğan, lahana başta olmak üze-
re, çeşitli sebze ve meyvenin üretildiği, büyük ve kü-
çükbaş hayvancılığın yaygın olduğu, okuma-yazma 
oranının oldukça yüksek olduğu ve halıcılık, tarım ve 
sanayi alanında çağdaş atılımların yapıldığı Niğde’de 
turizm de önemli gelir kaynağıdır. Tarih, kültür, inanç, 
termal, dağcılık, kış sporları, av, yayla ve alternatif 
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lenay PINARBAŞI’na… Darboğaz köyünden yazar 
Mehmet EMİRALOĞLU ve Mustafa ULUSOY, ressam 
Hasibe ve Selçuk GÜNER’e… Gittiğim 99 ülke ve Ana-
dolu coğrafyası hakkında yaptığım araştırmalar, gezi 
yazıları, şiirler, belgeseller yanı sıra; seçkin kitapçılar-
da ve Halk kütüphanelerde okurlarımla buluşan 24 
kitabım ve onlarca belgeselimle; Niğde’nin tanıtımı-
na katkı sağlamaya devam ediyorum… Selam olsun 
tüm Niğdeli yazar, şair, sanat ve kültür elçilerine… 
Selam olsun Niğde Güzellemesini besleyen sevda-
lara, aşklara ve gönüllere… “Memleketimden insan 
Manzaraları”, “Ulukışla Tabletı”, “Ulukışla’da Saat: 5”, 
“Anadolu’nun Evliya Kadınları”, “Han Duvarları”, “Mir 
Alibey” ve “Kara Kaş Gözlerin Elmas” söylemleri ku-
lağımızda çınlarken; yolunuz Perşembe pazarına eriş-
mek için, Salı ertesi Bor Pazarının ardından, Kayardı 
Bağları’na düşerse; yol notunuza Konyalı şair Nam-
dar Rahmi Karatay’ın şu dizelerini yazmayı unutma-
yın: “...Esti kavak yelleri / Döndü birer iğdeye / Geçti 
Bor’un pazarı / Sür eşeğini Niğde’ye...” 

“Yiitik zaman ışığında sevgi sebil 

Ateşli al atlar yelesinde özgür 

Sessiz kurbağa çığlığı Karagöl 

Tuvana cennetinde diril ve öl 

Kışını yaza, ekmeğini tuza ban 

Kar ile kor aşk hali, Hasan Dağı 

Tadımlık tuz alacaksan Aksaray’a 

Sevilesi kız alacaksan Niğde’ye git 

Merhaba ya da elveda demeden 

Melekler sevi dizer kilim argacına 

Elma yanaklı, kiraz dudaklı, kirkit 

Güneşi soluyor güzeller, çivit çivit 

Dostluğu, konukseverliği görmek mi istiyon? 

Anadolu’nun gülen yüzünü öpmek mi istiyon? 

Hadi gülüm, bir soluk öteye, Niğde’ye git...” 

(Dursun Özden / Ateşli Al Atlar, Han Duvarları)

bu bölgede yapılmak istenen otel ve kayak merkezi 
inşaatının; zaten yok olmak üzere olan alternatif tu-
rizm, yaylacılık, dağcılık, tarih, kültür, çevre ve doğayı 
mahvedeceği uzmanlar tarafından söylenmektedir… 
Dünyada yalnızca Karagöl’de yaşam savaşı veren 
endemik Sessiz Toros Kurbağası neslinin de, artık 
giderek yok olduğuna tanık olmaktayız… Maden 
köyü yakınlarında çıkarılmakta olan altın ve gümüş 
cevheri işletmeciliğinin tarihi de zamanımızdan 2 bin 
yıl öncelere uzanmaktadır. Porsuk Köyü Tuvana Hö-
yüğü, Beyağıl Köyü Çatal Kale, Demirkazık Kayak ve 
Dinlenme Evi, Çamardı, Horoz, Alihoca, Tarbaz Tepesi 
ve Tekneçukur Kayadibi Alabalık Tesisleri, Bahçeli 
Türkmen Otağı, Üniversite Kampüsü, Altınhisar ve 
Fertek Kütüphaneleri, Koyunlu Yünlü Halı Fabrikası, 
alternatif kış, dağ ve doğa sporlarına elverişli parkur-
lar... Yemek, konaklama ve ulaşım olanakları bulunan 
Niğde’de; Valilik, Üniversite, Belediye, sivil toplum ör-
gütleri ve girişimci halk, turizm seferberliği başlattı... 

Özel not: Hatırı sayılır ilimiz Niğde’ye yolunuz düşer-
se; sabah saat: 10.30’da, Alaattin Camisi’nin doğu 
kapısındaki taş oyma işçiliğinin estetiğe yansıyan ve 
yalın, süssüz ve imge yüklü şiirlerimde anlam bulan 
gölge ve ışığın mucizesini, Türkmen kızının gülen yü-
zünü ve sırma beliklerini görmeye değer...

 5 Şubat 1934’de Niğde’ye gelen Kemal Atatürk, 
Niğde’de tren istasyonunda şöyle konuşmuştu: 
“...Niğdeliler karakter sahibi insanlardır. Çalışkan 
ve yurtseverlerdir. Vatanın her savunmasında;  
Yemen’de, Çanakkale’de, Dumlupınar’da olduğu gibi 
Güney Cephesi’nde de  Kuvayı Milliyeci Niğdeliler, 
düşmanların Torosları aşıp Anadolu topraklarına gir-
me girişimlerini yiğitçe engellediler. Niğdelilere güve-
nim tamdır ve sizden çok memnunum... Sizleri kutla-
rım...” Geçtiğimiz yıllarda 100 yaşında aramızdan ay-
rılan, “Kör Kızın Aynası”ndan yaşama bakan Niğdeli 
gazeteci yazar, “Türkiye Turizm Yazarları ve Gazete-
cileri Derneği (ATURJET)”in kurucusu Vahap OKAY’a 
selam olsun!.. Selam olsun Hazım TEPEYRAN’a… 
Oktay AKBAL, Hikmet ALTINKAYA ve Ali ERCAN’a… 
Uzun yıllardır Akpınar Dergisi’ni, Kültür Bakanlığı 
desteğiyle çıkaran İsmail ÖZMEL’e… Halk ozanı Fik-
ret DİKMEN’e… Borlu yazar Emin ATLI ve Ömer Fethi 
GÜRER’e… Beyağıl köyünden yazar Hüseyin YAVUZ 
ve Mustafa DİLMEN’e… Porsuk köyünden yazar Gü-
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zetesi idi” Bu yayınlar Cumhuriyetin ilk yıllarında 
harf devrimi öncesinde çıkmış; yalnız yayın yaşamı 
kısa sürmüştür. Daha öncesinde gazete dergi çıka-
rılmış mı? Elime ulaşan somut bir malzeme olmadığı 
için bilemiyorum. Dergilerin tek örnekleri şu anda 
Ankara Milli Kütüphane süreli yayınlar arşivindedir. 
Oraya Fotoğraf sanatçısı Ozan SAĞDIÇ tarafından 
ulaştırılmış.

Yayınların adına Niğde’nin Sesi gazetesinde Ali 
OZAN’ın “Niğde’de Kaç Gazete Çıktı”1 makalesinden 
ulaştım. Gazetede bu konu ile ilgili bir yazı olduğu-
nu Avukat İsmail ÖZMEL’den öğrenmiştim.

Yayınların özelliklerine kısaca değinirsek:

İlk Adım Dergisi 1932-33 yılları arasında çıkarılmış 
kültür-sanat ağırlıklı bir dergidir. Dönemin eğitim 
müfettişi Niğde Ortaokulu Beden Terbiyesi Öğ-
retmeni Kemal KİPER ‘in öncülüğünde çıkarılmıştır.  
Dergi 24 sayı çıkarılabilmiş. Niğde ve Bor kütüpha-
nelerinde herhangi bir sayısına ulaşamadım. Anka-
ra Milli Kütüphane’de yalnız 8. Sayısını bulabildim. 

İlk adım dergisini çıkaranlar dönemin Niğde ve Bor 
ortaokul ve liselerinde çalışan öğretmenlerdir. Der-
giyi incelediğimizde, derginin sınırlı sayıda basıldı-
ğını; ağırlıklı olarak öğretmen ve öğrencilere ses-
lendiğini görüyoruz. Bor ve Niğde merkezde sınırlı 
bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.

Güzel Mecmua’nın, ilk sayısı 11 Şubat 1928’de ya-
yımlanmıştır. Kapağında kendini “Bilim, sanat ve 
Felsefe” dergisi olarak tanıtmaktadır. Bu derginin 
de yayın yaşamı kısa sürmüştür. Altı sayı çıkara-
bilmiştir. 

1Ali Ozan. Niğde’nin Sesi, 8 Haziran 1963, Sayı:2163, 
Niğde,  Haziran1963,Sayı:2163, Niğde, 

Türk gazeteciliği 1826’da yayına başlayan 
“Ceride-i Havadis” gazetesi ile start alır. 
Gazete İngiliz William Churchill’in öncü-
lüğünde çıkarılan yarı özel bir gazetedir. 
Dönemin güncel haberleri yanında kültür-
sanat haberleri ile batı dillerinden yapılan 
çevirileri de yayımlıyordu. Zamanla döne-
min şair, yazar ve aydınlarının uğrak yeri 
oldu.

Takvim-i Vekai gazetesi ilk resmi gazetedir. Gazete  
ağırlıklı olarak resmi yazılardan oluşuyordu.

Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir. Şinasi ve Agâh 
Efendi tarafından çıkarıldı. Gazete Tanzimat edebi-
yatının öncüsü oldu. Dönemin genç, yenilikçi aydın 
ve sanatçılarının toplanıp seslerini duyurabilecekleri 
bir yer oldu. 

Tasvir-i Efkâr gazetesi vatan şairi Namık Kemal’in 
Şinasi ile birlikte çıkardığı gazetedir. Namık Kemal  
Londra’ya gittikten sonra kısa süre daha çıkmış ve 
kapanmıştır.

Tanzimat’tan İstibdat yönetimine kadar çok sayıda 
gazete yayımlandı. Saydığımız dört gazete bizde 
gazeteciliğin öncüleri sayılabilir. Aslında Osmanlı’da 
gazetecilik Ceride-i Havadisten önce başladı. Bun-
lar ya Müslüman olmayan nüfusun (Rum, Ermeni, 
Yahudi) ya da Levanten denilen yerleşik Avrupalı 
tüccarlarındı. Doğal olarak gazeteler Türkçe değildi. 
Matbaa da yaygın söylendiği gibi, bulunuşundan üç 
yüz yıl sonra değil, çok daha önce getirildi. Matbaa-
yı kullananlar Müslüman olmayan nüfustu.

Osmanlı’da İstanbul dışında. Selanik, İzmir, Bursa 
gibi ticaretin canlı olduğu Levanten nüfusun oldu-
ğu kentlerde de gazetelerin çıkarıldığı bilinmekte-
dir.

Niğde de elime ulaşan en eski gazete ve dergiler 
“İlk Adım, Güzel Mecmua dergileri ile Müdafaa ga-

HARF DEVRİMİ ÖNCESİNDE 
NİĞDE BASINI

Emrah IŞIK  
Türk Dili ve Edebiyatı  

Öğretmen
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Güzel Mecmua’nın Niğde ve Bor kütüphanelerinde 
herhangi bir sayısına ulaşamadım. Elimde yalnız 1. 
ve 2. Sayılarının mikrofilmi var. Onları da Ankara Milli 
Kütüphane’de bulabildim. Derginin çıkarılmasına dö-
nemin Ziraat Bankası Niğde  Şubesi muhasebecile-
rinden Kerim Bey (GÜLTEKİN) öncülük etmiş. 

Kerim Bey derginin başyazarlığını da yapmış. İlk sa-
yısında derginin Niğde dışında “Ankara, İstanbul, Af-
yonkarahisar, Edirne, İzmir, Ordu, Bursa ve Balıkesir” 
illerinde satacak bayiler adları ile sıralanmış. Ardından 
gönderilmesi düşünülen bir o kadar daha il eklenmiş-
ti. Adı geçen illerin demiryolu üzerinde oluşu dikkat 
çekiyor. Dergilerin trenle ulaştırıldığını sanıyorum.

Dergi Niğde dışında gönderilen illerin yalnız mer-
kezinde sınırlı bir topluluğa ulaşıyordu. Dönemin 
koşulları dikkate alınırsa, Kurtuluş Savaşı’nın biti-
minin üzerinden henüz beş yıl geçmiş. Niğde gibi 
küçük bir kentte böyle bir işe girişmek, birçok ken-
te ulaştırmaya çalışmak ve bunu büyük ölçüde ba-
şarmak savaş sonrası koşullar dikkate alınırsa çok 
önemlidir. 

Müdafaa Gazetesi. Niğde’de harf devrimi öncesi 
çıkarılmış gazetelerden biridir. Dönemin avukat-
larından Bursalı İsmail Hakkı Bey’in öncülüğünde 
çıkarılmıştır. 

Gazete, Mustafa Kemal ATATÜRK öncülüğünde 
yapılan devrimleri halka duyurmayı amaçlamakta-
dır. 

Bu nedenle dönemin CHP Niğde Şubesi tarafından 
da destek görmüştür. Gazetede yerel ve ulusal ha-
berlerin yanında kültür-sanat yazıları da yer alıyor-
du.

Sözünü ettiğim üç süreli yayın yazı devrimi ön-
cesinde çıkmıştır. Dilinde günümüze göre Arapça, 
Farsça tamlama ve sözcük sayısı daha çoktur. Dö-
nemin etkisi ile bazı terimlerde Fransızca kullanımı-
nın yaygın olduğunu görüyoruz. 

Öte yandan Atatürk’ün öncülüğünde dil devrimi ile 
başlayan dil-kültür çalışmaları ve dildeki özleşme-
nin izlerini dergilerde görmekteyiz. Güzel mecmua 
dergisinin ilk sayısında Cumhuriyet ile girilen yeni 
kültür ve uluslaşma çabaları üzerine tartışmaların 
başladığını görüyoruz.

Bu konu ile ilgili çalışmamı bitirme tezi ola-
rak yapmıştım. Konu üzerine tanıtım yazısı 
yazmamı ilk önce kendisi de yakınım olan 
Prof Dr. Asım TANIŞ konunun önemli oldu-
ğunu söyledi. 

Bu konu hakkında yazı yazmamı önerdi. 
Niğde’de kültürel yaşamın aslında köklü bir 
geçmişi olduğunu duyurmak için bu yazıyı 
kaleme alma gereğini duydum. 

Saygılarımla…
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Niğde Dernekler Federasyonu oluşturan derneklerimizden Kemerhisarlılar Derneği Genel Kurulu 10.12.2016 
günü, Çukurkuyulular Derneği Genel Kurulu ise 18.12.2016 tarihinde Vakıf Merkezinde yapıldı. Genel Kurul-
larda her iki derneğimizin Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları (Asil) aşağıdaki şekilde oluştu. 

Yönetim Kurulu (Asil)

1- Fatih KOÇAK, 2- Yaşar ÖZER, 
3- Mahmut ŞEHİRLİ, 4- Zekeriya 
TUĞRUL, 5- Tevabil SOYHAN

Denetim Kurulu (Asil)

1-Seyit KOÇAK, 2- Ahmet GENÇ, 
3- Duran TOZLU

Başkent- Niğde Vakfı Yönetim 
Kurulu  olarak,  Dernek 
yönetimlerine seçilen 
hemşerilerimizi içtenlikle kutlar,  
başarılar dileriz. 

KEMERHİSAR VE ÇUKURKUYU DERNEKLERİ GENEL KURULLARI  
YAPILDI

KEMERHİSARLILAR DERNEĞİ YENİ YÖNETİM KURULU

ÇUKURKUYULULAR DERNEĞİ YENİ YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

AHMET ÇİMEN

GÜNER ARISOY MEHMET ŞAN ERKAN ÖZMEN HAKKI GÖNEN

AHMET GÖKEMRULLAH KİRAZCIMUSTAFA ÖZER
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Vakıf Yönetim Kurulu olarak başta aşurelik mal-
zemelerimizi temin eden Naim BAYKAN ve Hakkı 
ULUPINAR kardeşlerimize; Başkanları Sayın Nihal 
ESEN’in şahsında Kadınlar Kolumuzun tüm değerli 
üyelerine ve aşure günümüze katılan, katkıda bulu-
nan tüm üyelerimize ve hemşerilerimize şükranları-
mızı sunuyoruz. 

Saygılarımızla.

Vakfımızın, bir bakıma geleneksel hale gelen aşu-
re günü 15 Ekim 2016 Cumartesi günü Vakfımız 
merkezinde yapıldı. Aşure günümüze yaklaşık 80 
civarında üye ve hemşerimiz katıldı. Malzemeleri 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Naim BAYKAN ve 
Sayın Hakkı ULUPINAR tarafından temin edilerek 
hazırlanan aşurelerimiz, Vakfımızın Değerli Kadınlar 
Kolu Üyelerinin çoğunlukla kendi elleriyle hazırladı-
ğı nefis pasta, kek ve çöreklerle birlikte konuklara 
ikram edildi. Aşure günümüzde; ayrıca, geçmiş dö-
nemlerde Vakfımızda önemli maddi ya da manevi 
katkıları olmuş Sayın Leman GÜNALP ile Sayın Ya-
vuz SUNU’ya da birer plaket sunuldu. 

Oldukça sıcak ve samimi bir sohbet ortamında ge-
çen aşure günümüzün sonunda söz alan Vakfımız 
Onursal Başkanı  Prof. Dr. C. Tayyar SADIKLAR, 
“Hemşeriler arasında yakınlaşmaya, dayanışmaya 
önemli katkıları olacağına inandığı bu tür etkinlikle-
rin daha sıklıkla yapılması gerekir.” diyerek  duygu-
larını dile getirdi. 

AŞURE GÜNÜ YAPILDI…

Vakfımızdan Haberler
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ne kadar mevsim nedeniyle buradaki kuşlar oldukça 
azalmış ise de, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği 
girişimleri ile açılan Kuş Cenneti Müzesini gezme fır-
satı bulduk. Burada da görevli Hasan Hüseyin TIRİL 
tarafından bizlere güzel bir sunum yapıldı. 

Nallıhan’a vardığımızda ilkin “Ayhan SÜMER El Sa-
natları Müzesi” büyük bir beğeni ve hayranlıkla ge-
zildi. Ardından, Kadınlar Kolu Üyelerimizden Sayın 
Ayten ÖZKAN’ın değerli eşi Sayın Nafiz ÖZKAN’ın 
dedesi tarafından bağışlanarak restore edilen ve 
halen “Öğrenci Yurdu” olarak kullanılan “Nafiz Bey 
Konağı”nı görme fırsatı bulduk. 

Nafiz Bey Konağı’nın ardından  öğle yemeğimiz için, 
hedefimiz olan Akdere Köy Sofrasına ulaştık. Bu-
rada çorbasıyla, salatasıyla, yaprak sarmasıyla, köy 
yoğurduyla, kuzu kapamalı pilavıyla,  ev baklavasıy-
la Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneğince hazırlatı-
lan mükemmel ve leziz  öğle yemeğimizi yedikten 
sonra hazırlanan çaylarımızı da zevkle ve doyasıya 
içtik. Yemek sonrası asırlık ardıç ağaçlarıyla bezen-
miş “Hasebe Mesire Yeri”ni de gezdikten sonra, ye-
niden Nallıhan’a döndük. 

Vakfımız Kadınlar Kolu’nun “Anneler Günü” müna-
sebetiyle 7 Mayıs 2016 tarihinde düzenlemiş ol-
duğu ve Sapanca’ya kadar uzanan gezi sırasında, 
Nallıhan’a yeterince zaman ayrılamadığı ve gezilip 
görülmek istenen pek çok yer görülemediği için, ge-
nel istek üzerine 19 Kasım 2016 tarihinde bu kez 
sadece Nallıhan’la sınırlı bir gezi düzenlendi. 

Gezimiz, Çankaya Belediye Başkanlığımızdan talep 
edilen otobüsümüzle Saat 08.00’de Kurtuluş Par-
kı Vedat DALOKAY Nikah Salonu önünden başladı. 
İlk durağımız Çayırhan’da bizi karşılayan Nallıhan 
Turizm Gönüllüleri Derneği Yöresel Rehberi Sayın 
Emekli Öğretmen Mehmet ÖZBEK’in eşliğinde Sarı-
yar (Hasan POLATKAN) Baraj Gölü kıyısındaki Damla 
Butik Otel’e ulaştık. Buradaki nefis kahvaltımızdan 
sonra göldeki yarım saatlik bir tekne turunu taki-
ben, baraj setine kısa süreli bir gezi yaptık. İlginçtir; 
Ankara Çayı’nın insanı rahatsız eden o pis kokusu 
karıştığı Porsuk ile ta oralara kadar ulaşmış olmalı 
ki baraj setindeki koku, serin Kasım günlerine rağ-
men insanları rahatsız ediyordu. Daha sonraki dura-
ğımız, Davutoğlan Köyündeki Kuş Cenneti idi. Her 

NALLIHAN’A GEZİ…
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Nallıhan’da geziye katılanlara yaklaşık 
2 saatlik bir süreyle “Kocahan” ı gez-
me fırsatı verildi. 

Burada, özellikle bayanlarımız gerek kendileri ge-
rekse yakınları için Nallıhanlı kadınlarımızın el emeği, 
göz nuru işlemelerinden, oyalarından ve diğer eser-
lerinden  hediyeler, başkaca yöresel ürünler  aldılar.

Kocahan’dan sonra da Rehberimiz Mehmet ÖZBEK 
öğretmenimize Vakfımızın Anıtkabir’den alınmış 
küçük hediyelerini sunup  vedalaşarak Ankara’mıza 
dönmek üzere yola koyulduk. 

Böylesi bir günde bizlerle olan üye ya da hemşerile-
rimiz yanında diğer Niğde ve Niğdeli dostu konuk-
larımızın hemen hepsinin beğenisini kazanan gezi-
miz için, Sayın Gülsün (BOR) GÜNER’in şahsında bize 
araç tahsis eden Çankaya Belediye Başkanlığımıza, 
Sayın Yıldız TIRİL’in şahsında gezi programımızı dü-
zenleyen Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği’ne, 
Gönüllü Yöresel rehberimiz Sayın Mehmet ÖZBEK’e, 
Kuş Cenneti Müzesi’nde bizlere nefis bir sunum ya-
pan Hasan TIRİL’e, bizlere rahat ve güvenli yolculuk 
imkanı sağlayan araç kaptanımız Cesur kardeşimi-
ze, organizasyonda katkısı olan başta Kadınlar Kolu 
Üyelerimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere ve 
gezimize katılanlara sonsuz şükranlarımızı sunuyo-
ruz.  
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fazla miktarda yardım yapabilmek için Niğde’de-
ki hemşerilerimizin de desteklerini bekliyoruz.” 
diyerek  konuşmasını sonlandırdı. 

Daha sonra söz alan Vakıf Kurucu Başkanı Sayın 
Yavuz DEMİRTAŞ, Vakıf Senedi (Ana sözleşme) de-
ğişikliği konusunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak 
katılımcıları bilgilendirdi. DEMİRTAŞ özetle: “Vakfın 
Kuruluş Yıllarında kurucu üyelerin haklarını ve Vakıf 
üzerinde etkinliklerini korumak üzere bazı kriterler 
konulmuştu. Ancak, senedin hazırlık aşamasında ge-
rek  zaman darlığı, gerekse yeterince sağlıklı bilgiye 
ulaşılamaması gibi nedenlerle ana sözleşmeye konu-
lan bu kriterler giderek bazı sıkıntılara –özellikle 12. 
Madde- neden olmaya başlamıştır. Bu nedenle, önce-
likle 12. Madde ve onunla çelişen ya da çakışan bazı 
maddelerde değişiklik yapılması gerektiği kanaatine 
vardık. Bu konuda Vakıf İcra Kurulu, Vakıf önceki 
dönem Başkanları ve başta Hürrem KUBALI büyüğü-
müz olmak üzere Ali DEMİR gibi Hukukçu arkadaşla-
rımızın da katılımıyla 2 aya yakın süredir çalışmalar 
yaparak belirli bir aşama kaydetmiş bulunuyoruz. 
Bu konuda sizlerin de görüş ve önerilerinizi alarak 
yapılacak değişikliğe son şeklini vermek, değişiklik 
önerisini yapılacak ilk Genel Kurulumuza getirme ve 
kabulü halinde de gerekli formaliteleri tamamlamak 
istiyoruz.” dedi. 

Onur Kurulu toplantımız, her iki konuda da üyelerin 
istişari nitelikteki görüşleri alındıktan ve Vakfın ikra-
mı pidelerimiz yenildikten sonra noktalandı. 

Vakıf Yönetimi olarak, Onur Kurulu Toplantımıza ka-
tılan ve katkıda bulunan tüm hemşerilerimize şük-
ranlarımızı sunuyoruz. 

Vakfımız Onur Kurulu’nun mutad toplantısı, Onur-
sal Başkanımız Sayın Prof. Dr. C.Tayyar SADIKLAR’ın 
başkanlığında 21 Aralık 2016 günü saat 13.00 de 
Vakfımız merkezinde gerçekleştirildi. Hava muhale-
feti ve hastalık nedenleriyle, Yönetim Kurulu Üyele-
rimizle birlikte 30’a yakın katılımla yapılan toplantıda 
öncelikle Vakıf Başkanı Muharrem ÖZMEN Vakfın 
mali durumu hakkında bilgiler verdi. ÖZMEN özetle: 

“31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 13.649 TL hazır 
değerle ve 5595 TL dönem zararıyla devraldıkları 
Vakfı, 31 Aralık 2015 itibariyle hazır değerler olarak 
46.582 TL’ye ulaştırdıklarını ve dönemi de Yönetim 
Kurulu Üyesi arkadaşlarının üstün  gayretleri ve 
özverileri sayesinde 31.978 TL kârla kapattıklarını” 
dile getirdi. Başkan ayrıca, “2014-2015 ders yılında 
sadece 16 öğrenciye eğitim yardımı yapılmışken, bu 
rakamın 2015-2016 ders yılında 24’e; 2016-2017 
ders yılında ise 42’ye çıkarıldığını; yardım yapılan öğ-
renci sayısının 2014’e göre 3 kata yakın artırılması-
na rağmen 19 Aralık 2016 tarihi itibariyle de hazır 
değerlerimizin 79.000 TL’ye yaklaştığını” belirtti. 
“Kuşkusuz bu durum Vakfımız açısından oldukça se-
vindirici olmasına rağmen yine de yeterli değil. Biz 
Vakıf olarak sadece Ankara’da ve Devlet Üniversite-
lerinde okuyan öğrencilere, sadece ve sadece Ailele-
rinin ekonomik durumlarına göre ve onların başarılı 
olmaları şartıyla yardım yapmaya çalışıyoruz. Ancak, 
aynı aileden birde fazla talep olursa bunlardan da 
sadece 1’ine yardım yapabiliyoruz. Bununla birlik-
te, Vakfımız yukarıda dile getirdiğim kriterler 
dışında, ayrım yapmaksızın, düşünce yapısına 
bakılmaksızın başvuruda bulunan Niğdeli tüm 
öğrencilere yardım yapmaya gayret ettiği hal-
de, -YANILMIŞ OLMAYI CAN-I GÖNÜLDEN İSTERİM 
Kİ- Niğde’den kulağımıza gelen “Vakıf öğrencile-
re yardım yaparken ayrımcılık yapıyor” tarzında-
ki hoş olmayan bazı söylentiler nedeniyle, Vak-
fımıza Niğde’deki Niğdelilerden hemen hemen 
hiç bağış ya da eğitim yardımı gelmemekte; bu 
tür yardım ve bağışların neredeyse tamamına 
yakını Niğde dışındaki Niğdelilerden gelmekte-
dir.” diyerek sözlerine devam etti. ÖZMEN “Daha 
fazla sayıda ve mümkün olursa Ankara dışındaki 
üniversitelerde okuyan öğrencilerimize de, daha 

ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI…



Kısa Niğde Haberleri 36 SA
YI

: 1
01

KI
Ş 

2
0

1
6

Niğde’de FETÖ Operasyonlarına Devam:  
Niğde Valisi Ertan PEYNİRCİOĞLU verdiği bilgiye 

göre; 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle toplam 721 

personel görevden uzaklaştırılırken, 247 kişiden 

70’i Emniyet personeli, 78’i Milli Eğitim personeli, 

14 ‘ü Adliye personeli, 1 Vali Yardımcısı , 15 Kamu 

Görevlisi, 4 Akademisyen, 5 Asker, 8 Sağlık perso-

neli, 1 Defterdarlık personeli, 51’ i ise sivil kişileridir.

FETÖ/ PYD’ye Yönelik Yürütülen Çalışma-
lar:  Niğde Valisi Ertan PEYNİRCİOĞLU’nun verdi-

ği bilgiye göre;  görevden uzaklaştırılan 721 kişi, 

Kamu görevinden ihraç edilen 402 kişi, tutukla-

nan 247 kişi, Hazineye Devredilen Kurumlar; Özel 

okul 5 adet, Özel Öğrenci Yurdu 5 adet , Sendika İl 

Temsilciliği 5 adet , Denek 1 adet,  Gazete 1 adet, 

Kapatılan Kurum sayısı 21 adet, Hazine Adına Mal 

Varlıklarına El Konulan Dershane 4 adet , Öğrenci 

Yurdu İnşaatı 1 adet, Bor İlçesinde Öğrenci Yurdu  

1 adet, Dernek Sayısı 4 adet, Maliye adına devredi-

len taşınmaz sayısı 37 adet, İhtiyati tedbir konulan 

taşınmaz sayısı 1974 adet, Hazineye devredilen 

taşınmazların değeri 32 milyon 555 bin TL’dir.

CHP’den Üreticiye Destek:  Cumhuriyet Halk 

Partisi genel merkezi halen maliyeti 40-50 kuruş 

olan ancak 20 kuruşa dahi satılamayan patates için 

Niğde’den 50 ton patates alarak ihtiyaç sahiplerine 

dağıtımını sağladı. 

Niğde’de  73 Bin Öğrenci Var:  Yeni Eğitim- 

Öğretim  yılı açılışında bir konuşma yapan Niğde İl 

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim  YAŞAR’ ın  verdiği 

bilgiye göre; Niğde’de 72 Bin 921 öğrenci, 4475 

öğretmen bulunuyor. 

Eski Fertek Göl Gazinosu Yenilendi : Mülki-

yeti Niğde İl Özel İdaresine ait eski adı Fertek Göl 

Gazinosu olan işletme’de tadilat yapılarak ‘’ Altın 

Park Et Restorant’’ adıyla Niğde halkının hizmetine 

sunuldu. 

45 Yıllık Daktilosuyla Arzuhalcilik Yapıyor:  
Geçmişte ‘’ Mini Avukatlık Bürosu’’ gibi görev yapan 

Arzuhalci bürolarına en iyi örnek 45 yıllık daktilo-

suyla Arzuhalcilik yapan Adliye’den emekli Enver 

KARABULUT 17 yıldır Arzuhalcilik yapıyor. 

Doğum Yerine Göre Niğde’nin Nüfusu 500 
Bin 901 Oldu: Kısa adı TÜİK olan Türkiye İsta-

tistik Kurumu verilerine göre doğum yerine göre 

Niğde’nin nüfusu 500 bin 901 olurken doğduğu 

yere göre nüfusu ise 346 bin 114 oldu. Türkiye ge-

nelinde yerine göre 54. Olan Niğde, doğduğu yere 

göre ise 51. sıra da yer aldı .

Niğde Bir  Şehit Daha Verdi : Hakkari’nin Şem-

dinli ilçesinde 09.10.2016 Pazar günü PKK’lı terö-

ristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 

Niğdeli Piyade Er Özkan ALTINOK (23) Şehit oldu. 

Pasta Yarışmasında Türkiye Birincisi 
Niğde’den : Samsun’ da düzenlenen ‘’ Master 

Of  Cake’’ pasta yarışmasında Niğde’yi temsil eden 

Arzu ALTAN Türkiye birincisi oldu. 200 kişi’nin içe-

risinden 1. Kazanan Arzu ALTAN ‘’ Türkiye ‘’ temalı 

pasta ile Niğde’yi temsil etti.

Niğde Lisesi 1965-1966 Mezunlarının 50. 
Yıl Buluşması: Niğde Lisesinden 1965-1966 

Eğitim Öğretim yılında mezun olanlar eşleri ile bir-

likte 50 yıl sonra Niğde’ye gelerek Grand Hotel’de 

buluştular. Hayatta bulunan 35 kişiden 19’u bu-

luşmaya katılabilmiş, Niğde’de yaşamasına rağmen 

buluşmaya katılamayanlarda olmuştur. O dönemde 

Niğde Lisesinden mezun olanlardan 2 Prof. Dr, 5 

Öğretmen, 2 Mimar, 1 Albay, 4 Ziraat Mühendisi , 3 

Diş Hekimi , 1 Makine Mühendisi ve 1 Doktor olmak 

üzere 19 mezun Niğde’ye buluşmaya geldiler. 

Adliye Sarayı 20 Yılda Biter mi? Niğde İl Genel 

Meclisi ekim ayı toplantısında CHP’li üye Rasim YIL-

MAZ, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent KÜÇÜKTUNA’ 

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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ya cevaplaması için sorduğu soruda; Adliye Binası 

için arsa tahsisinin yapıldığını; ancak, inşaatın hiç 

ilerlemediğini, bu gidişle 20 yıl da biter mi ? ifade-

sini kullandı. Soruya cevap veren Genel Sekreter Ali 

NEBOL, İhaleyi alan firmanın işi yapamadığını Kay-

yum atandığını, yeniden ihale yapılacağını söyledi. 

Göreli Yoksulluk Oranı Niğde’de % 8,6 : Kısa 

adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu 2015 yılı ge-

lir ve yaşam koşulları sonuçlarını açıkladı. Buna göre 

Göreli Yoksulluk oranı Türkiye genelinde % 8,6 oldu.   

İsmet SAYIN Caddesinde Trafik Düzenleme-
si: Niğde’miz dergisinde sık sık gündeme getirdi-

ğimiz, vatandaşların yüzlerce dilekçe vermesine 

rağmen bir türlü İl Trafik komisyonunda değerlendi-

rilmeyen ve bugüne kadar yüzlerce kazanın yaşan-

dığı ölü ve yaralıların olduğu İsmet SAYIN Caddesi 

trafik düzenlemesine Niğde Baro Başkanlığı’ da 

gündeme taşıdı. Eski Fertek Yolu diye bilinen İsmet 

SAYIN Caddesi güzergahında trafik akışının sağlıklı 

hale getirilebilmesi için nihayet İl Trafik Komisyonu 

tarafından karar alındı. Caddeye orta refüj yapıla-

cak, konfor sitesinin önüne sinyalizasyon sistemi 

konulacak. Halbuki en tehlikeli bölge olan BİM VE 

ŞOK Marketlerinin olduğu bölgeye sinyalizasyon 

yapılması, kör noktanın giderilmesi gerekmekte-

dir. İlgilileri uyarıyor bir an önce gerekli çalışmaların 

başlatılmasını bekliyoruz.

DEMİRBİLEK Yeniden Baro Başkanı: Niğde 

Baro Başkanlığı’nın Olağan Genel Kurulunda 157 

üyeden 145’İ oy kullandı. Başkanlık için Avukat Hü-

seyin DEMİRBİLEK, Avukat Ömer SUMAN ve Avukat 

Hakan TERECİ yarıştılar. Seçim sonucunda  Avukat 

Hüseyin DEMİRBİLEK 58 oyla yeniden Niğde Baro 

Başkanı oldu. Avukat Hakan TERECİ 52, Avukat 

Ömer SUMAN 34 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. 

Eski Hastane Binası Harabeye Döndü:  Ne 

yapılacağına bir türlü karar verilemeyen ve 4 yıldan 

beri gündemden düşmeyen Eski Hastane Binası ka-

derine terk edildi. Kapıları sökülmüş, camları kırılmış, 

içerisi madde bağımlılarının yuvası olmuş, ağaçlar 

kurumuş, yakılmış halde, kısacası artık kullanılamaz 

hale gelmiş.

Niğde’de 70 Bin Bekar Var : Türkiye İstatistik 

Kurumunun verilerine göre Niğde’de toplam  70 bin 

287 bekar var. Bu sayıdan 39 bin 743’ü bekar er-

kek, 30 bin 544’ü ise bekar kadın olarak belirlendi. 

Çevre illerden Nevşehir’de 53 bin 733 , Aksaray’da 

77 bin 496, Kırşehir’de 48 bin 967 bekar bulunu-

yor. 

ŞAHENK  Vakfından  Öğrencilere  Yardım: 
Merhum Ayhan ŞAHENK’in kurduğu Şahenk Vakfı 

Niğde Merkezde 450, Altunhisar, Çamardı , Bor , 

Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde 120 şer olmak üzere 

1050 öğrenciye giyim yardımı yaptı. 

Niğde  SGK  İl Müdürü  Değişti: Niğde SGK İl 

Müdürü Mustafa TURAN ‘ın  Bolu ’ya  atanmasın-

dan  sonra Niğde SGK İl Müdürlüğüne Kayseri Koca-

sinan SGK Müdürü Mustafa AYDOĞDU atandı. 

Tuzakçı Avcılar Yakalandı:  Niğde’de canlı gü-

vercini tuzak olarak kullanıp, yırtıcı kuş avlayan 2 

avcı yakalandı ve 8 bin TL idari para cezası uygu-

landı. 

Tyanaspor , Niğde Belediyespor’un Bünye-
sinden Alındı:  Kemerhisar’ı BAL liginde temsil 

eden  Tyanaspor  Niğde Belediye Spor bünyesinden 

alındı. Mali sıkıntısı olan ve bugüne kadar hiç puan 

alamayan Tyanaspor bundan sonra Niğde Belediye 

Spor’un alt yapısı olarak devam edecek. 

Niğde’de Kavun Tarlada Kaldı:  Patatesi 20 

kuruşa, elmayı 10 kuruşa satamayan Niğdeli üre-

ticiler şimdi de kavunu tarlada bırakmak zorunda 

kaldı. Niğdeli üreticilerin sorunları CHP Milletvekili 
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Ömer Fethi GÜRER  tarafından T.B.M.M. ‘ne taşındı; 

ancak, soruna çözüm bulunamadı. 

Üniversiteye 145 Milyon 742 bin Ödenek 
Ayrıldı : 2017-2019 yıllarını kapsayan orta vade-

li mali planlamada üniversitelere ayrılan ödenekler 

belli oldu. Buna göre adı sonradan Ömer HALİSDE-

MİR olan Niğde Üniversitesine 2017-2019 yılları 

için 145 milyon 742 bin TL ödenek ayrıldı. 

Onursal Başkan Adnan ZEREN’ e Son Gö-
rev :  Niğde Serbest  Muhasebecisi Mali Müşavirler 

Odası Başkanı, 26 yıllık hizmetin ardından 12 Ekim 

2016 da vefat etti. ZEREN Dışarı Camide kılınan 

ikindi namazının ardından Derbent Kabristanı’nda 

toprağa verildi.

Niğdeli Güreşçi Dünya Üçüncüsü : İran’da dü-

zenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyona-

sında Niğde İli Çiftlik İlçesi Divarlı Beldesi doğumlu 

sporcumuz Mustafa BAKİ, 60 Kg Greko- Romen Sti-

linde Dünya Üçüncüsü oldu. 

En İyi Kentler Sıralamasında Niğde 54. Oldu: 
Forbes’in‘’İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler 

‘’araştırması sonucunda Niğde 54. Oldu. Çevre İller-

den Kayseri  14, Adana 21, Mersin 22, Konya 24. 

sırada yer alırken Nevşehir 48. sırada yer aldı. 

Savunma Bakanı Park Açılışına Geldi:  Ko-

caeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurkuya 

‘da yapımı tamamlanan şehit Ömer HALİSDEMİR 

Parkı’nın Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK tarafından 

açılışı yapıldı.  Bakan ayrıca Niğde’ye Askeri Birlik 

müjdesi  verdi.

Erdoğan MUMCU Hayatını Kaybetti : 
Niğde’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan 

BİRKO Anonim Şirketi ( Koyunlu Halı Fabrikası) nın 

uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten 

Erdoğan MUMCU (73) geçirdiği trafik kazası sonu-

cu hayatını kaybetti. MUMCU Koyunlu’ da Meydan 

Türbesi önünde kılınan cenaze namazının ardından 

aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yeşilburç Köyünde  Uluslararası Resim Ser-
gisi : Yeşilburç Köyünde, ressam Safa BÜTE Koor-

dinatörlüğünde , Art Niğde İnternational ve Narra-

tive Movments – Hindistan Sanat Merkezleri  ta-

rafından gerçekleştirilen etkinlikte 17 ülkeden 42 

sanatçının çalışmaları köy sokaklarında sergilendi. 

Şehit Fehmi ALTUNDAŞ’a Mevlüt:  Mardin’de 

askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola 

döşedikleri mayının patlatılması sonucu şehit dü-

şen Bor nüfusuna kayıtlı Fehmi ALTUNTAŞ’a mev-

lüt okutuldu. 

Kahvelerde İçeceklere Yüzde 25  Zam:  Niğ-

de Kahveciler Odasının talebi ile Niğde Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Birliği ( NESOB) çay ve diğer içe-

ceklere %25 zam yaptı. Buna göre 75 kuruş olan 

çay 1 TL oldu. 

Niğde Lahana Üretiminde Birinci Sırada :  
Niğde Bölgesinin  toprak ve iklim yapısının yani 

gece ve gündüz ısı farkının yüksek olması nedeniy-

le Niğde Lahanasının kalitesi yükseliyor ve tüccarın 

aradığı ürün oluyor. Tanesi 2-3 TL den  satılan laha-

na üretiminde Niğde  Türkiye Birincisi durumunda.

Niğde’de 11 Doğal Sit Alanı Belirlendi:  Çev-

re ve Şehircilik Bakanlığı, Niğde İline ait mevcutta  

11 adet Doğal Sit Alanı bulunduğunu , bunlardan 

6 tanesinin 1.derecede ,1 tanesinin 2.derecede ,4 

tanesinin 3. Derecede doğal sit alanı olduğu tesbit 

edildi

Yelatan  Köyü  Susuz Kaldı:   Niğde’nin Çamar-

dı İlçesine bağlı 600 haneli Yelatan Köyü su sıkıntısı 

çekmeye başladı. Köye 5 kilometre uzaktaki kay-

nak suyunun getirilmesi ile sorunlar çözülecek .  Şu 
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anda Köy Muhtarı İrfan ASLAN’ın söylediğine göre 
susuzluktan köylüler boy abdesti  bile alamıyorlar.

Niğde Turizmde ‘’S.O.S.’’ Veriyor: 
Kapodokya’nın giriş kapısı ve Başkenti olan 
Niğde’ye 2016 yılı içerisinde 58 bin yerli turist  ge-
lirken, yabancı turist sayısı sadece 1000 oldu. 

Ankara Niğde Otoyol Projesi Daha İleri Ta-
rihlere: Toplam uzunluğu 330 km olan Niğde An-
kara otoyol projesi için istişare toplantıları bitmek 
bilmeden devam ediyor. Proje kapsamında otoyol 
üzerinde 3500 metre uzunluğunda 4 adet viyadük 
ve 11 adet kavşak yer alıyor. 

Akkaya Sorunu 2017 Yılında Çözülecek: 
Bor Muhtarlar Derneği Üyeleri Kabulünde konuşan 
Niğde Valisi Ertan PEYNİRCİOĞLU Akkaya sorununu 
2017 de çözüme kavuşturacaklarını ve Kapsamlı 
Arıtma Tesis İhalesinin de aynı yıl içerisinde bitiri-
leceğini söyledi.

Niğde’de Kadınların Ortalama Ömrü 81,3 
Oldu: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine 
göre Niğde’de erkeklerin ömrü 74,4, kadınların ise 
81,3 olarak belirlendi .Toplam ortalama ömür ise 
78,4 olarak tespit edildi.

Niğde Dahil 10 İle Yeni Havalimanı: Türkiye, 
mevcut 55 havalimanına 10 tane daha ekleniyor. 
Yapılması planlanan havalimanları İstanbul, Çukuro-
va, İzmir Çeşme, Yozgat, Niğde, Aksaray, Batı Antal-
ya, Tokat, Karaman, Bayburt- Gümüşhane Havaala-
nı olarak belirlendi. 

Kavlaktepe Yeraltı Şehri Çöküyor: Hitit Döne-
mi olarak bilinen M.Ö. 2000-700 yıllarında, koruma 
amaçlı olarak yaşanılan 73 metrelik yeraltı şehrinin 
çökmek üzere olduğu bildirildi. 

Bir Tarih Daha Sahipsiz: Niğde merkezde bu-
lunan Bedesten, bir diğer adıyla Sokullu Mehmet 
Paşa Bedesteni olarak bilinen tarihi bina harap hale 
geldi. 1571 yılında yapıldığı bilinen Bedesten en 

son 2000 yılında restore edilmiş; ancak, içinde bu-
lunan 48 dükkan halen bakımsız ve sahipsiz olarak 
çürümeye terk edilmiş. 

Niğde’de Araç Sayısı 95.802’ye Yüksel-
di: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine 
göre tüm Türkiye’de 20.801.620 araç bulunur-
ken Niğde’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 95.802’ye 
yükseldi. Niğde’deki araçların 40.516’sı otomobil, 
1779’sı minübüs, 943’ü otobüs, 15.605 kamyonet, 
5.720’si kamyon, 14456 motorsiklet, 272 özel 
amaçlı, 16.511 traktör bulunuyor. 

Komşu illerden Aksaray’da 111.338, Nevşehir’de 
109.052, Kırşehir’de 62.341 trafiğe kayıtlı araç bu-
lunuyor. 

Niğde’ye Ateş Düştü: Antalya’nın Konyaaltı İl-
çesi Çakırlar Bölgesinde arazi taraması yapan Jan-
darma ekibine ateş açıldı. Olayda Niğdeli Uzman 
Çavuş Fazıl DOĞRUÖZ şehit oldu. Şehit Fazıl DOĞ-
RUÖZ Niğde’de yapılan törenle Niğde şehitliğinde 
15 Kasım Salı günü toprağa verildi. 

Devlet Hastanesine 400 Yataklı Ek Bina: 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ, Niğde Tıp 
Fakültesi için Üniversiteler arası işbirliği ile Niğde 
Devlet Hastanesine 400 yataklı ek bina yapılması 
için talimat verdi. 

Papazın Evi Ne Olacak?: Niğde merkezindeki Eski 
saray mahallesindeki tarihi yapı yıkılmaya yüz tuttu. 

Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR Emekli Oldu: Vakfımız 
Kurucularından ve Onur Kurulu Üyesi Eski Başkan 
Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR 41 yıllık hizmetinin ardından 
Ankara Onkoloji Hastanesindeki görevinden emekli 
olmuştur. 

Vakfımız adına Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR’ı 
kutlar, bundan sonraki hayatında 
şans, başarı, mutluluk ve huzur dolu 
bir ömür dileriz. 
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VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Kaybettiklerimiz

NERMİN KÖKPINAR (12.03.1931-03.07.2016) 

Vakfımız üyelerinden Nermin KÖKPINAR’ı 3 Temmuz 2016 tarihinde 
kaybettik. 

Merhum İbrahim KOÇ ve Merhume Huriye KOÇ’un en büyük çocukları olarak 12 
Mart 1931’de Niğde’de dünyaya gelen Nermin KÖKPINAR, Merhum İbrahim 
KOÇ, Merhume Hacer KAHRAMAN, Recep, Uğur ve Ahmet KOÇ kardeşlerin 
ablaları idi. 

3 Temmuz 1948’de; Niğde’den Merhum Beşir ve Merhume Fidan KÖKPINAR’ın 
ilk oğulları Eğitimci Ahmet KÖKPINAR’la evlenen Merhume bu evlilikten Ayten ERASLAN (KÖKPINAR), 
Mustafa ve Alp KÖKPINAR isimli 3 evlat sahibi olmuştur. Ayrıca, 4 torun sahibidir. 

Merhume KÖKPINAR hayatı boyunca yardımseverliği, iyilik, güzellik ve sevgi dolu yüreğiyle temayüz 
etmiş; eğitim yardımları konusunda Başkent – Niğde Vakfı’na destek olmuştur. 

Uzunca süren rahatsızlığı sonrası 3 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da Başkent Üniversitesi 
Hastanesine hayata veda eden Nermin KÖKPINAR, vasiyeti üzerine 4 Temmuz 2016 tarihinde 
Niğde’de tüm yakınları, sevenleri ve Niğdeli Hemşerilerince ve Annesinin kucağına defnedilerek son 
yolculuğuna uğurlanmıştır. 

TARIK ÖZBEK (1945-02.10.2016) 

Niğde’nin eski Belediye Başkanlarından Rasih ÖZBEK’in torunu, Naile ve 
Muammer ÖZBEK’in en büyük evlatları; Serap, Namık ve Rasih kardeşlerin 
ağabeyi  Tarık ÖZBEK 2 Ekim 2016 tarihinde hayata veda etti. Babasının 
memuriyeti nedeniyle ilk ve orta okul tahsilini ülkenin değişik illerinde 
tamamlayan Merhum ÖZBEK liseyi ise Niğde’de bitirmiştir. 

Firüzan ÖZBEK ile evlenen ve bu evlilikten Bora isimli bir evladı olan Tarık 
ÖZBEK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinden sonra İstanbul’da 
avukatlık yapmaya başlamış ve vefatına kadar da avukatlığa devam etmiştir. 

Çınarcık’ta hayata veda eden ÖZBEK, vasiyeti üzerine ailesi ve tüm sevenlerince Çınarcık’ta 
defnedilerek son yolculuğuna uğurlanmıştır. 


