
25. YILINDA VAKFIMIZ

Niğde’mizin aydınlık güçleri, olanakları ölçüsünde sevgi ve paylaşabilme me-
lekeleri ile Niğde’mizin sorunları karşısında kayıtsız kalmamış; Nisan 1992 de 
Başkent-Niğde Vakfı’nı kurarak, kuruluşunun yirmi beşinci yılını da geride bı-
rakarak açık alınla bugünlere gelmiştir. 

Bir avuç Niğdeli aydın, kayıtsızlık zincirini kırarak Niğde ve sorunlarına sahip 
çıkmış, başta kurucu başkanımız Sn. Yavuz DEMİRTAŞ olmak üzere yüklendik-
leri bu sorumluluğu, onurları ve namusları kabul ederek Vakfımızın temellerini 
atmışlardır. 

Vakfımızın kuruluşunda yer alan onurlu hemşerilerimizin hedeflerinde tek bir 
şey vardı; Niğde ve Niğdeliye, özellikle Niğdeli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 
gönüllü yardım edebilmek. 

Vakfımızın kayıtlı tüm üyeleri memleketleri Niğde’den uzakta olmalarına rağ-
men, kendi topraklarının her türlü insani ve kültürel değerlerine hiç burun kı-
vırmadan, kıvırtmadan sahip çıkmışlardır. Niğde dışında eğitim gören sevgili 
ve değerli öğrencilerimize sahip çıkmanın, onları korumanın kutsal bir görev 
olduğunu kabul ediyor, onları Niğde’nin kutsal emanetleri olarak görüyorlardı. 

Yirmi beş yıl önce bugünlerde Vakfımız kurulurken; “Dur bakalım ne yapacak-
lar? Hele bir görelim!” diyerek uzak durmayı tercih etmişlerdi. Aradan tam 25 
yıl (çeyrek asır) geçti, Vakfımız üç gayrimenkule kavuştu, binlerce öğrencimize 
eğitim yardımı yaptı ve NİĞDE’miz dergisinin 102 sayısını çıkarmayı başardı.

Vakfımız tüm bunları başarırken, kimi sevgili Niğdeliler bir gün olsun Vakfımı-
zın kapısını çalmadılar. Bunların kimi parasını çok seviyordu, parasından ayrı-
lamadı, para isterler diye gelemedi, kiminin cebinde akrep vardı elini cebine 
sokamadı, kimi Vakfın bana ne faydası olacak ki dedi uzak durdu, kimi yıllarca 
aidatını ödemedi utancından gelemedi, kimi “Ben bulunmayan Hint kumaşı-
yım, önüme kırmızı halı sersinler de öyle geleyim” dedi ve bekledi, kimi de dağa 
küstü dağın haberi olmadı gelemedi…

Hâlbuki Başkent- Niğde Vakfı herkese, her şeye rağmen açıktı. Mevlana tekke-
sinden farksızdı. Parası olanda, olmayan da gelebilirdi. Yeter ki yanında ilgisini 
ve sevgisini getirebilseydi. Ama nedense birçok sevgili ve değerli hemşerileri-
miz vakfa uğramayı hep bir başka bahara bıraktılar. Onların her zaman bir ba-
haneleri, bir engelleri, bitmemiş bir işleri, ödenecek bir borçları, daha öncelikle 
yapmaları gereken dünyalık bir şeyleri vardı.

Oysaki Vakıfta bulunmanın mutluluğunu bir başka bahara bırakmayan, mut-
luluk yolunun sevgi ışığında olduğunu gören, küçücük katkılarıyla birçok insa-
nımızın, binlerce öğrencimizin yaşamını olumlu yönde değiştiren, paylaşmayı 
mutluluğun birinci şartı kabul eden bir avuç Niğdeliler de vardı.

Onlar sevgi ve ilgilerini sınırsız bir sunuşla gönüllü yansıtıp, sonsuz ve pazar-
lıksız bir sevgi yumağı oluşturmuşlardı. Bu insanlar yalana, dolana, yapaya 
ve sahteye programlanmış bir toplumda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ÜN ışığında, iyiye, doğruya ve güzele yönelmişler, zor olanı seçmiş-
ler, sorumluluk almış; ama, paylaşabilme mutluluğuna ulaşmışlardır.

Dünyanın tüm değerleri, tüm servetleri sizin olabilir. Ancak, hepsi belirli bir 
süre içindir. Onlar bize dünyevi olarak verilmiş emanetler olup en iyi şekilde 
değerlendirilip, iyiye, güzele kullanılmalı ve bir sonraki yeni nesil sahiplerine 
geri verilirken gönül huzuruyla iade edilmelidir. 

Kuruluşundan günümüze Vakfımızda görev almış yönetim kurullarımıza, gö-
nüllü çalışmalarına, maddi-manevi katkıda bulunan tüm değerli hemşerilerimi-
ze minnet ve şükranlarımızı arz ediyor; onları içtenlikle kutluyorum. Sevgiyle 
kalın, Atatürk’le kalın. HOŞÇAKALIN.
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NİĞDE’MİN HASRETİ
Yıllardır hasretim, doğduğum büyüdüğüm yere
Çoğu zaman rüyalarımda yaşarım, o beldede
Aldığım hava, içtiğim su başka idi orada
İçimde yaşıyor, tadı duruyor ağzımda

Meyvelerini yersin, doyulmaz tadı var
Berrak soğuk sular pınarlarından akar
Havasına doyulmaz, dinç ve zinde tutar
Bülbüller başka öter, güllerin ayrı kokusu var

Rastladığın insanlar, güler yüzlü tanıdık
Geçmişten konuşulur, bir an olur mutluluk
Emek verip diktiğimiz ağaçlar, aşkımıza tanık
Ne yazık ki o yerlerden uzaktayım, oldu ayrılık

İNSANLIK
Hakir görme kapında çalıştırdığını koru
O da senin gibi Allah’ın bir kulu
Ayrım yapmadan yaşamak insanlığın yolu
Kul hakkı çok ağır, sonra kötü olur sonu

Alın teri kurumadan parasını ver
Bir kalp yapan, bin Kâbe’ye gider
İnsan için bu, en büyük değer
Kalbin rahat eder, yüzün güler

SEVGİ TOHUMUNU EK
BARIŞLA BİÇ
ATATÜRK SEVGİSİNİ
ŞİFA DİYE İÇ

Nazire SANDALLI, 1910 yılının Haziran ayın-
da Niğde’de doğdu ve 6 Şubat 2017 tarihin-
de İstanbul’da vefat etti.

ATATÜRK’ün ilk öğretmenlerinden olan Nazire 
SANDALLI, 1935 yılında Niğde Öğretmen Okulun-
dan mezun oldu.

1936 yılında Niğde Dumlupınar İlkokulunda öğ-
retmenlik yaparken, aynı okulun Başöğretmeni 
Hıfzı SANDALLI ile evlendi ve İlker, Peker, Türker 
adlarında üç erkek çocuğu oldu. 1960 yılına kadar 
Dumlupınar okulunda görevine devam etti ve ço-
cuklarını üniversitede okutmak üzere eşiyle birlikte 
İstanbul’a tayinini istedi. İstanbul’da Surp Mesrup-
yan Ermeni okulunda 1970 yılına kadar Türkçe öğ-
retmenliği yaptı ve emekli oldu.

Şiir yazmaya çok meraklı olan Nazire SANDALLI, 
1986 yılında DUYUŞ adlı ilk şiir kitabını çıkardı. 
1999 yılında DUYGULARIMDAN BİR DEMET, 2001 
yılında DUYGU PINARIM, 2003  yılında DUYGU 
HAZİNEM, 2007 yılında KALEMİMİN SESİ ve 2011 

yılında da HOŞ SEDA adlı şiir kitapları yayınlandı. 
Nazire SANDALLI

birçok şiir yarışmalarında ödül aldı.

Aşağıda şair emekli öğretmen rahmetli Nazire 
SANDALLI’nın şiirlerinden bazılarını bulacaksınız.

Nur içinde yatsın, mekânı Cennet olsun. Al-
lah Rahmet Eylesin.

ATATÜRK’ÜN İLK ÖĞRETMENLERİNDEN
NAZİRE SANDALLI 107 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Prof. Dr. Peker SANDALLI
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merkezine yolu düşen hemşehrilerimizle bir araya 
gelip, Niğde hatıralarımızı yad ediyoruz. Gece veya 
gezi düzenlemesi gibi rutin faaliyetlerimiz de şüp-
hesiz üyelerimiz ve katılımcı diğer hemşehrilerimiz 
arasındaki bağları güçlendirmeye dönük sosyal fa-
aliyetler olarak gerçekleşen aksiyonlardandır. Bu 
faaliyetlerden de genelde mütevazı gelirler sağla-
nabilmektedir.  

Ayrıca, sosyal bir faaliyet olarak, genelde Vakıf Mer-
kezinde ve gerektiğinde bazen de başka mahaller-
de gerçekleşen Etüt ya da Konferans benzeri et-
kinliklerde; Vakfın, Niğde’nin veya Ülkemizin önemli 
sorunları hakkında uzman görüşlerini dile getirmek-
teyiz. Yine ayrıca, maddi yetersizlikleri dolayısıyla 
varlıklarını fiilen yürütmeleri mümkün olmayan 
Niğde Derneklerine sembolik katkı karşılığı Merkez 
Ofisimizde yer vererek, faaliyetlerini sürdürmeleri-
ne yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Vakfımızın Kuruluşu, tarihçesi ve önemli husus-
lardaki açıklamalarımı Dergimizin 95, 98 ve 100 
numaralı sayısında dile getirmeye çalışmıştım. Bu 
detayları tekrar etmek istemiyorum. Ancak en çok 
sorulan birkaç hususta, kısa da olsa, hatırlatmada 
bulunmak isterim.

Üyelik tür ve şartları: Vakfımızın ilk kuruluşunda 
yer alan KURUCU ÜYE sayısı 68 olup; ölüm veya iş 
görememezlik nedenleriyle aramızdan ayrılanların 
sayısı 2017 başı itibariyle 19 dur. Bu üyelerimizin 
yerlerine; kendilerince birinci derece bir akraba aday 
gösterilmişse belirtilen aday, değilse Mütevelliler 
veya Onur Kurulundan Vakfa katkıları nedeniyle 
öne çıkan bir başka üyemiz, yine Kurucular Kurulu 
tarafından Kurucu Üyeliğe seçilmektedir. Yıllık Kat-
kı Payı 2017 için 150 TL’dır.

Ankaradaki Niğdelileri, değişik vesileler-
le zaman zaman bir araya getirip, Niğde 
Örf ve Kültürünü yaşatmak, hemşehrile-
rimiz arasında sosyal dayanışma ve yar-
dımlaşma aksiyonlarını teşvik etmek, Niğ-
de için yararlı Proje ve Faaliyetlere katkı 
sağlamak; ayrıca üyelerimizce ve diğer 
hayırsever hemşehrilerimizce sağlanacak 
imkânlar paralelinde başarılı üniversi-
te öğrencilerine kısıtlı da olsa ‘’Öğrenim 
Yardımı’’ benzeri destekler sağlamak gibi 
misyonları yerine getirmeye çalışan Baş-
kent- Niğde Vakfı 25 Nisanda 25. Kuruluş 
yıldönümünü gerçekleştirecektir. 

25. Gümüş yılı dolayısıyla Vakıf Yönetimi’nce 
Gece Tertibi dahil, çeşitli aktiviteler gerçek-
leştirilmesi öngörülmektedir.

Geçen 25 yıllık süre içinde Vakfımız önemli merha-
leler gerçekleştirdi. Öncelikle, Merkez Ofisi olarak 
kullandığımız Demirtepedeki daire yanı sıra, mer-
hum üyemiz Ali Ulvi ARIKAN tarafından hibe edilen 
Emekteki bir başka daire ve daha sonra edindiğimiz 
Demirtepedeki ikinci daireden gelen kiralarla mas-
raflarımızın bir kısmını karşılayabiliyoruz. Üyelerimi-
zin aidat ödemeleri ve bağışları yanı sıra, diğer ha-
yırsever hemşehrilerimizin bağışları sayesinde hem 
masrafların kalanını karşılamaya, hem de sağlanan 
olanaklar dahilinde (yeterli olmasa dahi) maddi im-
kanı çok kısıtlı olan başarılı bazı üniversite öğrenci-
lerine ÖĞRENİM YARDIMI yapmaya çalışıyoruz.

Önemli bir hizmet olarak, şimdilik haftada 2 kere 
(Perşembe ve Cumartesi günleri 13-16 arası), Vakıf 

BAŞKENT- NİĞDE VAKFI  
25 YAŞINDA

                Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Bşk.
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ONUR KURULU ÜYELİĞİ: Vakfa son üç yıl içinde 
3.000 TL üzerinde bağışta bulunanlar; üyelik vasfı 
taşımak ve gerekli Kayıt Formunu doldurmak kaydı 
ile Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Ku-
rulu kararıyla Onur Kurulu üyesi seçilebilirler. Yıllık 
Aidatları 200 TL’dır. Sayı kısıtlaması yoktur. 

Bağışlar: Vakfımız şüphesiz üye aidatları yanı sıra, 
gerek üyelerimizden gelen bağış ve aidat katkıla-
rı, gerekse diğer hemşehrilerimizden gelen bağış-
larla faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedir. Miktar 
önemli olmayıp; azı da, çoğu da makbuldür. Vakfa 
üye dahi olmadığı halde büyük tutarlarda bağış 
yapan bonkör hemşehrilerimiz olduğu gibi, bazen 
isimlerini saklı tutan bağışçılarımız da bulunmakta-
dır. Her ne şekilde olursa olsun, Vakfımıza katkıda 
bulunan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler. 

MÜTEVELLİ ÜYELİK; Vakfa olan olağanüstü kat-
kıları dolayısıyla Kurucular Kurulu tarafından seçi-
len üyeler olup, sayıları 2017 itibariyle 94 kadardır. 
Ancak bu sayı benzer vakıflar arasında çok abartılı 
olup, önümüzdeki dönemlerde şüphesiz makul sayı-
lara düşürülecektir. Mütevelli üye aidatları 2017 yılı 
için 120 TL (Bayanlar için 60 TL) dır.

NORMAL (KAYITLI) ÜYELİK: Yıllık 50 TL ve üze-
rinde bağış yapan hemşehrilerimiz ve TC vatandaşı 
olan herkes, üyelik vasıfları taşımak ve gerekli Ka-
yıt Formunu doldurmak kaydıyla, Vakfımıza üye 
olabilir. Her üyeye Niğdemiz Dergisi ücretsiz olarak 
gönderilmektedir. (2017 için ayrıca kayıt ücreti 
alınmamaktadır). Normal üyelik için sayı kısıtlaması 
olmayıp, aksine Vakfa yeni üye kazandırmak teşvik 
edilmektedir.

Ç OK  Ö NE ML İ  DUYURU 

25 NİSAN 1992 TARİHİNDE KURULAN VAKFIMIZIN,  
“25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI ETKİNLİKLERİ” 

ÇERÇEVESİNDE:
28 NİSAN 2017 GÜNÜ AKŞAMI ANKARA HOTEL İÇKALE’DE 

(GMK BULVARI NO:89 ANKARA) DÜZENLENEN YEMEĞE TÜM 
HEMŞERİLERİMİZİN KATILIMLARINI BEKLİYORUZ. 

YEMEK DAVETİYELERİNİZİ BEDELİ KARŞILIĞINDA VAKFIMIZDAN 
TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı 
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Niğde’de geçen çocukluk yıllarımda rahmetli dedem 
Lütfi SOYLU’nun başucu kitabıydı Kar Çiçekleri... Aile 
büyüğümüz Ebubekir Hazım TEPEYRAN’ın 1932 baskı-
sı şiir kitabı, duygu dünyamın kapılarını aralamış, tarihe, 
şiire, edebiyata olan merakımın nüvesini oluşturmuştu.  
Dedemin kitaplığında eski yazıyla basılmış, yılların yor-
gunluğunu taşıyan iki kitap daha vardı. Bunlardan biri-
nin, TEPEYRAN’ın 1910 yılında neşredilen hikâye kitabı 
Eski Şeyler olduğunu ise çok sonra öğrenecektim. Ne 
yazık ki bu eserin Latin alfabesine aktarımı bugüne ka-
dar yapılmamıştı.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde üst düzey dev-
let görevleri üstlenen, yaşadığı fırtınalara, acılara karşı 
gösterdiği dirayetle efsaneleşen, hayatı adeta roman 
olan Ebubekir Hazım TEPEYRAN’ın devlet adamlığı ka-
dar edebiyatçı kişiliğinin de üzerinde durulması gerekir. 
Gençlik yıllarında kaleme aldığı Küçük Paşa, Anadolu 
köy gerçeklerinin ilk kez roman tarzında gün ışığına çı-
karılması açışından edebiyat tarihimizde önemli bir yer 
teşkil eder. 

TEPEYRAN’ın dünyaya bakışı, hayat tarzı ve eserleri,  
yaşadığı çağın çok ötesindedir. Kimi zaman otoriteyle 
ters düşse de doğru bildiğinden ayrılmamış, haysiyet 
abidesi bir idarecidir. Haksız yere idamla yargılanmış, 
ömrünün en sıkıntılı günlerinde bile çalışmış, üretmiştir. 
Fransızca kaleme aldığı şiirler Avrupa’da ödül almış, gö-
rev yaptığı yerlerdeki hatıralarını günü gününe kaydet-
miş, yağlıboya tablolar yapmış, piyano dersleri almış, fo-
toğrafçılığın memleketimizdeki öncülerinden olmuştur. 
Ne yazık ki Ebubekir Hazım Tepeyran’ın kıymeti bugü-
ne kadar yeterince anlaşılmış değildir.  Ancak, Niğde’nin 
Tepeyran mahallesindeki ilkokul ile vakt-i zamanında 
İstanbul Erenköy’de oturduğu konağın olduğu sokağa 
isminin verilmesiyle bir nebze olsun bu büyük insana 
vefa gösterilebilmiştir. 

 ESKİ ŞEYLER  Alper GÖNCÜ

Niğde Mebusu Hazım TEPEYRAN Erenköy’deki evinde Ebubekir Hazım Bey’in gençlik yılları
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Bugüne kadar günümüz Türkçesine aktarılmayan Eski 
Şeyler adlı hikâye kitabının hazırlık sürecinde tanıştığım 
değerli akademisyenler; İbrahim ve Tuğba ÖZEN, önem-
li bir çalışmaya imza atmışlar. Kılı kırk yararak ortaya 
çıkardıkları bu eserin, yeni nesillere Ebubekir Hazım 
TEPEYRAN’ı tanıtırken, ismini yaşatmak adına yapıla-
cak çalışmaların da işaret fişeğini ateşleyeceğini ümit 
ediyorum. 

Niğde merkezli “Tepeyran Tarih Araştırmaları Ens-
titüsü”   “Tepeyran Müzesi” ve her yıl farklı bir be-
lediyenin himayesinde düzenlenen Ebubekir Hazım 
TEPEYRAN Roman Ödülü’nün Niğde’ye taşınması, 
bu konuda atılması gereken adımlar; torunu merhum 
Oktay AKBAL’ın da vasiyetidir.  Dedesinin arşivini uzun 
yıllar muhafaza eden AKBAL, sağlığında bu arşivin 
Niğde’ye kazandırılmasını istemiş, vefatından sonra da 
eşi Ayla hanım tarafından Üniversitemize teslim edil-
miştir. 

Ebubekir Hazım TEPEYRAN’a ait yazılar, günlükler, 
mektuplar, raporlar, kendi çektiği fotoğraflar, Valilik ve 
Mutasarrıflık yaptığı diyarlara ait haritalar ile bilumum 
resmi evrak ve dönemin gazete kupürlerin olduğu bu 
kıymetli arşiv, araştırmacıları beklemektedir. 

“ Historia vero testis temporum, lux veritatis, 
vita memoriae, magistra vitae, nuntia 
vetustatis” 

Tarih, geçmişin tanığı, hakikatin ışığı, 
yaşayan bir hafıza, hayatın öğretmeni, eskinin 
habercisidir. 

Hazım TEPEYRAN Beyrut Valisi iken

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  

5-6 TL arasında değişen bir yük getirmektedir. Bu arada şimdiye kadar sizlere gönderilen dergilerden 200-225 

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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mızı sokacak evimiz vardı. Bir eşim vardı ve eşimin 
de bir işi, bunlar da fincanlarım ve fincan takımlarım 
gibi uyum içindeydi.

Sandalyeleri şöminenin önünden kaldırıp yerlerine 
yerleştirdim. Çocukların sandaletlerinin çamur izleri 
halının üzerindeydi hala. Silmedim ayak izlerini. Sil-
meyeceğim de. Olur ya unutuveririm ne denli zen-
gin olduğumu. Bu öyküye yakışan bir Arap özdeyişi:

Ayakkabım yok diye üzülüyordum; ta ki 
ayaksız bir insan görene kadar.

 

Sadakanın Bereketi

Bir fakir Hz. Ali’nin kapısına geldi. Hz. Ali oğluna,” 
Annene git, kendisine verdiğim 6 dirhem paranın 
birisini sana versin de şu fakire verelim” dedi. Oğlu 
gidip döndükten sonra, annem o 6 dirhemi un al-
mak için sakladığını söylüyor” dedi. Bunun üzerine 
Hz. Ali,  bir insan kendisinde olandan çok Allah’ta 
olana güvenmezse gerçek iman sahibi sayılmaz. Git 
annene söyle 6 dirhemin hepsini göndersin dedi. 
Hz. Fâtıma paranın hepsini gönderdi. Hz. Ali de onu 
fakire verdi.

O sırada adamın biri, satılık bir deveyle oraya geldi. 
Hz Ali “deveyi kaça satıyorsun?” dedi. “140 dirhe-
me.” “Parası’nı sonra almak üzere deveyi kapıma 
bağla.” Adam gittikten sonra bir başkası geldi. 
Devenin satılık olduğunu öğrenince Hz. Ali’ye sor-
du: “kaça satıyorsun?” ”200 dirheme”. Adam pa-
rasını verip deveyi aldı. Hz Ali 60 dirhem kârı Hz. 
Fâtıma’ya verdi. O da Hz. Ali’ye sordu: “Bu nedir?” 
Ali, “Allah’ın bize Kur’an’da vaat ettiği karşılıktır bu: 
Kim bir iyilikle gelirse ona on katı vardır.” dedi.

Kıymetli okurlarımız geçen sayımızda sizler için 

derlediğim servet, mal mülk ve yardım işleri ile 

ilgili yazımın devamını sunuyorum

Olur Ya Unutursam

Yağmurlu ve soğuk bir kış günü, yırtık pırtık palto-

lar giymiş iki çocuk kapımı çaldı.

“Eski gazeteleriniz var mı, bayan?” Çok işim vardı. 

Önce hayır demek istedim, ama ayaklarına gözüm 

ilişince sustum. İkisinin de ayaklarında eski sanda-

letler vardı ve ayakları su içindeydi. “İçeri girin de 

size kakao yapayım” dedim. Hiç konuşmuyorlardı, 

ıslak ayakkabıları halıda iz bırakmıştı. Kakaonun 

yanına reçel ekmek de hazırladım onlara, belki dı-

şardaki soğuğu unutturabilir, azıcık da olsa ısıtabi-

lirdim minikleri. Onlar şöminenin önünde karınlarını 

doyururken ben de mutfağa döndüm ve yarıda bı-

raktığım işleri yapmaya koyuldum. Oturma odasın-

daki sessizlik dikkatimi çekti. Bir an kafamı uzattım 

içeride küçük kız elindeki boş fincana bakıyordu. 

Erkek olanı bana döndü ve “Bayan siz zengin misi-

niz?” diye sordu.

Çocuğu; “Zengin mi? Yo hayır!”  diye cevaplarken  

gözlerim bir an ayağımdaki eski terliklere kaydı. Kız 

elindeki fincanı tabağına dikkatle yerleştirdi ve” Si-

zin fincanlarınız ve fincan tabaklarınız takım” dedi. 

Sesindeki açlık, karın açlığına benzemiyordu. Sonra 

gazetelerini alıp çıktılar dışardaki soğuğa. Teşekkür 

bile etmemişlerdi, ama buna gerek yoktu. Teşekkür 

etmekten daha öte bir şey yapmışlardı. Düz mavi 

fincanlarım ve fincan tabaklarım takımdı. Pişirdiğim 

patateslerin tadına baktım. Sıcaktı patatesler. Başı-

KISSADAN HİSSELER …
Hüseyin ÇELİK

16. Dönem Niğde Milletvekili
İnşaat Yüksek Mühendisi
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Padişah Veziri durdurdu, Verdiği emre pişman ol-
muş gibiydi. Vezirine, “Bu garip Derviş doğru söylü-
yor galiba. Kendisine ihsanda bulunun” dedi. Vezir 
Dervişe dönerek, “Efendimizin ne dediğini duydun. 
Ne istersen iste” diyerek seslendi. Derviş bu teklife 
de cevabı yapıştırdı: “Hür olan köle olandan ne is-
teyebilir ki”? Padişah şaşırmıştı Dervişe sordu: Ben 
köle miyim? Derviş büyük bir sükûnetle devam etti 
ve “Elbette kölesin” dedi. “Çünkü nefsine bağlı, şeh-
vetine ve servetine esirsin… Padişahsın ama nef-
sinin kölesisin. Senin hükmün ve yapacağın ihsan, 
ancak nefislerine kul olanlara geçer. Nefsinden baş-
ka bir şey düşünmeyenler, senin ihsanlarını canları-
na minnet bilerek kabul ederler. Elhamdülillah, ben 
nefsimi kendime köle ederek hür oldum. Sen ise 
Padişah olmana, bunca yaşa gelmene rağmen hala 
nefsinin kölesisin. Köleler de hür olanlara ihsanda 
bulunamaz. Olsa olsa hür olanlar kölelere ihsanda 
bulunurlar.”

Dervişin bu sözleri, herkes tarafından pohpohlana 
pohpohlana etrafını göremez hale getirilen Padişa-
hın yüreğine ok gibi işledi. O günden sonra lüzum-
suz zevklerinden ve servet hırsından vaz geçerek 
saltanatını sürdürdü. Ancak, halkını inim inleten 
vergi yasalarını değiştirerek ulusunun yaşamını ko-
laylaştırmak için çalışan bir kişi oldu.

Kibirli Padişah

Tüm isteklerine kavuşmak hırsı ile yanıp tutuşan, 
bunlara erişmek için güçsüzleri ezenler, onları bir 
lokma ekmeğe muhtaç edenler; İslam Alemi’nde 
“aciz birer köle” olarak anlatılırlar. Nefislerine hâkim 
olanlar ise, fakir dahi olsalar, hür ve sultandırlar. 
Hem öylesine sultandırlar ki, onların saltanatları yı-
kılmaz, ebedidir. 

Bir Padişah, Veziri ile büyük bir debdebe içinde ül-
kesini dolaşıyor. Halkı her gittiği yerde onu alkış 
yağmuruna tutuyordu. Son gittiği yerde, bir Der-
viş dükkânların birinde oturmuş, halkı ve Padişahı 
seyrediyordu. Padişah halkın arasından geçerek 
Dervişin bulunduğu dükkâna girmişti. Fakat, Derviş 
oralı olmamış ve ayağa bile kalkmamıştı. Fena halde 
sinirlenen Padişah, Vezirine döndü ve “bu edepsiz 
hakkından gelinsin” emrini verdi. 

Derviş padişahın emrini duymuştu. İstifini bile boz-
madı ve kendisini yerinden kaldırmaya gelen Vezi-
re, “Ağana söyle, verdiği kararı kendisine muhtaç 
kişiler üzerinde uygulasın. Benim Allah’tan başka 
kimse ile alış-verişim yoktur. Dünya’dan yüz çe-
virmiş fakir bir Dervişe karşı, ağzından çıkan emri 
uygulamaya yeltenmesin. Ben dünyadan ve padi-
şahtan bir şey istemem ve beklemem” dedi. 
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ran Yavuz “Canım elma ister, var pazardan al gel” 
Yeniçeri ağası pazarda girip çıkmadık yer bırakmadı, 
ama bir tek elma da bulamadı. Çaresiz kalan ağa 
son bir ümitle Yeniçerilerin dağarcıklarını araştırdı, 
elma yok. Huzura döndü: “Bulamadım efendimiz” 
Yavuz gürledi. “Askerlerimde de yok mu”? “Hepsinin 
dağarcıklarını arattım yok efendimiz”.

Yavuz Sultan Selim Han’ın yüzünde güller açtı: 
“Eğer bir askerinde halkın bahçesinden koparılmış, 
tek bir elma çıkmış olsaydı. Mısır seferinden vazge-
çerdim”.

Yunus “Mal sahibi, mülk sahibi / Hani bunun 
ilk sahibi / Mal da yalan mülk de yalan / Var 
biraz da sen oyalan” derken,

Noksani insanları fena uyarıyor:                                                      

“Hakkın torağına, mülküm var deme/  Dam 
ile harmanda hakkım var deme

Güçlü kuvvetliyim arkam var deme / Sırt 
üstü insanı yere vuran var

Her insan milyarderdir

Sahip olduğunuz inanılmaz nimetlere biraz olsun 
dikkat eder ve onlar üzerinde düşünecek olursanız, 
masallardaki Ali Baba’nın hazinelerinden çok daha 
fazlasının elinizde bulunduğunu hayretle görecek-
siniz. İki gözünüzü bir milyar dolara satar mısınız? 
Veya ayaklarınızı kaç milyara verirsiniz? Veya Elleri-
nizi? Çocuklarınızı? Ailenizi?

Bütün mevcudunuzu toplarsanız göreceksiniz ki 
Koç ailesi veya Sabancı ailesi kadar zenginsiniz. 
Fakat bunları takdir edip şükrediyor muyuz?  Maa-
lesef hayır….Şükredecek bu kadar nimete sahipken, 
acaba neden hep sızlanıyoruz?

“Elimizde olan şeyleri çok seyrek düşünürüz, 
eksik olanları ise daima” 

  

Yavuz’da Halkın Hakkı

Yavuz Sultan Selim Mısır’ı fethe çıkmış, Ordu sa-
atlerce Kocaeli’nin bağ ve bahçeleri arasında yol 
aldıktan sonra mola vermiş. Yeniçeri ağasını çağı-
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iklim ve coğrafya şartlarında zaman, ad ve pratik 
benzerliğiyle kutlanmıştır. Nevruz; uygulamalarda 
bazı farklılıklar olmakla birlikte, Orta Asya Türk Top-
lulukları, İran, Anadolu ve Balkanlarda aynı tarihler 
arasında her toplumca kendine özgü bir nedene da-
yandırılarak kutlanan geleneksel bir bayram niteliği 
kazanmıştır.

Nevruz şenlikleri, geniş bir coğrafyaya yayılmış, çe-
şitli kültürlerde yer almıştır.

Nevruz şenliklerindeki pek çok motif ortak olmakla 
birlikte her kültür çevresinde farklılıkların görülme-
si de doğaldır. Her sosyal grubun kutlama şekilleri 
Nevruzun içeriğini farklı belirlemektedir. Bazı top-
lumlarda mitolojik kaynağa, bazı toplumlarda dini 
kaynağa oturtulmaya çalışılmıştır. Nevruz, çeşitli 
toplumlarda kendi kültürünün derinliklerindeki bir 
olayı kaynak göstererek kültür değerleriyle özdeş-
leştirip sembolleştirerek bayram niteliğinde kutla-
nılan gündür. Tarih boyunca bütün Anadolu, çeşitli 
adlarla Nevruzu kutlamıştır. Nevruz; bahar ve be-
reketi, yeni yıl ve yılın başlangıcını çağrıştırır. Nev-

Nevruz sözcüğü Farsça nev (yeni) ve ruz 
(gün) sözcüklerinin birleşmesinden meyda-
na gelmiş olup yeni gün anlamına gelmekte-
dir. Nevruz, Türk dünyasında, ortak kültürel 
değer olması yönüyle önemli bir yere sahip 
olup Türklük dünyasında ve Anadolu’da or-
tak inanmalarla, ortak heyecanlarla yüzyıl-
lardır Türk kültürüne özgü özelliklerle kutla-
nılmaktadır.

Tarihin ilk topluluklarından beri ay, mevsim yıl vb. 
değişiklikler törenlerle kutlanmaktadır. Avcı kültü-
ründen tarım kültürüne geçildiğinde tarımda bolluk, 
bereket için çeşitli törenler yapılmaya başlanmıştır. 
Çeşitli kültürlerde mevsim değişiklikleri törenlerle 
kutlanır. İslamiyet öncesi Türk kültüründe bahar 
bayramı yapılarak kıştan sonra canlanan doğanın 
sevinçle karşılandığını ve şenlikler düzenlendiğini 
biliyoruz.

Takvimin olmadığı dönemlerde insanlar hayatlarını 
temel uğraş konularına göre düzenlerlerdi. Bunlar; 
ekin ekme, bağ bozumu, hasat, koç katımı, baharın 
gelmesi, tabiatın canlanması vb. gibi olaylardı. Ay-
ların, mevsimlerin, yılların düzenli geçişleri bunlara 
bağlı olarak bitkilerin düzenli olarak yeşermesi ve 
sararması, törenleri belirli bir takvime bağlamıştır. 
Bir yıl içerisinde doğadaki değişiklikler toplumların 
hayatını her zaman etkilemiş ve bu değişiklikler ta-
rih boyunca bütün halklar tarafından çeşitli tören, 
ayin ve bayramlarla kutlanmıştır. Bütün milletlerin 
kültürlerinde görülen yeni yıl törenleri, yaşama bi-
çimlerine, coğrafyalarına, ekonomik yapılarına, inanç 
yapılarına uygun koşullarda, uygun zamanlarda 
çeşitli pratiklerle kutlanır. İnanca bağlanan yeni yıl 
törenleri, Asya ve Ön-Asya toplumlarında benzer 

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ                 Ahmet ŞENOL
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Nevruz, toplumsal yaşamda canlandırıcı etkisinin 
bulunması, geleneklerin sürmesine aracı olması, tö-
relerin kökleşmesini sağlaması yönüyle işlevseldir. 
Nevruz geleneğini sürdürenler kültür taşıyıcıları ola-
rak görev yapmaktadırlar. 

Nevruz, halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile 
getiren, Türk kültürünün korunup yaşatılmasında 
önemli bir yeri olan mevsimlik törenlerimizdendir.

Bayramlar fertleri bir araya getirir, onlar arasında 
toplumsal bağları güçlendirir, ortaklıkları pekiştirir. 
İslamiyet’in kabulüyle birlikte Nevruz’un coğrafi ve 
tarihi nedenlerinin yanı sıra geniş halk kitlelerince 
inanılan ve kutsal olarak kabul edildiğini görüyoruz. 
Nevruz, yeni kültürde kutsanmış, bayram olarak 
kutlanmıştır.

Nevruz, ister ayini, dini ritüele dayansın, isterse 
din dışı bir ritüele dayansın takvime bağlı bir kültür 
veya folklor olayı olarak toplumu, belli değerler üze-
rinde birleştirir.

Nevruz Kutlamaları Uygulamaları

Nevruz Yörükler arasında kışın bitişi ve bahar bayra-
mının başlangıcı olarak kabul edilir. Nevruzda “Nev-
ruzunuz kutlu, dölünüz hayır ve bereketli olsun” 
diyerek kutlanır, kurban kesilir. 

Nevruz, Gaziantep ve çevresinde Sultan Nevruz 
adıyla kutlanır. Diyarbakır’da halk nevruzu eğlence 
ve mesire yerlerine giderek kutlar.

Anadolu’da Türkmenler Nevruzu, Eski Martın Do-
kuzu ve Sultan Nevruz olarak adlandırmaktadırlar. 
Büyük ateşler yakılıp üzerinden atlanır. Aynı şenliği 
Karadeniz Bölgesinde de görüyoruz. Trakya’da Te-
kirdağ, Kırklareli ve Edirne’de Nevruz şenlikleri ve 
Mart Dokuzu adıyla şenlikler yapılır. Nevruz kutla-
maları için mesire yerlerine gidilir. Eski hasırlar yakı-
larak üzerlerinden atlanır. İzmir ve Uşak’ta da Mart 
Dokuzu Şenlikleri ve Sultan Nevruz Bayramı adıyla 
kutlamalar yapılır. Uşak’ta “Yıl Yenilendi” tabiri yay-
gındır. Bu da bize hala törenin işlevsel yönünün ol-
duğunu göstermektedir.

ruz, Türk kültüründe baharı, yaşama sevincini, su ve 
kutsal arınmayı, yenilenmeyi, uyanan doğa ile birlik-
te bolluk-bereketi ve üremeyi simgeleyen anlam ve 
öğelerle yüklüdür. Geleneksel ve toprağa bağlı her 
sosyal grubun toprakla ilgili baharı, hasadı ve kışa 
girişi törenlerle kutladığı şenlikler vardır.

Nevruz, kökü çok eski bir geleneğinin Anadolu’da 
yeniden şekillenip günümüzde de şenlik ve kutlama 
biçiminde sürdürülen bir örneğidir. Doğanın uyan-
ması ateşle kutlanır. Çünkü ateş evreni canlandıran 
güneşin dünyadaki uzantısıdır. 

Nevruz çeşitli efsanelerle örtülerek çok değişik bi-
çimler almıştır. Nevruz Güneşin koç burcuna girdiği, 
Tanrının evreni ve insanı yarattığı gün olarak da yo-
rumlanır. İslamiyet öncesi bahar kutlamalarını yapan 
Türkler bu kutlamaları Nevruz adıyla daha sonra da 
sürdürmüşlerdir. Anadolu’da kutlanan Nevruz şen-
liklerinin biçimlenmesinde eski Türk bahar bayram-
ları ve Anadolu’da kutlanan eski bahar şenliklerinin 
etkisi olmuştur.

Günümüzde Nevruz kutlamaları;

Nevruza çeşitli anlamlar yüklenmesi binlerce yıllık 
süreçte süreklilik kazanmasına neden olmuştur. 
Günümüzde ilk çıkışı işlevsel olan Nevruz, doğanın 
çözülebilmesi oranında işlev değiştirerek güncelleş-
meğe başlamış ve şenlik şeklini almıştır.

SONUÇ OLARAK;

Bugün “Nevruz” adıyla yaygınlaşan; ancak Asya’da 
birçok Türk topluluğu tarafından hâlâ yeni yılın ge-
lişi ritüelleri içinde kutlanan ve her yeni dönemde 
yeni mitlerle beslenerek zenginleşen olgu, başlan-
gıç mitlerinin kitleselleşerek ve kültüre dönüşerek 
günümüze ulaşmasından başka bir şey değildir. 

Türklerdeki Nevruz ve Hıdrellez kutlamalarına ve bu 
kutlamalar içindeki inanmalara, ritüellere ve diğer 
pratiklere bakıldığında, yapılan her şeyin “yeni yıl”ın 
gelişini kutlamak olduğu açıktır.
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Kutlamaları: Kırklar Bayramı”, Folklor/ Edebiyat, sayı:3

-Tezcan (Mahmut), 1997, “Türk Coşkusunun Simgesi 

Nevruz”, Türk Dünyası, Ankara.
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rı”, Milli Folklor, c.4, S.25,Ankara.

İslamiyet sonrası Anadolu ve Türklük dünyasında 
nevruzla ilgili yapılan pratiklerden birkaç örnek ve-
relim: Nevruz günü, nevruz sofrası kurulur, “s” har-
fiyle başlayan yedi çeşit yemek hazırlanır. Nevruz 
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g) Yardımlaşma:..
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Bunlardan birisi de Tabal krallığı imiş. Okuduğumuz 
kaynaklarda, kesin olmasa da bu krallığın (ilk yada 
belki son) başkenti Tyana, onun da son kralları Ke-
merhisar ve İvriz yazıtlarında adı geçen Warpala-
was ile oğlu Ambaris imiş.

Tyana’nın Ambartepe’si.

Şimdiki Kemerhisar’da   “Ambartepe” adlı yerin,  bu 
kral  “Ambaris”ten kaldığı varsayılıyor; her ne kadar 
orada 1980’li yıllarda yapılan kazı sonucunda her-
hangi bir kalıntı ortaya çıkmamışsa da.

Ambartepe’yle ilgili de bir iki önemli ayrıntı var:

-1) Ambartepe “arkeolojik alan” mıydı, değil 
miydi? Ne zamana kadar öyleydi? Ne zaman bu du-
rum değişti?

Resmen “örenyeri/arkeolojik alan” sayılmışsa da 
burasının kimi yetkililerce, yanılmıyorsam 2000-
2001 yıllarında Kemerhisar’da,  kamuya açık olarak 
yaptığımız bir toplantıda, o zamanın Müze Müdürü,  
“Ambartepe’nin izinsiz düzlenmesinin yasaya aykırı 
olduğunu” söylemişti. Bilmem doğru muydu? Son-
ra bu durum değişti mi yetkililerce resmen alınan 
kararlarla? 

Değiştiyse hangi yıllarda değişmiş? 

Sözkonusu resmi karar değiş(tiril)memişse, oralardaki 
yapılaşmanın ilgililerce ele alınıp incelenmesi gerekir.

-2) Ambartepe efsanesi.

Ambartepe konusunda çocukluğumdan beri duyup 
dinlediğim, başka yerlerde anlatılanlara benzeyen 
bir efsane bile anlatılır halk arasında. 

Bu efsaneye göre Ambartepe’nin altında büyük bir 
hazine saklıdır. (Aman, Tyana’lı olan ve olmayan de-
fineciler duymasın!)

Tyana’nın geçmişi(ndekiler).

“Mal sahibi mülk sahibi! Hani bunun ilk sahibi?” der 
bir (ata)sözümüz.

Tyana’nın, bugüne dek edinilen bilgilere göre, top-
lam geçmişi 8 bin yılı buluyor.

Ancak, bu geçmişin de yalnızca yaklaşık 4 bini, 
epeycesi yarım yamalak da olsa belgeli sayılabilir.

Az çok belgeli sayılabilecek bu geçmişi, yaklaşık 4 
bin yıl önce aşağıda anlatacağımız olayla, Hititler-
le başlıyor diyebiliriz. Ondan önceki toplumlar ko-
nusunda şimdilik elde olan bilgi, oldukça geniş bir 
alanı kapsayan, “Tyana Bölgesi”nde yapılmış ve ya-
pılmakta olan kazılardan, özellikle yıllarca sürdük-
ten ve çok olumlu sonuçlar verdikten sonra, bizce 
yarıda kalmış/bırakılmış sayılabilecek Köşk Höyük 
kazısından elde edilmiştir.

Niğde Müzesi’nde sergilenenler de bunun doğru ol-
duğunu göstermektedir.

Tyana önlerinde büyük savaş.

Bu belgeli geçmişe göre, bir tablette yazılmış olan-
lar, M.Ö. (İ.Ö.) 1800 dolaylarında bir Hitit kralının, or-
dusuyla, bir dağla göl (ya da durgun su) arasından 
geçerek Tyana önlerine geldiğini,  savaşı kazanıp 
Hitit birliğini kurduğunu, oğlunu Tuwanuwa’ya 
(sonraki Tyana’ya) Vali olarak atadığını söylüyor. 

Demek ki o zamanlar bile Tyana kenti büyükmüş, 
orada Hititlerden önceki bir toplum yaşıyormuş.

Tabal Krallığı.

Aradan yaklaşık 600 yıl geçmiş. Hitit imparatorluğu 
çökmüş. Yerinde başka krallıklar kurulmuş.

MİDAS’IN KULAKLARI TYANA’DA Prof. Dr. Asım TANIŞ
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Bu topluluk İç Anadolu’nun kuzeybatısı diyebilece-
ğimiz bir yerde devlet kurmuş olup başkentleri de 
Ankara’nın batısındaki, yalnızca Büyük İskerder’in, 
biraz uğraştıktan sonra, kafasını kullanıp kılıçla kes-
tiği “kördüğüm”ün olduğu Gordiyon’du.

Gordion merkez olarak kurulmuş Frig Krallığı’nın 
sınırlarının Güneyde, üzerinde Midas adı geçen bir 
Frig yazıtı sayesinde Niğde yakınlarındaki Tyana’ya 
(bugün Kemerhisar) kadar yayıldıkları anlaşılır... 
(Doç. Dr. Veli SEVİN)

Her devleti bir yıkan olduğu gibi, Friglerin devletini 
de M.Ö. VII.  yy.da   Kimmerler  yıkmışlardır.

Bu yıkılış yüzyılının da ilgi çeken yönü, aşağı yu-
karı son küçük Hitit Devleti sayılabielecek Tyana 
krallığı’nın yıkılış yüzyılı ile aynı döneme denk gel-
mesi.

Frigler ve müzik.

Friglerin müzik alanında da oldukça ileri olduklarını 
araştırmacılar belirlemiş. Bunlara göre Frigler Ana-
dolu müziğini, dolayısıyla Yunan Müziğini etkilemiş.  
Bugün Anadolu’da geçerli kimi havaların, çalgıların 
onların izlerini taşıdıklarını göstermişlerdir.

Frigya-Tyana krallığı ilişkisi.

Ne olursa olsun pek güçlü olmayan Frigya Devleti, 
başkalarını bir yana bırakırsak, artık hiç de güçlü ol-
mayan Tyana Krallığı ile Asur’lara karşı anlaşmaya, 
birlik olmaya çalışmış.

Tyana-Asur ilişkisi.

Warpalawas’ın ya da, Asur kaynaklarına göre 
Urballa’nın oğlu, son Tyana Kralı Ambaris Asur kralı 
Sargon II.nin kızıyla evlidir.

Ancak, bu kez oyun gelin kaynana arasında değil, 
damat kayınbaba arasında oynanmış. Ambaris,

İ.Ö.713 yılında kayınbabası Sargon’a karşı, Urartu 
kralı Rusa ve Friglerin kralı Midas ile gizlice anlaş-
mış. 

Bunu duyan Sargon II.  Tyana’yı eline geçirmiş, kral-

Bu hazineyi bir ejderha korumaktadır.

Hazineyi ya da birazını çalabilmek için Ambartepe’nin 
altındaki hazine odasına girecek kişinin çırılçıplak 
olup tümüyle yağlanması gerekirmiş. Değilse ej-
derha yağlanmayan yerinden sokarmış. Bu sokma 
ölümle de sonuçlanabilirmiş.  

Anlatılanlara dayanarak düzenlediğim, hayal gücü 
ürünü olan ilerde yayımlayacağım bir öyküye göre, 
Tyana’nın ünlü definecilerinden birisi efsanede söy-
lenenleri yapar. Ancak arkadaşlarından birisi, onun 
bir yerini, belki de hileci bakkalın sattığı yağ yetme-
diğinden yağlamayı unutur. Ambartepe altındaki 
hazine odasına girer. Altınlardan, değerli eşyalardan 
alabildiğini alır. Ne var ki bu arada ejderha gelince 
hepsini atıp kaçmak zorunda kalır. Kapıdan çıkar-
ken ejderha da onu yağlanmayan yerinden sokar. 
Ölmez ama kendisine öyle bir ders olmuştur ki bir 
daha “Ambartepe’nin altında altın aramaya” tövbe 
eder.

Ambartepe-Ambaris ilişkisi.

-3) Bu efsaneyi, küçük de olsa son Hitit Devleti’nin 
son dönemiyle ve son dönemin son kralı Ambaris’le 
ilişkisi olduğu için kesin olmasa da Frigya kralı 
Midas’a bağlamak ilginç gözüküyor  (Görsel Anado-
lu Tarihi Ansiklopedisi).

Bu nedenle de önce kısaca da olsa Friglerden sö-
zetmekte yarar var.

Frigler.

Okuduğumuz, herkesin de ulaşabileceği, kaynak-
lara göre,  eldeki bilgiler yeterli değilse de Frigler, 
kimi kaynaklar VIII. yüzyıl derse de M.Ö. XII. yy.a 
doğru belirli aralıklarla Anadolu’ya geçmişler. İşin il-
ginç yanı bu yüzyılın (Büyük) Hitit Devleti’nin yada 
İmparatorluğu’nun yıkılış yüzyılı olması.

Bu topluluğun adı konusunda, dikkatimizi dolayı-
sıyla ilgimizi çeken bir ayrıntı, “Frig” sözcüğünün 
ve bunların kurdukları devletin olduğu ülkenin adı 
“Frigya” sözcüğünün, Hollanda ile Almanya’nın ku-
zeybatısındaki “Frisia” sözcüğüne çok benzer olma-
sı. 
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Friglerin ünlü kralı Midas.

Midas konusunda bulduğumuz ilginç kısa bilgiler 
şunlar:

Efsaneleşmiş kişi. Bununla ilgili olarak Frigya’da 
geçtiği anlatılan olaylar onun, o bölgenin aynı adlı 
kralıyla özdeşleştirilmesine ya da onunla karıştırıl-
masına neden olmuştur.

Midas’ın M.Ö.738 yılında tahta çıkmış olduğu yazılı-
dır.     

Sargon II, kendinden öncekilerin Midas ile başa çı-
kamamış olduklarını bildirdiğine göre bu kralın Tig-
latpileser III ile (M.Ö.745-727) çağdaş olması gerek-
mektedir (Meydan-Larousse).

M.Ö. 700 yıllarına doğru Kafkaslar yoluyla 
Anadolu’ya giren Kimmerler, Anadolu’da epeyce 
yeri ele geçirdi. Frigya devleti ile Kimmerlerin çar-
pışması kaçınılmaz oldu. 

Gordion’da yapılan kazılar Kimmer istilalarının ne 
denli yıkıcı olduğunu gösteriyor.

Kimmerlerle yapılan savaşta yenilen Midas’ın üzün-
tüsünden öküz kanı içerek kendini öldürdüğü söy-
lenir...

Belki Friglerin bütün hazinesi Kimmerlerin eline 
geçmiştir.

Midas’ın ölümü üzerine Friglerin bağımsızlıklarını yi-
tirdiği kabul edilir (Meydan-Larousse)

Midas konusunda efsaneleşmiş ayrıntılar. 

Midas, sarhoşluk nedeniyle yiten yaşlı (eğitimci) 
Sileno’yu sağ salim bulup getirdiği için, (Şarap/Eğ-
lence tanrısı) Dioniso ona “Neye dokunursa altına 
dönüştürme yeteneği”ni verir.

Ancak bu yetenek onun yiyip içmesini engelledi-
ğinden açlıktan, susuzluktan ölme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalır.

Bu tehlikeli özelliğinden,  Sart çayına dalarak kurtu-
lur. Böylece ırmağın altınlı kumları da artar.

Ancak, Pan ile müzik yarışmasında Apollo’nun yenik 
düşeceğini söylediği için, Apollo onu cezalandırıp 
kafasında iki eşek kulağı çıkarır.

lığa son vermiş, damadı Ambaris’i de önce hapset-
miş, sonra öldürtmüştür.

Tyana’nın  “karataş”ları

Ambaris’in Frigya kralı Midas ile ilişkisini gösteren,  
en önemli buluntulardan ikisi de  değişik dönemler-
de, Tyana’da ortaya çıkan “karataş”tır.

İlk buluntu “karataş”la ilgili kaynaklar:

-John L. Myres, Midas Beyond The Halys: A Further 
Note on the Black Stone from Tyana: “Liverpool 
Annals of Archaeology and Antropology I, 1908, 
s.13-16.

-J. Garstang, The Balck Stone of Tyana, Liverpool 
Annals of Archeology and Antr. I, 1908, s. 10, 14...

-J. Friedriche, Kleinasiatische Sprachdenkmaler, 
1932, s.127/8.

-M.J. Mellink, Midas in Tyana, “Florilegium Anatoli-
cum (Melanges offerts a Emmanuel Laroche, Paris, 
1979, s.249-257).

İkinci buluntu  “karataş”la ilgili olarak bulduğumuz 
kaynakta ise kısaca şu bilgiler var:

(Aykut ÇINAROĞLU, “Ein neuer schwarzer Stein aus 
Tyana”. “Tyana’dan yeni bir karataş daha”.

Özetle “Tyana’da Eski Frig Dilinde Bir Yazıt”tan sö-
zediliyor.

Bu karataşın, yanlış okumadıysak Tyana Eski Eser-
ler Bekçisi çok iyi tanıdığımız, 2015’te bile gördü-
ğümüze göre yaşamakta olan Fikret TEMEL tarafın-
dan bulunduğu (4.10. 1983/8553) yazılı.

Aykur ÇINAROĞLU ve Ender VARİNLİOĞLU Tyana 
çevresindeki araştırmaları sırasında ele geçen ve 
aynı yöreden çıkan öteki benzerleri gibi, kara bazalt 
bir taş üzerindeki bir yazıtı arkeolojik ve filolojik açı-
lardan ele almaktadır.

Bu kentten daha önce çıkan kara taş üzerindeki ya-
zıtta Midas adı okununca, bu, Asur kralı Sargon’un 
yıllıklarındaki Mushki kralı Mita ile özdeşleştirilerek 
İ.Ö. 8.yy.a tarihlendirilmişti.
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yer bırakmıyor. Adıyaman’daki “direktaş”ı bile dina-
mitlemiş. Hiçbir şey bulamamış. Sonra onu dinamit-
leyenlerin hemen hepsi de Tanrı’nın lanetine uğra-
mışlar gibi, çok acı biçimde can vermiş.

Umarız, definecilerle ya da eski eser kaçakçılarıyla 
işbirliği yapıp Tyana’nın yeraltındaki zenginliklerinin 
yurtdışına kaçırılmasına yardımcı olan Tyanalı, dola-
yısıyla yerli definecilerin hepsinde, Midas’ınkiler gibi 
“eşek kulakları” kulakları büyür de utançlarından 
halk arasına çıkamazlar.

Böylece,  Tyanalı birinin söylediğinin gerçekleştiği 
görülür: -Tyana’da dört ayaklı eşekler azaldı, yok 
sayılır.

Ama buna karşılık “iki ayaklı eşekler” çoğaldı! 

Yazımızı, fıkramsı bir soruyla bitirelim:

-Bir eşek nasıl altı ayaklı olur?

-Üstüne, Tyanalı olan ya da olmayan, defineci, iki 
ayaklı,  eşek bindi mi altı ayaklı olur!

Bunu da Midas’ın berberi öğrenir. Ancak ölümle kor-
kutulunca, berber,  sırrı kimseye söyleyemez.

Ne var ki dayanamaz. Yere bir çukur kazıp bildiği bu 
sırrı çukura fısıldar ve üstünü toprakla örter.

Bu çukur üstünde saz ya da sazlar biter ve yel es-
tikçe Midas’ın eşek kulaklı olduğunu gelene geçene 
duyurur.

Doğal olarak, berber de, sözünü tutmamasının kar-
şılığını, canıyla öder (RizzoliLarousse Ansiklopedisi). 

Midas’ın efsaneleşmiş hazineleri ve eşek ku-
lakları Tyana’da.

Tyana’da yaşamamış olsa da, Midas’ın efsaneleşmiş 
özelliklerini bırakın eskiyi, şimdi Tyana’nın yerinde 
bulunan kasabada da bulabiliriz.

Midas’ın dokunduğu her şey altın oluyormuş. Tya-
nalı olan ve olmayan defineciler de Tyana’nın her 
yerinde altın olduğunu sanıyor, kazmadık, yıkmadık 
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beraberinde şampiyonluklar getirmiştir. Sonrasında 
Türkiye derecelerini egale etmeyle devam etmiş ve 
son dört yılda katıldığı yüzme yarışı dallarında Türki-
ye rekorlarını bir bir kırmaya başlamıştır. Her yıl yaş 
grubunda rekorları, hatta kendi rekorlarını kırmaya 
devam etmiş son olarak 27 yıldır kırılamayan 13 yaş 
100 metre serbest dalda 55,97’lik dereceyi 55,48’le 
geçerek yeni bir rekora imza atmıştır. 

Türkiye Yüzme Federasyonunca İstanbul’da 17-18 
Aralık 2016 tarihlerin de yapılan Yıldızlar Milli Takım 
seçmelerinde ise yeni rekorlara imza atarak yıldızlar 
yüzme milli takımına seçilmiştir.

Sporcumuzu, Şubat ayı içerisinde Yıldızlar Yüzme 
Milli Takımlar Ankara kampında Ulukışla Yardımlaş-
ma Derneği Genel Başkanı Kemal ERDAĞ ile birlikte 
ziyaret ederek başarılı bir kamp geçirmesini diledik.

Bora GÜLŞEN, halen Bursa İlinde öğrenimine ve spor 
çalışmalarına devam etmektedir. GÜLŞEN ailesini ve 
genç sporcumuzu kutluyor, sağlıklı bir yaşam ile ba-
şarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

NOT: Aşağıda ki bilgiler TYF’nun 22.12.2016 tarihin-
de ki yayınından alıntı yapılmıştır. MİLLİ TAKIM SEÇME 
YARIŞMALARINDA KIRILAN TÜM REKORLAR

17-18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul TYF Tozko-
paran yüzme havuzunda gerçekleştirilen Milli Takım 
seçme yarışmalarında Toplamda 21 yeni Türkiye re-
koru kırıldı.

Bu yarışmalarda Bora GÜLŞEN’e ait yeni rekorlar aşa-
ğıdadır. 

Erkekler, 100m Serbest/Freestyle

Seri 8 Bora GÜLŞEN 13 55.21 

Final B Bora GÜLŞEN 13 55.11 

Erkekler, 200m Serbest/Freestyle

Seri 9 Bora GÜLŞEN 13 1:58.01 

Erkekler, 50m Kelebek/Fly

Seri 5 Bora GÜLŞEN 13 26.78  
Erkekler, 100m Kelebek/Fly

Seri 6 Bora GÜLŞEN 13 59.51 

YÜZMEDE 27 YIL SONRA GELEN REKOR

Yüzmede, erkekler 13 yaş 100 metre serbest stilde, 
27 yıl sonra Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklama-
ya göre, İstanbul’da yapılan Türkiye Yıldızlar Yüz-
me Şampiyonası’nın ikinci gününde Bora GÜLSEN, 
55.97’lik derecesiyle bu yaş kategorisinde Derya 
BÜYÜKUNCU’ya ait Türkiye rekorunun 27 yıl sonra 
yeni sahibi oldu.

Tozkoparan’daki Türkiye Yüzme Federasyonu 
Havuzu’nda gerçekleştirilen şampiyonada erkekler-
de 13 yaş kategorisinde mücadele eden Bora GÜL-
SEN, 22 Temmuz 2016 da 100 metre serbestte 
55.48’lik dereceyle yeni rekora imza attı.

Bora GÜLŞEN kimdir?

Bursa ilinde yaşayan, Ulukışla ilçesinden hemşerimiz, 
işadamı İsmet GÜLŞEN ile Öğretmen Ülker TAŞKIN-
SEL GÜLŞEN çiftinin 25 Haziran 2003 tarihinde dün-
yaya gelen iki çocuğundan birisi, Ece’nin kardeşidir.

Bora GÜLŞEN, 6 yaşında ikiz kardeşi Ece GÜLŞEN 
ile birlikte başladığı yüzme sporuna her katıldıkla-
rı yarışta dereceler elde etmeye başlamışlar, başarı 

NİĞDEMİZİN GURURLARI İhsan AVŞAR
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Kadın’ı erkeğin sömürüsüne ve hizmetine terk ve 
şehvetine araç eden şeriat zihniyetini baş tacı yap-
mak affedilemez bir çılgınlıktır. 

Kadını küçülten ve erkeğin sömürüsüne terk eden 
bu düzeni eleştirmeyi, yermeyi ve değiştirmeyi 
hiçbir zaman aklımızdan geçirmemişizdir. Kadını 
ezik ve haysiyet dışı kerteye indiren şeriata karşı 
başkaldırmak “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün akılcı ve şeriata sırt çeviren re-
formları hariç” hiç aklımıza gelmemiştir.

Fakat bununla beraber kadınlarımızın da bu suçta 
payı bulunduğunu yadsımak mümkün değildir. Er-
kekleri kadına üstün sayan zihniyete karşı mutlak 
bir teslimiyetle boyun eğen, hatta bunu kutsal bilip 
(sanıp) yücelten kadınlarımızı da suçlamaktan geri 
kalmamalıyız.

Çağımızın en büyük düşünürlerinden Bertrand RUS-
SEL diyor ki: “Erkeklerin çoğu kadının etkisi 
altında kalmaktan korkarlar; oysaki bu ah-
makça bir korkudur. Fiziki bakımdan olduğu 
kadar fikirsel bakımdan da erkek kadına ve 
kadın erkeğe muhtaçtır. Kadınlar olmasaydı 
son derece dar görüşlü bir insan olurdum.” 

Kendisini sömürülmeye, sövülmeye ve dövülmeye 
layık bir yaratık durumuna sokan bu anlayışa karşı 
KADIN’ın susması ve hatta susmak bir yana alkış 
tutması asla kabul edilemez ve çok acıdır. 

Gaziantep de Şahinbey Belediyesi’nin yeni evlenen-
lere dağıttığı Muhammed Saki EROL’UN “Aile Saa-
deti” adlı kitapta kadının nasıl dövüleceği, dayağın 
nasıl olacağına dair skandal ifadeler yer alıyor. Bele-
diye tarafından dağıtılan kitapta, “haddini aşmış 
kadını ıslah etmek için önce öğüt verilmesi, 
ardından yatakların ayrılması, yine sonuç alı-
namazsa usulüne uygun olarak dövülmesi” 
tavsiye ediliyor. “Kadını döverek cezalandırma 
çok hassas bir iştir. Bu ağır bir hastaya yan 
tesiri çok olan bir ilacı vermeye benzer…” de-
yip dövme tekniklerini anlatıyor.

“Aile Saadeti” adlı kitapta yer alan hükümler Şeri-
atın temel kaynaklarından alınma olup, devlet ku-
ruluşu olan bir belediye tarafından şeriat eğitimi 
olarak halkımıza dünyevi ve uhrevi gıda şeklinde 
sunulmaktadır. Bu kitap, insan varlığına ve genel-
likle kadın şahsiyetine karşı hakaret niteliğini taşı-
maktadır. 

Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan bu kitabın 
beni asıl rahatsız edecek olan yönü, Türk kadınının 
kara çarşafa tıkılmış ve umacı giysilerle erkekle-
rin gerisine atılmış, insanlık haysiyetinden yoksun 
zavallı ve acıklı duruşudur. Bir zamanlar erkeğin 
yanında, ona eş durumda ve saygınlığa sahip ve 
hükümet etmeye layık kılınan Türk kadınının, Ata-
türk devrimlerine rağmen, bugün yine şeriatçının 
pençesine düşmüş olarak bu hazin durma itilmişliği, 
muhakkak çok utanç vericidir.

Ancak, hatırlatmak gerekir ki, kadınımızı özgürlük-
ten köleliğe ve yücelikten haysiyetsizliğe indiren 
bu geriye yöneliş, bu çağdaşlığa isyan etmeyen, 
“HAYIR” diyemeyen biz aydınların ihanetinden 
doğmuştur. Büyük suçun ve sorumluluğun özellikle 
erkeklere ait olduğundan hiç birimizin kuşkusu ol-
mamalıdır.

KADIN NASIL DÖVÜLÜR? Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR



19 SA
YI

: 1
02

BA
H

AR
 2

01
7

maya başlıyor, ilk defa reddedilince de “Erkekliğine” 
yediremeyip şiddete başvuruyor. 

Hastalıklı toplumsal gelenekler ve önyargılar, görsel 
ve yazılı medya erkek egemen toplumu yaratıyor. 

Son 10 yılda kadına şiddet %1400 artmışsa, kitap 
okuyanların sadece %1 olduğu bu ülkede “Bugün-
lere Nasıl Geldik” diye hiç düşünmeyin. Kadına şid-
detin nasıl önleneceği konusuna gelince; yolumuz 
uzun ve engebeli. 

Önce “Kadın Erkek Eşitliği Fıtrata Ters” düşüncesin-
den kurtulmak, ardından, bu düşünce sahiplerine 
zerre kadar itibar göstermemek gerekir. Ana sınıfın-
dan itibaren çocuklara ve yetişkinlere bu konularda 
eğitim vermek, en ufak şiddetin bile affedilmeme-
sini sağlamak, bu alçaklığı yapan kişileri en ağır şe-
kilde yargılayıp mahkûm edilmesini sağlamak, top-
luma düşen görevlerin en başında gelir. 

Kadına karşı uygulanan şiddet, taciz ve tecavüz 
haritasına bir göz attığımızda, bu oranın yüksek 
olduğu ülkelerde, “Kadın Erkek Eşitliği Fıtrata 
Ters” anlayışının hakim olduğunu görürüz. Bu ül-
kelerde, cinsiyet rollerinin katı bir şekilde tanımlan-
dığı, bu konuda sert baskıların yapıldığı, erkekliğin 
“Egemen Olma” ile aynı anlama geldiği görülmek-
tedir. 

Kadına şiddet, içinde sadece cinsel açlığın doyumu-
nu değil, aynı zamanda kin, nefret ve şiddet gibi 
duyguları da barındırır. Kadına şiddet uygulayan 
erkekler, ailesinde gördüğü, yaşadığı şiddet ve nef-
reti ilk fırsatta gözüne kestirdiği suçsuz kadınlara 
yöneltir. 

Bazıları, tecavüz ve şiddeti cahilliğe ve yoksullu-
ğa bağlasa da bu durum kesinlikle doğru değildir. 
Zira tecavüz ve şiddetin dağılımına bakınca papaz, 
imam, müezzin, öğretmen, polis, hatta profesörlerin 
bile olduğunu görürüz. 

“Erkek Adamın Erkek Oğlu Olur” söylemi ile 
başlayan erkek egemenliği, çocukluk dönemlerin-
de atılan temellerle saldırganlığa dönüşebilir. Daha 
emekleme döneminde bebeğin eline verilen oyun-
caklar; kılıç, kama, tabanca, tüfek olup zamanla bu 
oyuncaklar gerçekleri ile yer değiştiriyor. 

Bebekler yeni yürümeye başladığında; “Göster 
amcalara pipini”, “Bir de küfür et bakalım” 
söylemleriyle yönlendiriliyor. 

Çocuk sünnetinde “Padişah” gibi giydiriliyor, hat-
ta kılıç bile kuşanıyor. Önüne gelene emirler yağ-
dırıyor. Babasının kralı, annesinin şehzadesi oluyor. 

Sonra da padişah harem oluşturma hayalleri kur-

KADINA ŞİDDET Dr. Yeşim MACİT
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sağlıklı kalma ve iyileştirmeye öncelik veriyor.

Kemerhisarlı Apollon ve Avusturalyalı yerliler Abor-
jinleri okuduktan sonra görüyoruz ki toprakta ve 
toprağın ürünü bitkilerde sağlığımız için her şeyi 
bulmamız mümkün. 

Şimdilerde düşünüyorum da sağlığımız için nimetle-
rimizden, atalarımızdan öğrendiğimiz, gördüğümüz, 
duyduğumuz hatta uyguladığımız pek çok şey yan-
lış değilmiş. Unutmayalım ki hekimliğin ilk ve temel 
şartı: Hastaya zarar vermemektedir. 

Aşağıda size örneklerini vermeye çalışacağım bazı 
uygulamalar en azından insan vücuduna asla zarar 
vermeyecek önlemlerdir.

Bir kişinin burnu kanıyorsa; hangi burun deli-
ğinde kanama olduğuna bakılmalı ve o tarafa kolun 
pazı kısmından mendille kol uyuşmayacak şekilde 
sıkılmalıdır. Kanama hemen duracaktır. Bu sizi en 
yakın hastaneye kadar kanamasız götürecektir. 

Boyun tutulmasında; boynun tutulan kısmında 
ısıtılmış sabun bir süre gezdirilirse tutulma kısa sü-
rede geçer, boynunuzu sağa sola çok rahat döndü-
rebilirsiniz. 

Yıllar önce Tıp bu kadar gelişmemişken, modern 
hastaneler, sağlık merkezleri ve de bu kadar çok 
uzman hekim yokken, Niğde’mizde hastalarımızın 
yardımına deneyimli, yaşını başını almış, güven 
veren ciddi otoriter “halk hekimi” diye tabir edilen 
komşular koşardı. O zamanlar tedavi edici ve koru-
yucu hekimlik olarak bitkilerden istifade edilir, do-
ğal yolla iyileştirme yolları aranırdı.

Şimdilerde de görüyoruz ki ülkemizde ve batı top-
lumlarında da doğal yolla sağlıklı kalma ve iyileş-
tirme gündeme gelmiş görülüyor. İnsanlar artık 
kimyasal zehir diye ilaç kullanmadan önce bitkileri 
tercih eder olmuşlardır.

Medyadaki sağlık programlarında takip ettiğim ka-
darıyla, deneyimli ve bilinçli tıp profesörleri de leb-
lebi gibi ilaç kullanımına karşı çıkıyorlar. Her ilacın 
bir zehir olduğunu düşünerek çok az ilaç kullanarak 
vücudun kendi kendini doğal yollarla iyileştirmesini 
tavsiye ediyorlar. Boğazı ağrıyan, öksüren hasta-
ların hemen antibiyotik kullanmamasını; öncelikle 
ıhlamur,  nane limon, ılık su kullanmasını, eğer so-
nuç alınamazsa mutlak ilgili hekime başvurulması-
nı öneriyorlar. Demek ki modern tıp da doğal yolla 

ESKİ NİĞDE’DE HALK HEKİMLİĞİ Ebru DEVECİOĞLU
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Bu durumda göbeğin içine işaret parmağı sokularak 
yavaş yavaş masaj yapılır. Üç gün süreyle günde bi-
rer saatlik masajla göbek yerine gelir ve ağrılı, sızılı 
ızdırap kaybolur.

Dolama ve çıban; sarımsak ve kuru soğan iyice 
dövülür. Karışım çıbanın üzerine ve çevresine sü-
rülerek üzeri temiz bir bez ile sıkmadan kapatılır. 
Cenehat veya irin kısa sürede dışarı akar ve hasta 
rahatlar. Bazı yörelerde sarımsak ve kuru soğan ye-
rine bamya ve yıkanmamış pirinç karışımı kullanılır. 

Yanık tedavisi; herhangi bir sebeple vücudunuz-
da yanık meydana gelmişse derhal o bölgeye so-
ğuk su dökmeye başlayın. Bunu o bölgedeki sıcaklık 
azalana kadar yapın. Sonra iki yumurtanın akını bi-
raz çırpıp yanık bölgesinin üzerine sürün. Göreceksi-
niz en kısa sürede yanıktan hiçbir iz kalmayacaktır. 

Başka bir yöntemde; ayva çekirdeklerinin üzerini 
örtecek şekilde su ekleyin 5- 6 saat sonra çekir-
deklerin bırakacağı şeffaf, renksiz jeli yaraya yanık 
üzerine sürün.

Ayak mantarınız varsa; 1 litrelik ılık suya bir 
miktar yaş hamur mayası atıp ezin ve eritin. Ayak-
larınızı bu karışımın içinde 30 dakika bekletin. Bunu 
bir hafta boyunca gün aşırı bekletin.

Yemek borusuna balık kılçığı takılmışsa; evde 
lokum bulunuyorsa lokum ağızda güzelce çiğnenir 
ve yutulur. Eğer ki lokum bulunamazsa onun yerine 
ekmek içi kullanılır. 

Kulak ağrımasında; ağrıyan kulağın içine 1 
damla(fazla değil) çiğ soğan suyu damlatın. Ya da 
kulak çubuğuna soğan suyu damlatarak kulak içine 
sürün. 

Kilo vermek için; haftada 5 kilo vermek istiyorsa-
nız 1 yemek kaşığı tarçını 250 ml. suya katıp 5 da-
kika kaynatın. 10 dakika bekleyin sabah aç karnına 
15 gün süreyle için. 

Ya da üç yemek kaşığı az yağlı yoğurt içine, yarım 
adet limon suyu ve 1 çay kaşığı pul biber ve ya zer-
deçal katıp karıştırın. Gece yatmadan önce yiyin. Bu 
karışımı haftada en az 2 kere tekrarlayın.

Ayrıca bir su bardağı sütün içerisine, 1 adet çubuk 
tarçın ve 1 tatlı kaşığı neskafe katıp kaynatın. Erte-
si gün akşama doğru saat 4 ve ya 5’te için.

İshali kesmek için; şiddetli ishali kesmek için 3- 4 
adet çiğ kuru fasulyeyi yıkayıp havanda pirinç bo-
yutuna gelinceye kadar kırın.  Sonra bunları gazoz 
ya da suyla hap gibi yutun. Göreceksiniz ishal he-
men kesilecek.

Öksürük için; üç bardak suyu iyice kaynatın. İçine 
bir soğanı soyup ikiye bölerek kaynayan suyun içi-
ne atın. 15 dakika kaynatın. Soğanı içinden alın ve 
suyu ılımaya bırakın. Su ılıyınca 1 misket limonun 
suyu ve 2 çorba kaşığı balı içine katıp için. Soğan 
kokusu rahatsız ediyorsa içine biraz tarçın atabilir-
siniz. 

Göbek düşmesi; göbek düşmesi karın, sırt ve bel 
ağrısı yaptığından çok ıstıraplı bir tablo oluşturur. 

ÇOK  ÖNEML İ  DUYURU 

25 NİSAN 1992 TARİHİNDE KURULAN VAKFIMIZIN,  
“25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI ETKİNLİKLERİ” ÇERÇEVESİNDE:
28 NİSAN 2017 GÜNÜ AKŞAMI ANKARA HOTEL İÇKALE’DE (GMK BULVARI NO:89 

ANKARA) DÜZENLENEN YEMEĞE TÜM HEMŞERİLERİMİZİN KATILIMLARINI BEKLİYORUZ. 

YEMEK DAVETİYELERİNİZİ BEDELİ KARŞILIĞINDA VAKFIMIZDAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı 
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ran nağmeleri ile konuklar 3,5 saat süren yemekte 
zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmadılar. Bu 
arada, Çankaya Belediye Başkanlığımızın Dünya Ka-
dınlar günü için yaptırmış olduğu özel çantalar bir 
jest olarak tüm katılımcılarımıza dağıtıldı. 

Başkent-Niğde Vakfı ve Kadınlar Kolu Yöne-
ticileri olarak, yemeğimize katılarak bizleri 
onurlandıran Sayın Gülsün (BOR) GÜNER’in 
şahsında yakın ilgi destekleri nedeniyle Çan-
kaya Belediye Başkanlığına, folklor grubu 
yöneticisine ve gruptaki genç kızlarımıza, 
müzisyenimize, katılan tüm konuklarımıza, 
organizasyonun gerçekleştirilmesinde ak-
tif olarak rol alan Kadınlar Kolu Üyelerimi-
ze, Şeyda DOĞANCIOĞLU, Ahmet EFE, Zerrin 
ÜNSAY ve Semra AKKOÇ’un şahsında tüm 
arkadaşlarımıza ve son olarak Gür KENT Otel 
yönetimi ile görevlilerine şükranlarımızı su-
narız.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Başkent – Niğ-

de Vakfı Kadınlar Kolu’nun gerçekleştirdiği 

bir organizasyonla ve Gür KENT otelde dü-

zenlenen bir yemekle kutlandı.

Gür KENT Otel’deki yemeğimize özel davetli konuk-
larımız dışında 90 hemşerimiz katıldı. 

Oldukça zevkli ve neşeli bir ortamda geçen yeme-
ğimizin açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Mu-
harrem ÖZMEN kısaca:

“Çoğunluğu anne olan, ELİ ÖPÜLESİ annelerimiz 
olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kutlu olsun. Bu vesileyle sizlere Vakfımız Kadınlar 
Kolu’nca düzenlenen yemeğimize hoş geldiniz di-
yor ve gün kadınlarımızın günü; dolayısıyla bu gün-
de söz de onların olmalı diyerek mikrofonu onlara 
bırakıyorum” dedi. 

Daha sonra söz alan Kadınlar Kolu Başkanımız Nihal 
ESEN Kadınlar gününün tarihçesini ve önemini an-
latan veciz bir konuşma yaptı. 

Bir başka özel programı nedeniyle, gecikmeli olarak 
aramıza katılan Çankaya Belediye Başkan Yardım-
cısı Değerli Hemşerimiz Gülsün (BOR) GÜNER’in de 
aynı şekilde Dünya Kadınlar Günü’nün önemini vur-
gulayan ve Çankaya Belediyesi’nin Dünya Kadınlar 
günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ve gerçekleştire-
ceği etkinlikleri dile getiren konuşmasından sonra, 
yemeğimiz sıcak ve samimi bir ortam içerisinde 
başladı.

Çankaya Belediye Başkanlığı’mızın genç kızlarımız-
dan oluşan folklor grubunun gösterileri ve org sa-
natçısı müzisyen Mustafa Beyin katılımcıları coştu-

VAKFIMIZIN KADINLAR GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ

Esin ÖZMEN
Emekli Öğretmen 
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Yapılan görüşmelerden sonra faaliyet raporu, He-
saplar ve Bilanço ile Denetim raporları ayrı ayrı oyla-
narak ibra edildi. Vakıf Başkanı Muharrem ÖZMEN’in 
okuduğu 2017 yılı taslak çalışmaları programı ile 
bütçesi de yapılan tartışmaların ardından oylanarak 
kabul edildi. 

Başkent-Niğde Vakfı Kurucular ve Mütevelliler Ku-
rulu Yıllık Olağan Toplantısı 19 Mart 2017 günü 
saat: 13.00 te Vakıf Merkezimizde gerçekleştirildi. 
Son yılların en geniş katılımla gerçekleşen toplantı-
sında; Vakıf Başkanı yeterli çoğunluğun sağlandı-
ğını belirterek oturumu açtı. Daha sonra Başkanlık 
Divanı oluşturuldu (Nadi ÖZDAMAR- Başkan, Ali 
DEMİR- Başkan Yardımcısı, Gökhan BULUŞ- Kâtip 
Üye, Fatih KOÇAK- Kâtip Üye) ve Divana toplantı 
tutanağını imza yetkisi verildi. Divan Başkanının 
daveti üzerine yapılan saygı duruşunu takiben Va-
kıf Başkanı Muharrem ÖZMEN tarafından Vakfın 
2016 yılı faaliyet raporu, Gelir-Gider Hesapları ve 
Bilanço; Denetçi Yavuz DEMİRTAŞ tarafından da 
Denetim Raporu okundu. 

Daha sonra raporlar üzerinde görüşmeler yapıldı. 
Söz alan üyelerin sorunlarına ve tereddütlerine Va-
kıf Başkanı yanıt vererek açıklık getirdi. 

VAKFIMIZ MALİ GENEL KURULU YAPILDI 
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mı 1 karşı oya rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. 
Yapılan bu değişiklikler, yasal işlemler ve formalite-
ler tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. 

Gündemin son maddesi Dilek ve Temennilerde söz 
alan Güngör KARAPINAR, yapılan eğitim yardımları-
nın geri dönüşüyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Prof. 
Dr. Cafer Tayyar SADIKLAR ve Müzeyyen DEMİR 
Ankara’da yaşayan Niğdelilerle ilgili yeni bir albüm 
oluşturulmasını, Yavuz SUNU’da eğitim katkı mik-
tarının artırılmasını önerdi. Toplantı başka söz alan 
olmadığı için Divan Başkanı tarafından sonlandırıldı. 

Başkent-Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, 
bizleri kırmayarak davetimize icabet eden 
ve bizzat gelerek ya da haklı haklı mazeret-
leri nedeniyle katılamadıkları için en azından 
vekâlet göndererek, son yılların en geniş ka-
tılımlı toplantısının gerçekleştirilmesini sağ-
layan tüm üyelerimize (Kurucu-Mütevelli) 
sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Gündemin en önemli maddesi 8. Maddeye (Ana 
Sözleşmede yapılacak değişiklikler) gelince söz 
alan Vakıf Başkanı Muharrem ÖZMEN, Vakfın Ku-
ruluşundan bu yana geçen 25 yıllık süreçte gerek 
geçen zaman içerisinde doğan ihtiyaçlar, gerekse 
mevcut ana sözleşme metnindeki bazı çelişki ve 
eksiklerin giderilmesi amacıyla Ana sözleşmenin 12. 
Maddenin yeniden düzenlenmesinin, 14, 15 ve 25. 
maddelerin sonuna da birer paragraf eklenmesinin 
zorunlu hale geldiğini belirtti. Daha sonra da Vakıf 
Kurucu Başkanı ve Denetçi Yavuz DEMİRTAŞ söz 
alarak ek bilgiler verdi.

Divan Başkanı tarafından tartışmaya açılan değişik-
lik önergesi konusunda söz alan Hüseyin KABAKSIZ 
12 ve 14. Madde ile ilgili görüş ve önerilerini dile 
getirdi. Ancak, adı geçen üyenin görüş ve önerileri 
katılımcıların çoğunluğu tarafından uygun görül-
medi. 

Daha sonra Divan Başkanı Nadi ÖZDAMAR tarafın-
dan oylamaya sunulan değişiklik önergesinin tama-
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desteğini almak için Konya Ovası’nın doğusu(Ereğli, 
Aksaray, Niğde bölgesi) nu tahsis eder. Zaten konar-
göçer olarak bölgede var olan Varsaklar bölgede yö-
netimde de söz sahibi olurlar. Tikenli Töme dediğimiz 
yerde büyük bir köy vardır. Bu köy etrafına kurul-
muş altı köy daha vardır. İşte bu bölgenin köylerin 
yönetimini, yedi sipahi ile kendilerini desteklemesi 
karşılığında Tarsus’lu Varsaklara verir. Bu Varsakların 
yaşadığı yerin adı Kızılca Köy Mezrası’dır. Buraya gel-
dikleri (yaşadıkları) yerin adını veriler.

1966 tarihinde Fatih Sultan Mehmet bölgenin ilha-
kını İstanbul’lu Devşirme Rum Mehmet Paşaya verir. 
Oda Türklerden İstanbul’un intikamını alırcasına(ki 
bu tarihçilerin kullandığı bir dildir) dört yıl süreyle 
Karaman topraklarında taş üstünde taş, omuz üs-
tünde baş bırakmaz. Karaman’dan (Larendere’den) 
Kadirli’ye (Zulkadiriye) kadar olan Toroslar içerisinde-
ki bütün kaleleri yıktırır ve halkın büyük bir kısmını İç 
Ege ile Selanik ve Orta Karadeniz topraklarına sürer. 
Tabi bundan o zamanki İNELER KÖYÜ(Tikenli Töme) 
halkı ile Kızılca’ya yerleşmiş Varsak Kızılca Cemaati 
de payını alır. Sonunda yaptığı mezalimin bedelini 
kellesi ile öder. Ama olanalar olmuştur.

Bilgi ve tarihi gerçekler ışığında şunları söyleyebiliriz. 
Kızılca ismini Kızılcık ağacından veya Kızılçay (Çürük 
Öz) denen akarsu yatağından almamıştır. Tarsus ilçe-
si Ulaş Nahiyesi Varsaklarının koyduğu bir isimdir. Bu 
halk sürgüne gittiği yerlere de aynı isimleri vermiş-
lerdir. Yusuf HALAÇOĞLU’nun Anadolu’da Aşiretler 
Cemaatler, Oymaklar adlı eserini incelediğinizde Ulaş 
Boyu ve İneler köyü halkının Aydın ve İzmir bölgesin-
de izlerine rastlayabiliriz.  Özellikle 1584’lerden sonra-
ki tarihlerde kendini göstermektedir. Belki Batı Trakya 
ve Selanik’te Türk toprakları olarak kalsa oralarda da 
bu isimlere rastlamak mümkün mümkün olacaktır. 

Kaynaklar
1. 16.yy Ereğli Kazası shf. 85 (e) Kızılca Cemaati. Doç. Doğan 

YÖRÜK 
2. 16.yy Ereğli Kazası shf. 147 (d) Tımarlar Cemaati. Doç. 

Doğan YÖRÜK
3. Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar Prof. Dr. Yusuf 

HALAÇOĞLU 

Köyün ileri gelenleri Kızılca’nın 350 yıllık geçmişi 
olduğunu söylerler. Köy o zamanlar yaz ve kış sü-
rekli akan Çürük Öz’ün göl yaptığı bir yerde kurulur. 
Bu gölün kenarında bir KIZILCIK ağacı varmış, ismini 
bu KIZILCIK ağacından almış. Bu ağaç şimdiki Fehmi 
SÖNMEZ Bulvarı üzerinde bulunan eski ortaokulun 
olduğu yerde imiş. 

Bir başka rivayete göre ise “ÇÜRÜK ÖZ” dediğimiz o 
akarsu yatağının adı KIZILÇAY imiş. Bu Kızılçay yedi 
gün 24 saat, dört mevsim akarmış. Baharın kar su-
larının eridiği dönemde geçit vermez, deveyi yutar 
olurmuş. Melendiz dağından koparıp getirdiği alüv-
yon topraklar yüzünden, günlerce kızıl renkli akarmış. 
Bu sebepten dolayı o akarsuya KIZILÇAY denmiş. Gel 
zaman git zaman bu Kızılçay’ın kenarında kurulan 
köye KIZILCA denmiş.

Şimdiki yerleşkenin tam ortasında Pazar yeri ile Ata-
türk İlkokulu arasında kalan bölgeden, Belediye bi-
nasının olduğu yere kadar olan alanda 600-700 mt 
çapında büyük bir göl varmış. Eskiler anlatır, rüzgâr 
estimi deniz gibi dalgalanırmış. Gölün alt başına Zil-
filerin gölü, üst başına Doğsanlının gölü derlemiş. 
Kızılca’da ilk yerleşim bu gölün (alt başı denen) gü-
ney batısında kurulmuş. Köy büyüyüp çoğaldıkça su-
yun üst başları tercih edilirmiş. 

Yaptığım araştırmada gördüğüm kadarıyla Kızılca’ya 
isminin verildiği 1500’lü yıllarda, yörede sadece bu 
belge değil, Aksaray sancağında Aksaray kazasının 
bir mahallesinin adı, Koçhisar’a bağlı iki köyün adı da 
Kızılca’dır. Ereğli’ye bağlı bir köyün adı Yuva Kızılca’dır. 
Ayrıca Niğde sancağına bağlı Anduğu(Altunhisar) ka-
zasında da üç yerleşim yerinin adının önünde veya 
arkasında bir şekilde Kızılca ismi geçmektedir. Yani 
Kızılca ismi bizim yaşadığımız köy ile sınırlı değildir. 
Aydın İzmir bölgesinin kırsalında da bu isimlere sıkça 
rastlamak mümkündür.

Osmanlı Karamanoğlu mücadelesinde Karamanoğlu 
Bey’i 2. İbrahim (1423-1464) Osmanlı’ya karşı ye-
nik düşer. Bu yenilginin hezimetini üzerinden atmak 
rövanşını almak ister. Bu meyanda Toros Dağları 
içerisinde yoğun olarak yaşayan Varsakların yeniden 

KIZILCA ADI NEREDEN GELİYOR? Adem AVŞAR
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Niğde Dernekler Federasyonu’nu oluşturan derneklerimizden Kızılca ve Kitreli Derneği Genel Kurulları 
25.12.2017 tarihinde Başkent-Niğde Vakfı Merkezinde gerçekleştirildi. 

Bor- Kızılca Derneği 

Ankara’da yaşayan Kızılcalılar, Kızılcalılar arasında birlik ve beraberliği sağlamak; yüksek öğrenimdeki ekono-
mik durumu yeterli olmayan öğrencilere eğitim yardımı yapmak, köyde ikamet eden ihtiyaçlı ilkokul öğrenci-
lerine giyim yardımı yapmak vb. amaçlarla 2006 yılında Ankara Merkezli bir dernek kurdular. Dernek amaçları 
doğrultusunda hizmetlerini bu güne kadar kesintisiz sürdürdü.

Derneğin son yapılan genel kurulunda ise katılımcılar aynı amaçlar doğrultusunda hizmet etmeleri için aşağı-
daki arkadaşlarımızı görevlendirdi.  

KIZILCA VE KİTRELİ DERNEKLERİMİZİN GENEL  
KURULLARI YAPILDI

Bor- Kızılca Derneği YÖneTiM KUrUlU

DeneTiM KUrUlU

AHMET EFE
Başkan

ŞAHİN ÖZKAN
Başkan Yardımcısı

NURİ IŞIK
Genel Sekreter

FERİT GÜRGÜN
Muhasip Üye

CUMA TURGUT
Üye

HALİL ATALAN
Üye

MUSTAFA TURGUT
Üye

ÖMER ERTAN
Üye
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Nisan/2017 de Ahmet ŞENOL * tarafından yayınla-
nan NİĞDE Tepeköy’den Ankara’ya “Ali KUR-
TARAN” ın  Hayat Hikâyesi kitabı, hayatına ait 
bir çok kesiti inceleyen ve ortaya çıkaran biyografik 
bir çalışmadır. Onu tanıyan herkese, bu kitapla anıla-
rına ulaşmayı hedefleyen bir çalışma ortaya çıkmıştır.

Amacın, onu incelemek, irdelemek, gözlemlemek 
olduğu, onun hayatının; kaç kişinin onu aradığı, ki-
minle çıktığı, çıkıyor olduğu veya çıkacağı demek 
olmadığı,  kimlerin hangi sporu yaptığı, kimlerin onu 
sevdiğini önemli saymadığını, hayatının, ayakkabı-
larının, bedeninin dış görünüşünden ibaret  olma-
dığını, nerede yaşadığı veya hangi yerlere gittiğini 
sorun etmediğini, aslında hayatının; notlar, paralar, 
giysiler, girmeyi başardığı ya da başaramadığı işler 
olmadığı, harcanan 67 yıllık hayat tecrübesi, bu ya-
yında yansıtılmaktadır. 

Gerçekte onun hayatı; Kimi sevdiği ve kimi incitti-
ğidir. Kendi için neler hissettiği, güven, mutluluk, 
şefkatin, ne kadar önemli olduğudur. Hayatının 
merkezinde; arkadaşlarına, dostlarına,  destek olan 
ve nefretin yerine sevgiyi koyan biri olduğudur. 

Hayatını; kıskançlığı yenmek, önemsemeyi öğren-
mek ve güven geliştirmek üzerine yaşamıştır., “..Ha-
yatımızı, başkalarının hayatını olumlu yönde etkile-
mek için çalışmak gerekir..” diyen KURTARAN’ın şu 
sözleri çok anlamlıdır.  “…İnsanların en âcizi dost edi-
nemeyen, ondan daha âcizi ise dost kaybedendir…”

Bir çok araştırmacını ve yazarın; Niğde’den çıkıp, bir 
çok sıkıntıyı göğüsleyerek başarıyı yakalamış Ali 
KURTARAN’ı anlatan  Ankara Özel ofset matbaası 
baskılı, elli sayfalık, renkli baskı bu kitap ile sevgiyi, 
saygıyı, dostluğu, ahde vefayı, gayreti, başarıda ki 
gayretlerini ve titiz çalışmalarını, duygu ve düşün-
celerini araştıracak ve yazacaklarını ümit ediyoruz.

Değerli hemşehrilerimizin ve Yazım ile uğraşanların 
edinmelerini rica ediyoruz.

*AHMET  ŞENOL

 “Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakül-
tesi Halk Bilimi Bölümünde Halk Oyunları Öğretim  
Görevlisi (1993-2002), Millî Eğitim Bakanlığı Halk 
Oyunları Jüri Üyesi Yetiştirme Kursları Öğretim Gö-
revlisi (1987-2006) ve “A “ kategorisi Jüri Üyesi, 
Halk Kültürü Araştırmacısı, Yazar, Şair, GESAM üyesi 
(fotoğraf sanatçısı), Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi 
ve Haysiyet Divanı Üyesi olup, Ulukışla Yardımlaş-
ma Derneği Üyesi,  Başkent Niğde Vakfı mütevelli  
heyeti üyesidir. 

ALİ KURTARAN’IN NİĞDE TEPEKÖY’DEN ANKARA’YA  
“Hayat Hikayesi” KİTABI YAYINLANDI.
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Milli Patatesler Tanıtıldı: Niğde Patates Araş-

tırma Enstitüsü Müdürü Uğur PARLAK tescil edilen 

6 yerli çeşit patatesin tanıtımını yaptı. 

Esnaf 55 Milyon Kredi Kullandı: Niğde Esnaf ve 

Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi. 2017 yılında 

kooperatif üyelerine 35 milyon kredi kullandırdı. 

FETÖ’den 40 İş Adamına İddianame: Niğde 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 15 Temmuz 2016 

günü FETÖ/ PYD silahlı terör örgütü ile ilgili olarak, 

40 Niğdeli iş adamı için iddianame hazırlanarak 2. 

Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Dr. Doğan AKDOĞAN Halk Sağlığı Müdürü 
oldu: 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP’den 

Niğde Milletvekili aday adayı olan Dr. Doğan AKDO-

ĞAN Ankara İl Halk Sağlığı Müdürü oldu. 

Ankara-Niğde Otoyol İhalesi 14 Nisanda: 
Ankara- Niğde Otoyol Projesi için 14 Nisan 2017’de 

ihale yapılacak. 330 kilometrekarelik otoyol ihalesi-

nin dosya geçici teminat tutarı 75 milyon lira olarak 

belirlendi. Otoyol inşaatı 3 yılda tamamlanacaktır.

Kurtlar Şehre İndi: Niğde’de aç kalan kurtlar 

merkeze bağlı Elmalı köyüne indi. Köydeki bir fırın-

cıya saldıran kurtlar, köylüler tarafından pompalı 

tüfekle püskürtüldü. 

Yaban Keçileri Av Turizmine Açılıyor: 
Niğde’de av turizmi kapsamında Demirkazık dağı 

yaban hayatı geliştirme sahasında bulunan 1.475 

yaban keçisinden sekiz yaş ve üzeri olanlar av tu-

rizmi için değerlendirilecek.

Birko A.Ş’den 204 işçi işini kaybetti: Niğde’nin 

en büyük sanayi kuruluşu olan BİRKO 204 işçinin iş 

akitlerini feshetti. 204 işçinin iş akitlerinin sona er-

mesi, kısa adı KAP olan Kamuoyu Aydınlatma Plat-

formuna yazılı olarak bildirdi. 

Esrarengiz 500 ölü doğum: Niğde’nin Bor İlçe-

sine Bağlı Bayat Köyü Muhtarı Serdar Kılıç’ın 540 

koyununun 500’ünün kuzuları ölü doğdu. Koyunla-

rın ölü doğurmasının sebebi henüz tespit edilemedi. 

Niğde OTDÜ Koleji Türkiye Birincisi: Analiz 

yayınlarının düzenlediği, Türkiye genelinde 1400 

okulun katıldığı sınavda Niğde OTDÜ Koleji 7. sınıf 

düzeyinde Türkiye birincisi oldu. Niğde ODTÜ Koleji 

ayrıca 6. Eureka Bilimsel Proje yarışmasında Türkiye 

birincisi oldu. 

Eski Devlet Hastanesi Yıkılacak:  Niğde 

Belediyesi’nin Kent Meydanı projesi kapsamında 

Eski Devlet Hastanesi Binası yerine kamu kampüsü 

yapılacak. Aynı proje kapsamında Diyaliz Merkezi ve 

Sağlık Meslek Lisesi binası da yıkılacak. 

593 Personel İhraç Edildi: Niğde Valisi Ertan 

Peynircioğlu, Fettullahçı Terör örgütüne aidiyeti 

iltisak-ı ve irtibatı belirlenenlerle ilgili olarak 593 

kamu personelinin ihraç edildiğini söyledi. Aynı kap-

samda iki kaymakam adayı da ihraç edildi.

Niğde belediye spor ligin ilk yarısını 7. Sıra-
da bitirdi: Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan 

Niğde Belediye Spor Ligin ilk yarısını 26 puanla 7. 

Sırada bitirdi. 

Niğde TEOG Birincilerini Ödüllendirdi: TEOG 

sınavında 120 sorunun tamamını doğru olarak bi-

len öğrenciler, 5 Şubat Ortaokulundan Zehra KARA 

ve Emine YAPRAK, Melikşah Ortaokulu öğrencisi 

Rabia Zümrüt BALLI, Ramazan Konuş Ortaokulu 

öğrencisi Hanife AKSOY, Edikli Ş. İhsan Yarımkulak 

Ortaokulu öğrencisi Sinem Sıla TÜRKCAN Türkiye 

birincisi olarak birer çeyrek altınla ödüllendirildiler.  

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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FETÖ’nün İlahiyat İmamı Niğde’de Tutuk-

landı: FETÖ/PYD Ağrı, Bayburt, Trabzon’da ilahiyat 

fakülteleri öğretim görevlilerinden sorumlu 28 ya-

şındaki Âdem Y. Niğde’deki evinde gözaltına alındı. 

Fahri EKER ve Ekibi Güven Tazeledi: Niğde 

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kooperatifinin 64. 

Olağan genel kurul toplantısında Fahri EKER ve eki-

bi güven tazeleyerek yeniden seçimi kazandı.

12 Ayda 5.275 Konut Satıldı:  Türkiye ista-

tistik kurumu (TÜİK) verilerine göre, Niğde’de 2016 

yılında 5.275 konut satıldı. Böylece Ahiler Kalkınma 

Ajansı bölgesi illerinden en çok konutun Niğde de 

satışının yapıldığı ortaya çıktı.

Niğde’de 4 Ova Tarımsal Sit Gibi Koruna-

cak: Gıda Ve Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK 

Niğde’de dört ova tarımsal sit alanı olarak belirlen-

diğini söyledi. Niğde de Çiftlik Ovası Misli Ovası, 

Emen Ovası ve Altunisar-Çukurkuyu ovası sit alanı 

olarak ilan edildi.

Niğde’de Nikâh Sarayı: Bor yolunda inşa edi-

len nikâh salonu 96 kişi kapasiteli olacak ve 5 adet 

dükkân, 610 metrekare restoran, biri süit olmak 

üzere 6 odalı misafirhane ve otopark hizmetleri 

olacak.

1 Milyon 762 Bin 433 Kişi Hastanelik Oldu: 

Niğde de kamu hastaneleri birliği genel sekreter-

liğinin verdiği bilgiye göre 2016 yılında 1 milyon 

762 bin 433 kişi hastanelik olurken, 15 bin 943 

kişiye ameliyat yapıldı. 4 bin 543 doğum gerçek-

leşti. İl dışına yapılan sevkler %52.2 oranında azaldı.

Niğdenin Nüfusu 351 Bin 114’e Yükseldi: 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2015 

yılında 346 bin olan Niğde nüfusunun 2016 yılın-

da 351 bin 114’de yükseldiği açıklandı. Niğde kent 

merkezi nüfusu da 137 bin 194’e yükseldi.

Şevval Özdoğan Türkiye İkincisi:  Türkiye At-

letizm Federasyonunun 2017 yılı faaliyet progra-

mında yer alan Yıldızlar Türkiye Salon Şampiyona-

sında Niğde’mizi 400 metrede temsil eden Şevval 

Özdoğan Türkiye ikincisi oldu.

Tıp fakültesine atanan ilk öğretim üyesi 

göreve başladı: Bu yıl kurulan tıp fakültesinde 

ilk öğretim görevlisi göreve başladı. Yrd. Doç. Tuğba 

Arslan GÜLEN, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikro-

biyoloji Polikliniğinde hasta kabulüne başladı.

Niğdeli Elmayı Terk Ediyor: Niğdeli fidan üre-

ticileri, elma fidanlarının daha satışının azaldığını, 

ceviz ve badem fidanlarının daha çok rağbet gör-

düğünü belirttiler. 

Tıp Fakültesine 18 Akademisyen Alınacak: 

Niğde Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri İle Dahiliye, 

Çocuk Hastalıkları, Cerrahi Bilimler, Kadın Hastalık-

ları ve Doğum, Göz Hastalıkları Anabilim Dallarına  

18 Akademisyen alınacak.

Niğde İşsizlikte Vahim Durumda: Niğde 

milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ömer Fethi 

GÜRER’İN verdiği bilgiye göre; üç yılda Niğde’de 4 

bin 663 iş yeri kapanmış ve 17 bin 876 kişi işsiz 

kalmıştır. 

Meral AKŞENER’E İzin Verilmedi: Niğde Valili-

ği referandum çerçevesinde yurdun çeşitli illerinde 

toplantılar yapan Meral Akşener’in OHAL nedeniyle 

toplantı yapmasına izin verilmedi.
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Kaybettiklerimiz

DR. YAKUP EKİCİ (1928-20.01.2017)

1928 yılında Niğde’de doğan Yakup EKİCİ, ilk ve ortaokulu Niğde’de, liseyi de 
parasız yatılı olarak Diyarbakır’da tamamladı. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesini bitirdi. 1954’te Niğde’de Hükümet Tabibi olarak görev yaptı. 1959 
yılında Genel Cerrahi ihtisasını tamamladı. 1963 yılında Almanya Hannover’de Genel 
Cerrahi ve Travmatoloji ihtisası yaptı. 1963-1968 yılları arasında Niğde Devlet 
Hastanesi Başhekimliği görevinde bulundu. Daha sonra tayin olduğu Çorum’da 10 
yıl çalıştıktan sonra İstanbul’a gelip Baltalimanı Kemik Hastanesinde, 1989 yılında 
emekli olana kadar görev yaptı.  Dr.Yakup EKİCİ,  Özgül ( BİNİCİ)  hanımla evli olup 
iki çocuk babasıydı. 20 Ocak 2017 günü İstanbul’da vefat eden Dr. Yakup EKİCİ,  
21 Ocak 2017 tarihinde Niğde’de Aile Kabristanında defnedildi. 

NİĞDEMİZİN ASIRLIK ÇINARLARINDAN BİRİSİ DAHA GÖÇTÜ…

HASAN NAİM ŞENOLU KAYBETTİK…

Hasan Naim ŞENOL 12 Eylül 1923 tarihinde, Niğde –Kayardı’da doğmuştur. Babası 
Havai Zadelerden Vilayet sandık emini ve Kadiri Şeyhi Hasan Naim Efendi’nin oğlu, Milli 
Mücadele yıllarında sivil ve askeri hapishane müdürlüğü de yapan, Niğde Belediyesi 
muhasebe ve nikâh memuru Ahmet Muhittin ŞENOL’dur. Annesi ise Ak Medresenin son 
müdürü ve Müderris Nalbantzade Mehmet Zahit AKSOY’un kızı Nesime ŞENOL’dur. Naim 
ŞENOL, Sebahat ÖZENÇ ve Mualla EROĞLU’nun ortanca kardeşleridir.

İlkokulu Niğde’de Sakarya ilkokulunda( Şimdiki Öğretmen Evi.), ortaokulu Adana Tepebağ 
Birinci ortaokulunda, liseyi ise Denizli Lisesi’nde tamamlayan Naim ŞENOL, 1943 yılında 
kazandığı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1947 yılında mezun olmuştur. 

Niğde Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nebahat TÜRKÖZ’le 1952 yılında evlenen Naim ŞENOL’un bu evlilikten Vedat 
Babür ŞENOL isimli bir oğlu vardır. Aysun ŞENOL’un kayınpederi, Babür ŞENOL’un dedesi olan Naim ŞENOL, Uğur, 
Önder,  Ahmet ÖZENÇ ile Nazan (ÖZENÇ ) UÇAK ve İrfan EROĞLU’nun da dayıları idi. 

Naim ŞENOL, Niğde’de Ziraat Müdürlüğü, Dörtyol Devlet Üretme Çiftliği ve Yalova Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğü 
ve Tarım Bakanlığı’nın çeşitli teşkilatlarında İşletme Şefi, Müdür ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 
ABD’de 1,5 yıl, İspanya ve İtalya da daha kısa sürelerle mesleki bilgi birikimlerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla 
görevlendirilmiştir. Bakanlık Müşaviri olarak emekliye ayrılan merhum Naim ŞENOL, yaşamının geri kalan kısmını, 
vefatına kadar İzmir’de ve ailesi ile birlikte geçirmiştir. 

Naim ŞENOL, uzun yıllar Niğde’den ayrı olarak yaşamasına rağmen, Niğde ile bağlarını hiç koparmamış, aksine 
ayrılığın verdiği özlem ve sevgiyle, çocukluğunu geçirdiği Niğde’de dört mevsim yaşamı anlatan anılarını, “Koca 
Köy” adlı yazısında hikâyeleştirmiştir. Söz konuş anılar, NİĞDE’miz dergisinde dört bölüm halinde yayımlanmıştır. 
Ömrü boyunca Niğde sevdalısı olarak yaşayan ŞENOL 16 Ocak 2017 tarihinde, İzmir’de vefat etmiş ve 17 Ocak 
2017 tarihinde Derbent Kabristanı’na defnedilmiştir. 
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NİĞDEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLERDEN 

ÖZER ÖNER’İ KAYBETTİK

Niğde Kapıcıoğulları’ndan 
Öğretmen Faik ÖNER ile 
Naciye Hanım’ın oğulları; 
Vakfımız üyesi ve Niğdemiz 
dergisi yazarı Alper ÖNER 
GÖNCÜ’nün babası Özer 
ÖNER 17.03.2017 Tarihinde 
Ankara’da vefat etti.

13.04.1935 tarihinde 
Niğde’de doğan Özer ÖNER, 
İlk ve ortaöğrenimini Niğde’de tamamladıktan sonra 
1960 Yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun oldu. Niğde Maiyet Memurluğu görevinin 
ardından, 1961 yılında silah altına alındı. 1963 
yılından itibaren Ankara Maiyet memurluğu uhdesinde 
Çerkeş Kaymakam vekilliği, Gazipaşa Kaymakam 
Vekilliği, Kangal, Tortum, Çat, Pasinler, Çifteler 
ve Gerede Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 
1971 yılında iki yıl süreyle İngiltere-Manchester 
Üniversitesinde Mahalli İdareler Konusunda Master 
yaptı. 1973 yılında Mülkiye Müfettişi oldu. Müşavir 
Müfettiş ve Mülkiye Başmüfettişi olarak uzun yıllar 
devlet hizmetinde bulundu. 1978 yılında İçişleri 
Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi. 
1984 yılında 6 ay süreyle Hollanda’da temas ve 
incelemelerde bulundu. Görevinin bitiminde Hollanda 
Kraliyet Nişanıyla ödüllendirildi. Gebze Organize 
Sanayi Bölgesinin kuruluş aşamasındaki katkılarından 
dolayı Sabancı Holding tarafından onur ödülü ile taltif 
edildi.  2000 yılında yaş haddinden emekli oldu. Özer 
ÖNER’in; Yerel Yönetimler, İstanbul’un sorunları ve 
benzeri konularda yayımlanmış çok sayıda makalesi 
bulunmaktadır.

1965 yılında Aynur SOYLU ( ÖNER ) ile evlendi. Pelin, 
Alper ve Kıvanç adlı üç çocuğu, Alp, Eren ve Eliz adında 
3 torunu vardır. 

BABAMA VEDA
Ana hasreti yüreğinde yara
Atayı dedeyi kimlerden sora
Mülkiye Mektebinde en ön sıra  
Aydınlık nesilden kalan gidiyor.

Görev yeri Çerkeş, Tortum, Gerede,
Hakim, hekim eski dostlar nerede,
Şeref haysiyet hepsi bir arada  
Hizmet aşkıyla nam salan gidiyor.

Belde fişeklik, çiftesi elinde,
Sivas yaylasında Kangal yolunda
Baba ocağı Niğde’nin dilinde
Azmiyle dağları delen gidiyor.

Kucak açtı kapısına gelene,
Kardeş oldu kadir kıymet bilene,
Geçit vermedi yalana dolana
Gamı kasaveti silen gidiyor.

Makam uğruna el etek öpmedi
Devlet düsturundan zerre sapmadı 
Haksız yere masa koltuk kapmadı
Şu fani dünyaya gelen gidiyor.

Rapor, fezleke itinayla yazdı,          
Satır altını kırmızıyla çizdi,
Makbuzu, evrağı dosyaya dizdi,
Usulü nizamı bilen gidiyor.

Eser Bad-ı sabah, Kaz dağı sisli 
Gün batımında Ferah Feza faslı 
Gülün boynu bükük, dolunay yaslı
Huzuru Artur’da bulan gidiyor.

Derbent suskun Sarıköprü’de hüzün 
Garip bülbül konmuyor duta güzün
Torun torbayı gördü iki gözün
Hazan yaprağı solan gidiyor.   

Dert oldu memleketin bedbaht hali
Yetiştirdi nice kaymakam, vali 
Kulak verdi sesine tüm ahali
Hanımdan evlattan gülen gidiyor.

Ne baston tuttu ne ayak sürüdü
Sıhhatini seksen sene korudu 
Ansızın uykuda hakka yürüdü
Vadesi nefesi dolan gidiyor.

ALPER ÖNER GÖNCÜ, 22.03.2017  NİĞDE

Merhum Özer ÖNER Niğde Vakfında Kadim Dostları ile


