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SAYGIDEĞER NİĞDELİLER VE KIYMETLİ 

ÜYELERİMİZ,

Ülkemiz açısından bir takvim yılının, vakfımız açısından ise bir icraat döneminin 
daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde 2017’nin iyi ya da parlak geçtiğini 
söylemek, söyleyebilmek zannımca aşırı iyimserlik olacaktır. Zira, bizlere özellikle 
16 Nisan referandumu öncesi, referandum sonrası için çizilen toz pembe ufukların 
oldukça uzağında kaldığımızı çekinmeden dile getirmeliyim.

Bununla birlikte vakfımız açısından, yönetim kurulunda sorumluluğu paylaştığım 
tüm arkadaşlarımın özverili çalışmaları ve katkılarıyla, oldukça başarılı bir yılı geride 
bıraktığımızı da gururla dile getirmeliyim.

Başta vakfımızın 25. Kuruluş yıldönümünü kutlama etkinlikleri olmak üzere ol-
dukça fazla sayıda gezi, yemekli ve temalı toplantılar vb… gerçekleştirdik. Bunları 
haber olarak, yıl boyunca yayınlanan dergilerimizde tüm ayrıntılarıyla sizlere aktar-
dığımız gibi 2017 yılı faaliyet raporunda da üyelerimize detaylıca sunacağız. 

Ancak, ben yönetim olarak bu yılın ve belkide uzunca yılların en önemli icraatının, 
vakıf senedimizde yapılan ve tescillenerek kesinleşen tadilat olduğuna inanıyo-
rum. Neredeyse 15 ay kadar önce başladığımız  ve bir karınca titizliğiyle çalışarak 
hazırladığımız ve 19 Mart 2017 tarihindeki yıllık olağan kurucular ve mütevelliler 
kurulu ortak toplantısında, kurucu üyelerin oylarıyla kabul edilen 12. Maddedeki 
komple değişiklik ve 14., 15., 25. Maddelere ilaveler yapılması önerilerimiz, ankara 
11. Asliye hukuk mahkemesince, başvurumuzdan neredeyse 9 ay sonra kabul edi-
lerek tescil edilmiş ve 15 Aralık 2017 tarihinde kesinleşmiştir. Vakıf senedimizde 
yapılan bu değişiklikler sayesinde, bazı rutin konularda bile genel kurullarda karar 
almamıza mani olan engeller ortadan kaldırılmıştır. Ancak, vakfın feshi, vakıf se-
nedinde yapılacak yeni bir değişiklik gibi önemli konularda ise, alınacak kararlar 
için eski hükümler (Kurucular kurulunun salt çoğunluğu) aynen saklı tutulmuştur.

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Vakfımız açısından övüneceğimiz, gurur duyacağımız bir başka konu ise ekonomik 
durumumuzdur. Son iki yılda, vakıf olarak 3 yıl öncesine göre, neredeyse sayısal 
olarak 2-3 kat fazla öğrenciye, miktar olarak da daha fazla eğitim yardımı yapma-
mıza ve dahası hem kendi dairemizdeki hem de kirada olan 4 numaralı dairemiz-
deki yüklü onarım giderlerine rağmen, 2017 yılı sonu itibariyle kayda değer bir 
birikimimiz olduğunu da sizlere övünerek sunmak isterim.

Kuşkusuz, bu tablonun oluşmasında, yukarıda da değindiğim gibi yönetim görevini 
paylaştığım tüm arkadaşlarımın özverili çalışmalarının ve vakfımızın her bir kuruşu-
nu gözleri gibi sakınmalarının büyük önemi ve etkisi vardır.

Biz yönetim olarak bu birikimimizin,  bankada aylık ortalama 1.000 tl civarındaki 
faiz gelirine rağmen, giderek değer kaybedecek nakit olarak saklanması yerine, 
gelir getirici bir gayrımenkule dönüştürülmesi yönünde bir karar aldık ve vakfımızın 
işletme giderleri ve öğrencilere yapılacak 2. Dönem yardımlar için gerekli miktar 
bir yana, 80.000 tl kadarlık bir bölümünü bu işe ayırmayı tasarladık. Kuşkusuz bu 
meblağ bir gayrımenkul edinmeye yeterli değildir. Bu nedenle de “Başkent-Niğde 
Vakfı İçin Sen de Bir Kibrit Çak (Mum Yak)” adıyla bir kampanya düzenlemek iste-
miştik. 

Bu konuda, en azından Ankara’da ikamet eden kurucu ve onur kurulu üyelerimizin 
görüşlerini almak üzere 16 Aralık 2017 günü vakfımızda istişari nitelikli bir toplan-
tı gerçekleştirdik. Toplantıda, katılımcıların büyük çoğunluğu, kampanyaya yeterli 
destek sağlanamayacağını, bu konuda ciddi endişeleri olduğunu, bu şartlarda da 
yeni bir gayrimenkul alımının güç olacağını, dolayısıyla önceliğin, daha fazla sayıda 
öğrenciye yardımı hedef alan, eğitim yardımlarına verilmesi gerektiğini vurgula-
dılar. Kısacası olumlu, ortak ve kesin bir karara varmak mümkün olmadı, olamadı. 
Bununla birlikte, her şeye rağmen araştırma ve çalışmaların sürdürülmesi konu-
sunda görüş birliğine varıldı. Sonuç olarak, konunun bir kez daha değerlendirilmek 
üzere, çok daha geniş katılımla gerçekleşecek olan yıllık olağan genel kurulumuzun 
( 4 veya 11 Şubat 2017) gündemine alınmasının, ya da insiyatifin tamamen yeni 
görev alacak yönetime bırakılmasının uygun olacağı kanısındayım.

Tüm hemşerilerimize ve üyelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyor, 
sevgi ve saygılar sunuyorum.

Muharrem ÖZMEN
Vakıf Başkanı

SUNUŞ
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Çiftlik ilçesinde 15 gün süreyle Kaymakam Ve-
killiği görevinde bulunduğuna da değinen Sayın 
ŞİMŞEK “Çamardı’ nın elmasını, Ulukışla’ nın kirazını 
biliyorum; Fertek’ in suyundan içtim. Ben Niğde’ ye 
yabancı değilim. Niğde’ nin potansiyelini de biliyo-
rum.” diye konuştu.

Vali Yılmaz ŞİMŞEK “ Niğde sadece tarım ve hayvan-
cılıkta değil, turizm ve sanayide de büyük potansi-
yeli olan bir ilimiz. İnşallah bu potansiyeli harekete 
geçirerek Niğde’ mizi hakkettiği yere getireceğiz. 
Bunu yaparken de bir yönetim modeli ile hareket 
edeceğiz.” dedi. 

ŞİMŞEK; “ Sivil toplum örgütlerimizin, yerel yöne-
timlerimizin, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarımızın, tüm kamu kuruluşlarındaki yönetici 
arkadaşlarımızın fikirlerini alacağız. Onlarla işbirliği 
yaparak, Niğde’mizi el ele bölgenin parlayan yıldızı 
yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

Kamu kurumlarımızın kapısının vatandaşlarımıza 
daima açık olacağına vurgu yapan Niğde Valisi Yıl-
maz ŞİMŞEK, Devlet-Millet kucaklaşmasını sağlaya-
rak, insanlarımızın Devlet algı ve olgusunu en üst 
seviyeye çıkaracaklarının altını çizdi.

“Vekillerimizin, Belediye Başkanlarımızın, Üniversi-
temizin, İl Genel Meclisimizin, Muhtarlarımızın gö-
rüşlerini alacağız” diyen Vali ŞİMŞEK; “ Yakın zaman-
larda ilçelerimize ziyaretlerde bulunacağız. Tüm 
Kamu Kurumlarımızı ziyaret edeceğiz. Ona göre de 
kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz.

Görevimin Niğde halkı ve şahsım için hayırlara vesi-
le olmasını temenni ediyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun” diyerek sözlerine son verdi.

Başkent- Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, bizler 
de Sayın ŞİMŞEK’in Niğde Valiliği görevinin gerek 
kendisi, gerekse Niğdemiz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor ve ilimizi bölgenin parlayan yıldızı 
yaparak “İZ BIRAKAN VALİLERİMİZ” arasında yer al-
masını umuyor ve bekliyoruz. 

İstanbul Pendik İlçesi Kaymakamı iken 
İçişleri Bakanlığı’nın 2017/10458 sayılı 
Kararnamesi ile Niğde Valiliği’ ne atanan 
Sayın Yılmaz ŞİMŞEK,  30 Haziran 2017 ta-
rihinde yeni görevine başladı.

Niğde Valiliği önünde düzenlenen karşılama töreni 
sonrası, karşılamaya katılan görsel ve yazılı basın 
mensuplarına, duygularını makamında aktaran Sa-
yın ŞİMŞEK “ Niğde halkını sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. Kaymakam adayı olarak 23 yıl önce görev 
yaptığım Niğde iline Vali olarak atanmanın mutlu-
luğunu yaşıyorum. Bu görevi bana nasip ettiği için 
Yüce Rabbime şükrediyorum. İnşallah bana Niğde’ 
ye hayırlı işler yapmayı da nasip eder. Umarım bir 
gün Niğde’ den ayrıldığımızda hayırla yadediliriz.”

Niğde’ ye yabancı birisi olmadığının da altını çizen 
Vali ŞİMŞEK “Yaklaşık  23  yıl önce, 1994 yılının 
Temmuz ayında Niğde’ ye gelmiş, Kaymakam Adayı 
olarak kamu görevine başlamıştım. Bu süreçte Niğ-
de’ nin tüm ilçelerini gezdim.” dedi.

VALİMİZ ŞİMŞEK’ TEN NİĞDELİLERE İLK MESAJ
“NİĞDE BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK”
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Faruk AKDOĞAN’ın istifası ile boşalan Niğde Bele-
diye Başkanlığına, Belediye Meclisi Üyelerinin oy-
larıyla Rıfat ÖZKAN seçildi. Niğde’mizin yeni Bele-
diye Başkanı Rıfat ÖZKAN. 1957 yılında Niğde’nin 
Çamardı ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini 
Çamardı ilçesinde tamamladıktan sonra o dönem-
ki adıyla, Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Niğde İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 
mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında bir İhracat 
Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1993-
2013 yılları arasında Mobilya ve Bilgisayar alanında 
20 yıl ticaretle uğraşan Rıfat ÖZKAN 2014 yerel 
seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi seçile-
rek Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 
2014 yılından bugüne yaklaşık 4 yıllık Belediyecilik 
tecrübesinin yanı sıra, 30 yıllık siyaset hayatına İl 
Başkanlığı, Siyasi Parti İl Müfettişliği ve Milletvekil-
liği adaylığı sığdıran Rıfat ÖZKAN evli ve dört çocuk 
babasıdır.

Vakfımız Yeni Belediye Başkanımı-
zın görevinin kendisi ve Niğde’miz 
için hayırlara vesile olması temenni-
siyle, Başkanlık görevinde başarılar 
diler.

NİĞDENİN YENİ BELEDİYE BAŞKANI  
RIFAT ÖZKAN

NİĞDE’M                                                              

Bombozdur, çıplaktır yalçın dağların
Örtüsüdür Keven, kokusu başka.
Sevdaya kucak açan bağların
Yeşili, çiçeği, meyvesi başka…

Otursamda Kadarağın başına 
Sitem etsem Melendizin dağına 
Biraz rakı, çilli çukur, çökelek
Meze etsem, katık etsem aşıma…

Bir türkü duyursan “yaban elleri”
Dinlesem, ağlasam ah hep ağlasam.
Duysam yaşasam hep o yerleri,
Gurbette kalmayıp yanımda olsam…

Burcu, burcu kokan misket elmanın 
Kokusu lezzeti duruşu başka.
Sessizi oynayan Setrek Kemal’ in 
Gülüşü, sohbeti, dostluğu başka…

Özledim suyunu güzel havanı,
Yufka ekmek, rakı, Niğde tavanı.
Tacir’in İsmet’ in Paşa hamamı 
Göbek taşı , kurnası, sıcağı başka…

Duman, duman olmuş Koyunlu dağı,
Altında incidir Ferteğin bağı.
Dertlere devadır Kokarca çayı, 
Akışı, kokuşu, doğuşu başka…

Özledim her karış toprağın taşın 
Aravan, Kurdunus, Gümüş, Aktaş’ ın.
Yıllardır yediğim ekmeğin aşın, 
Kokusu, lezzeti, tokluğu başka…

Dertliyim yuvamdan ayrıyım amma 
İçimde dopdolu yerin bambaşka,
Ölürsem gurbette kalırım sanma,
Mezarlığın Derbent’ in duruşu başka… 

Orhan ÖZDEMİR
                                            Ocak- 1984 ELAZIĞ  
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Vakfımıza bu güne kadar yapılan en büyük bağı-
şı gerçekleştiren ( Ankara Bahçelievler’deki Bahçe 
Katı daireyi bağışlaması yanında, Vakfın Kuruluş 
safhasında da önemli nakdi katkılarda bulunmuş-
tur) hemşehrimiz Ali Ulvi ARIKAN 1910 yılında, 
bugünkü adı Taşlıca olan Sazalca’da dünyaya geldi. 
Babası Fertek kasabasından Mehmet Efendi, annesi 
Mehmet Efendinin 3 eşinden biri olan Küçükağaza-
delerden Küçük Kadındır.

Ali Ulvi’nin çocukluğunda, köyünde okul olmadı-
ğından, Sazalca’dan Niğde’ye her gün, tek başına; 
karda-kışta ve yağmurda-çamurda yürüyerek gidip 
gelmiş, bazen dondurucu ayazda, hatta bazen kurt 
sürüleri arasında yılmadan (kendi tabiriyle çakar-al-
maz bir tabancadan güç alarak) ve zor şartlarda ilk 
okulu derece ile bitirmiştir.

Astsubay okuluna başvurması belki biraz mecburi-
yetten, belki biraz da  ilkokulda edindiği silah me-
rakından olabilir. Neticede astsubay olarak 1925 
yılında başladığı askerlik mesleğine, gayret göste-
rerek, subay olarak devam etmiş ve 1945 yılında, 
ikinci cihan harbinin sona ermesinden sonra, Üsteğ-
men rütbesiyle emekli olmuştur.

35 Yaşında askerlikten emekli olan Ali Ulvi Bey 
radyo bayiliği ile ticarete başlamış, bir süre sonra 
işlerini genişleterek Avusturya’dan azotlu gübre ve 
Japonya’dan pulvarizatör benzeri tarım araç-gereç-
leri ithal ederek Niğde’de bir ilke imza atmıştır.

Ali Ulvi ARIKAN doğup büyüdüğü memleketine olan 
gönül bağını her vesileyle göstermiş; köyünün yolu 
ve cami minaresi gibi pek çok yapıya katkıda bulun-
muş, baraj yeri bağışı dahil çok sayıda hayır işlerine 
öncülük etmiştir. Bunlardan biri de Niğde’de yap-
tırdığı, kendi adını taşıyan ilkokuldur. Yine eğitime 

25. Kuruluş yıldönümünü 2017 içinde ta-
mamladığımız Başkent – Niğde Vakfının bu-
günlere gelmesinde şüphesiz pek çok hem-
şehrimizin katkısı olmuştur.

Kuruluştan bu yana geçen 25 yılı aşkın süre 
içinde, zaman-zaman yaşanan konjonktürel 
güçlüklere rağmen, Vakfımız varlığını pekiş-
tirerek koruyabilmişse, bu olguda şüphesiz  
gönüllü çalışan Yöneticilerimizin ve bağışla-
rıyla Vakfa can katan üyelerimizin payı çok 
büyüktür.

Ayrıca Vakfa üye olmadıkları ve Ankara’da 
yaşamadıkları  halde kıymetli bağışlarıyla 
‘’Vakfımıza can verenler’’ sayesinde, Baş-
kentteki bu ocak varlığını devam ettirebil-
mekte, sağlanan olanaklar dahilinde, yete-
nekli ancak imkanları kısıtlı öğrencilerimize 
mütevazi yardımlar yapabilmektedir. 

Söz konusu yardımseverlerden Sayın M. Fah-
ri ANDAÇ’ı önceki bir sayımızda (103) tanıt-
mıştım.

Bu sayıda da, Kurucu üyelerimizden olup 
ebediyete intikal eden, sağlıklarında Vak-
fımıza önemli katkılar sağlamış iki değerli 
hemşehrimizi, Sayın Ali Ulvi ARIKAN ve Sa-
yın Ali DEMİR’i kısaca tanıtmak istiyorum.

ALİ ULVİ ARIKAN

(1910 – 2007)

BAŞKENT-NİĞDE VAKFI’nın Kurucu ve Onur Kurulu 
Üyesi, 10. Dönem Niğde Milletvekili hemşehrimiz 
Ali Ulvi ARIKAN’ı 2007 yılında kaybettik.

VAKFIMIZA CAN VERENLER (2)                                              Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Bşk.
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97 yıllık ömrünün son günlerine kadar hep bitmez 

enerjisi ile genç bir vekil gibi çalışmış, Meclis Kütüp-

hanesinde araştırmalar yapmış, dönemin Milletve-

kili ve Bakanlarına hazırladığı taslak ve tasarıları 

iletmiş ve onları adeta metazori çalışmaya teşvik 

etmiştir. Benzer titiz çalışma örneklerini Vakfımızın 

kuruluşunda da gösteren değerli hemşehrimizi ha-

yırla ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun.

katkı amacıyla Başkent- Niğde Vakfının Kuruluşuna 
katılmış, nakdi bağışlarını Vakfa yaptığı Bahçeliev-
lerdeki Daire bağışı ile taçlandırmıştır. Vakfımız ken-
disini her zaman hayırla anacaktır.

Sakarya ilkokulunun değerli öğretmenlerinden Zahide 
hanımla evlenen Ali Ulvi Arıkan’ın Filiz, Özden, Meral, 
Mehmet, Nihal ve İstiklal adında altı çocuğu vardır

Bir azim ve çalışkanlık abidesi olan hemşehrimiz 
1954-1957 Dönemi Milletvekili olsa da; 

Eşiyle birlikte önce Manavgat’ta,  1975 sonrası da 
Ankara’nın çeşitli yörelerinde öğretmenlik yapan Ali 
Öğretmen, 1978 yılında Ortadoğu Amme Enstitü-
sünü başarıyla bitirerek, ayni yıl Kurtuluş Lisesinde, 
1980 Yılında da Anıttepe Lisesi Müdürlüklerinde 
bulunmuştur.

1980 yılında kayınpederinin vefatıyla Zafer iş-
letmelerindeki boşluk dolayısıyla Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan ayrılmak zorunda kalan Ali DEMİR, 
eşi Müzeyyen hanımla 1978 yılından beri hayata 
geçirdikleri ZAFER DERSHANELERİ’ni farklı slogan 
ve prensipli çalışmalarıyla önce Ankara’nın, sonra 
Türkiye’nin en başarılı Eğitim kurumlarından biri ha-
line getirirler. 

Zafer Eğitim Kurumları yanı sıra, Tek yıldız yayınları 
ve isim hakkı verdikleri diğer Eğitim Kurumları ile de 
Türkiye çapında prestijli bir marka yaratırlar.

ALİ  DEMİR 
(1945 – 2015)

Ulukışla’da 1945 yılında Dünyaya gelen, Vakfımızın 
Kurucu ve Onur Kurulu Üyesi Ali DEMİR, Vakfın ku-
ruluşunda da, daha sonra da önemli katkılarda bu-
lunmuş değerli bir Eğitimci ve İş adamı hemşerimiz-
dir. Öğrenim hayatı da, meslek hayatı da pek çok 
zorluklarla ve mücadeleyle geçen Ali DEMİR, tüm 
zorlukları azimli- mücadeleci karakteri ve prensipli 
çalışmalarıyla  aşabilmiş örnek bir hemşerimizdir. 

İlk ve orta okul tahsilini Ulukışla’da, lise tahsilini 
Bor’da tamamlayan Ali DEMİR, 1971 yılında Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünü bitire-
rek Meslek hayatına atılmış, 1972 yılında ise bölüm 
arkadaşı Müzeyyen (Uluyurt) DEMİR ile evlenmiş ve 
bu evliliklerinden Erhan ve Zeynep adında 2 çocuk-
ları olmuştur.

Eşi ve Kızıyla BalodaEşi ve Kızıyla Baloda
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Hemşerimiz Ali DEMİR ve eşi Müzeyyen hanım 

2000 yılında trafik kazasında kaybettikleri oğulları 

Erhan dolayısıyla büyük bir acı yaşasalar da, ken-

dilerini meslek çalışmalarına vererek avunmaya ça-

lışırlar. Antalya, Çolaklı’da 1999 yıllarında hizmete 

açılan ALBA Turistik tesisleri de Avrupa çapında 

ödüller kazanmış 3 üniteli bir tesis olup, kızları Zey-

nep (Demir) ve damatları Murat KARAMEŞE tarafın-

dan işletilmektedir.

Ne yazık ki Ali DEMİR’i o verimli çağında, 2015 yılın-

da kaybettik. Bayrağı eşi, kızı ve damadı devralmış 

olup, Ali öğretmenden gelen ‘’İŞ NAMUSTUR’’ düs-

turuyla Kurumu Dünyanın en saygınları arasında 

yaşatmaya ve geliştirmeye gayret ediyorlar. Ken-

dilerine sabır, metanet ve işlerinde başarılar dileriz. 

Hemşerimiz, örnek insan Ali DEMİR’e  de Allahtan 

rahmet ve mağfiret dileriz.

Eskişehir  Yolunda 2012/2014 yılları arasında 56 
dönüm arazide, Ali DEMİR’in hayat mucadelesi ver-
diği dönemde gerçekleştirdikleri ZAFER KOLEJİ, Av-
rupa ve Dünya çapında kazandığı  ödüllerle hem fi-
ziki olanakları (Laboratuvarları, spor sahaları, 1200 
kişilik Konferans salonu, yüzme ve paten sahaları 
v.b.) hem de Eğitim sahasında Dünya çapında öğü-
nülecek bir kurum olmuştur. 

Ali Öğretmen doğduğu yöreye olan vefa borcuna 
karşılık, Ulukışlada 2010/2012 yıllarında, büyük 
emeklerle ve masraflarla 200 yataklı bir Kız Öğren-
ci Yurdu ve Kütüphanesi gerçekleştirmişse de, an-
nesi Fadik DEMİR ve babası Hacı Ali DEMİR  hayrına 
yaptırdığı bu önemli eser, değişen konjontür ya da 
yörenin yöneticilerinin ilgisizliği nedeniyle şu an atıl 
durumda beklemektedir. İlgili Bakanlık, Valilik-Kay-
makamlık, Belediye, Üniversite ve Niğde Milletve-
killerimize bu vesileyle hatırlatırız.

Eşi Müzeyyen DEMİR’le
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ler günlerini yarı aç yarı tok geçirir. Çorbalar kurtlu, 
pabuçları yamalıdır. Tek gaye tek amaç vardır; na-
mus kadar kıymetli vatan toprağına düşman ayak-
ları değmesin… 

Birlik Kayseri’ de konaklar. Niğdeli Ali de 4 yıldır 
cepheden cepheye koşarken görmediği ailesini gör-
mek için kısa bir süre birlikten ayrılır. Fakat kaçtığı 
zannedilen Niğdeli Ali’ nin peşine düşülerek kısa sü-
rede birliğe geri getirilir.

Eskişehir, Kütahya, Afyon derken işgal edilen top-
raklar geri alınarak Yunanlılar İzmir’ de denize dökül-
müştür. İzmir’ in kurtuluşundan sonra asker terhis 
edilir, isteyenlere İzmir’ den toprak verilir. Niğdeli Ali 
toprak istemez ve memleketine Niğde’ ye gider. 

Tabii giden Ali ile dönen Ali bir değildir. 
Soğanlıdere’de ayağına 7 kurşun isabet eder. Kur-
şunlar çıkarılsa da Niğdeli Ali bir ömür boyu kurşun-
ların izini taşır.

“Babam garip yaşadı, garip öldü” diye anlatıyor 
oğul Tahsin. Savaştan sonra yaşadığı zor şartlara 
rağmen Atatürk’ ün teklif ettiği gazilik maaşını da 
Ege’ de verilecek araziyi de kabul etmez, Seyit On-
başı gibi…

Vatan uğruna dökülen kanın da canın da karşılığını 
düşünmez ecdadımız. Onların tek bir ideali oldu; ba-
şımızdaki bayrak inmesin, ezan sesi dinmesin!

Onlar vazifelerini fazlasıyla yaptılar sıra torunların-
da…

Çanakkale Savaşlarında, Seyit Onbaşı’ nın 276 kg’ 
lık top mermisini kaldırdığı görüntülenen resimde 
hemen onun arkasında duran yiğit bir asker daha 
vardır; Niğdeli Ali… Niğdeli Ali, aynı zamanda Seyit 
Onbaşı’ nın en yakınlarından biriydi. Cephe gerisinde 
birlikte çokça vakit geçirir, savaşın zor şartlarında 
az da olsa dertleşme imkanı bulurlardı. 

Niğdeli Ali 2. Ağır Topçu Tugayı, 4. Ağır Topçu Ala-
yı, 2. Topçu Taburuna bağlı olan Mecidiye Tabya-
sı’ndaki 3 numaralı topçu neferiydi. Topların çalışma 
sistemini Mecidiye Tabyası’nda Alman öğretmen-
lerden öğrenir.

17 Mart’ ta, ertesi gün saldırı olacağına dair is-
tihbarat alınmıştır ve hummalı bir çalışma vardır. 
Düşman donanması, 16 savaş gemisi, 4 kruvazör, 
14 muhrip, 21 mayın tarama gemisi, 6 denizaltı, 6 
uçağı taşıyan gemi, çok sayıda gambotlarla sayısı 
yüzü geçen en büyük filosu ile 18 Mart saat 10.05’ 
de Boğaz’dan girmeye başlar. Düşman kuvvetleri, 
11.15’ de şiddetli atışlara başlamıştır.

Gemilerin atış alanımıza girmemesi sebebiyle bu 
atışlara karşılık verilememiştir.

Bu ağır ateşten Yüzbaşı Hilmi Bey’ in yardımıyla ilk 
kurtulan Niğdeli Ali olur. Niğdeli Ali, arkadaşlarına 
yardıma koşarken toprak üzerinde dikili duran bir 
ayağa rastlar. Toprağı kazdıklarında oksijensizlikten 
bayılmış olan Seyit Onbaşı’yı bulurlar. Seyit Onba-
şı vincin bozuk olması sebebiyle 276 kiloluk top 
mermisini tek başına kaldırıp topun ateşlenmesini 
sağlamıştır. Attığı toplardan biri Ocean Zırhlısına 
gelmiş ve donanmanın hasarında büyük rol almıştır. 
Bu anlarda yanında yine Niğdeli Ali vardır ve büyük 
yardımı olmuştur.

Niğdeli Ali Çanakkale Savaşı bitmeden Kafkas Cep-
hesi’ ne sevk edilir; 52 günde zor şartlar altında 
Erzurum’ a ulaşır. Yıllardır süren savaşlarda bitik 
düşmüş bir halk… Her türlü yokluk zirvede…  Asker-

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA NİĞDELİ ALİ İnternetten Alınmıştır
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seyen geride kalacak eğer yeni sıkıntılara düşerse 
şikâyet etmeye hakkı olmayacaktır.

Çalışma hayatında güçlükleri yenebilmek için in-
sanın zorluklardan kaçmaması gerekir. Bunlardan 
kaçmayı alışkanlık haline getiren bir kişi sandığı gibi 
rahat eden, huzur içinde yaşayan bir insan olmaz. 
Hayatında hiçbir zorluğu yenemediği, hep güçlük-
lerden kaçtığı için hiçbir şey yapmamış, kenarda kal-
mış bir insan durumuna düşer.

Rahat, zahmetsiz bir yaşam belki tasavvur edilebilir 
ama, gerçekte böyle bir şey yoktur. Her türlü yaşa-
yışın kendine göre bir yorgunluğu vardır. Bu sıkıntı-
yı göze alan yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır 
ama, o zorlukları yenmekten edindiği deneyimler 
onu daha güçlü bir insan durumuna getirecektir. 
Hayatta ilerlemenin, başarılı olmanın, kalkınmanın 
yolu budur. Demir nasıl çekiç altında dövüle dövüle 
sağlamlaşıyorsa insan da sıkıntılara, zorluklara gö-
ğüs gere gere kuvvet kazanır. Bu bir edebiyat değil, 
gerçeğin ta kendisidir.

Onun için, hayatta karşınıza zorluklar çıktığında, 
bir süre onlarla savaştıktan sonra: “Ben bıktım bu 
savaştan” deyip geri çekilmeye kalkarsanız ileri git-
mekten de büyümekten de vazgeçmiş olursunuz. 
Yaşam savaşından bıkmak demek yaşamaktan bık-
mak demektir. Bunun anlamı da sefalete, açlığa, 
sıkıntılara teslim olmaktan başka bir şey değildir. 
Böyle bir teslimiyetin çekici bir yönü yoktur.

İşimizden, mücadelemizden, karşımıza çıkan güç-
lükleri yenmekten çekinmeyeceğiz. Yaşamak için 
dünyaya geldiğimize göre iyi yaşamanın yollarını 
arayacağız ve bu yolları ancak kendi gücümüzle, 
çabamızla açacağız ve güçlükleri yenmenin zevkini 
duyacağız. Başka çare yoktur

Zor olan, bir işi yapmamak değil, yapmaktır. Öyle in-
sanlar var ki yönetiminde görevli oldukları yerlerde 
işler kendi istedikleri gibi yürümüyorsa, dediklerini 
yaptırmak için uğraşmak zorunda kalıyorlarsa bir 
an geliyor: “Öf, bıktım artık uğraşmaktan… Çekilip 
gider, bütün dertlerden kurtulurum. Ben mi kaldım 
bu işleri düzeltecek?” deyip kaçmayı, işi bırakmayı 
düşünüyor, bazende düşündüklerini yapmaktan 
geri kalmıyor.

İnsan kendi başının çaresine bakmaya kalkarsa, 
gerçekten aradığı çareyi bulabilir. Ama her an yal-
nız kendimizi, kendi huzur ve rahatımızı düşünmek 
olanağı oluyor mu? Çoluk çocuğunu geçindirmek-
ten aciz kalmış, başı bin türlü dert içine gömülmüş 
adam: “Bıktım artık ben bunların derdinden! Hepsini 
bırakayım, ne halleri varsa görsünler, ben de başı-
mın çaresini arayayım!” diyebiliyor mu? Diyemez, 
çünkü karısını, çocuklarını benimsemiş, onların yü-
künü taşımayı görev bilmiştir.

Başına ne türlü dert gelirse gelsin, onları yenmeye 
çalışır. Zaten zor olan da budur, öteki kolaydır ama 
yapamaz; zor olanı yapmaya kendini mecbur sayar 
ve bu azimle yürüdüğü zaman günün birinde zor-
lukların yavaş yavaş yenildiğini görür.

“Efendim, bütün bu dertlerle uğraşmak beni harap 
ediyor. Dünyaya ben şununla, bununla, uğraşmak 
onların isteklerini yerine getirmek için mi geldim? 
Ben nerede olsa kendi ekmek paramı çıkarırım!” 
diye düşünen bir insan bu düşünce kendisine çok 
yerinde görünüp de işi bıraktı mı, onun yerine bir 
başkası gelecektir. Çünkü işlerin yürümesi için uğ-
raşacak, didinecek insanlara gereksinim vardır. İşleri 
yürütebilen başta kalacak, işleri yürütemeyenler 
ikinci plana düşecektirler. Geride kalmayı benim-

GERİ ÇEKİLEN GERİ KALIR
Hüseyin ÇELİK

16. Dönem Niğde Milletvekili
İnşaat Yüksek Mühendisi



9 SA
YI

: 1
05

KI
Ş 

2
0

1
7

Niğde’ nin bağ ve bahçeleri talan edilmiş, kala kala 
Tepe Bağları’ nın yarısı ve Kayardı Bağları kalmış. 
Kayardı Bağları da aşağıdan tırtıklanmaya başlamış. 
Mahalle yapılan Fertek gibi köy ve kasabalar da  ta-
lanın, rantın bir parçası olmayı başarmış.

Evi, arsası olanlar,  yeni yetme Karadeniz Müteah-
hitlerine yalvarır olmuş. AĞAOĞLU tavrında hareket 
eden bu soytarılar da genç ve güzel hanım kızlarla 
gönül eğlendirmeye başlamışlar.

Hak edilmemiş paraya kavuşan, sınıf atladığını sa-
nan, para ile her şeye sahip olacağına inanan özünde 
cahil, görgüsüz insanların mekânı olmuş Niğde.

Tarım ve hayvancılığın bitirildiği günümüzde, Niğde 
köylüsü tarlasını, tapanını, hayvanını satmış, bir göz 
odalı ev tutmuş Niğde’ ye kapağı atmış. Çocuğunu 
asgari ücretli işe yerleştirmiş, devletten gelen kömü-
re, nohut- mercimeğe tamah eder olmuş. 

Niğde caddeleri çoluk- çocuklarıyla dilenen dilencilerle,  
Suriyelilerle dolmuş. Sakız gibi ya da it üzümü gibi size 
sarılıp üç-beş kuruş almadan yakanızı bırakmıyorlar. 
Aylık gelirleri beş-altı bin lirayı bulan bu dilencilerle 
mücadele edilemez olmuş. Oy potansiyeli olarak gö-
rülen bu asalakların bir kısmı da yarı ücretle, sigortasız, 
hırsız patronlar tarafından çalıştırılmaya başlamış. 

Beyaz altın (mikrokalsit) çıkarılıyor  daha ne istiyor-
sunuz diyen maden patronları hiçbir tedbir almadan 
Niğde bağ ve bahçelerini, özellikle de Gümüşler Ka-
sabası’ nı toza boğmuşlar. Üç- beş kuruşa çalışan iş-
çiler de maske dahil hiçbir önlem almadan, tehlikenin 
farkına varmadan çalışıp duruyorlar.

Niğde’ ye bu ara gitmekte acele etmelisiniz. Niğde’ 
nin birkaç yıllık ömrü kalmış. Can çekişiyor, sonra or-
tada ne Niğde, ne de Niğdeli bulabileceksiniz.

Vah Niğde’m Vah….

Ekim ayı başında birkaç günlüğüne Niğde’ 
ye gitmiştik. Niğde’ nin her yıl nasıl hızla 
betonlaştığını ve çöküntüye gittiğini gözle-
yen biri olarak moralim bu yıl daha da bo-
zuldu.

Niğde artık eski  Niğde değil. O eğitimli, narin- nazik, 
naif insanların dolaştığı, daracık sokaklarından duy-
gu, sevgi, saygı, eğitim ve kültürün aktığı zarif Niğde 
artık yerinde yok.  Onun yerine sonradan olma zen-
ginlerin yarattığı lüks, ihtişamlı, pahalı 15-20 katlı 
beton yığınları egemen olmuş.

O mütevazı,  avlulu taş binaların yerine, “en güzeli, 
en pahalısı benim rezidansım” yarışının figürle-
ri haline gelmiş görgüsüzlük, kültürsüzlük abideleri 
oluşmuş.

Niğde’ nin tarihsel mekanları olan , Kayabaşı, Kale, 
Saruhan, Balhasan mahallesindeki güzelim sokaklar, 
evler yıkılmış yerine ne idüğü belirsiz çarpık binalar 
inşa edilmiş.

Cadde ve sokaklarda artık park edecek yer bulamı-
yorsunuz. Evinizin önünde bile park ücreti ödemek 
zorunda kalıyorsunuz. Size resmen yabancı,  hatta 
turist muamelesi yapılıyor.

 VAH NİĞDE’M VAH Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Elma, Rosales takımının, Rosaceae familyasının, Po-
moidea alt familyasından Malus cinsine girer. Malus 
cinsi içerisinde 30’ dan fazla tür, 6500’ü aşkın çeşit 
vardır.  Türkiye ve Niğde’ de yetişmekte olan elma 
çeşitlerinden şimdiye kadar tespit edilenlerin sayısı 
500 civarındadır.

Anadolu, elmanın anavatanı olduğu için, Türkler el-
manın yayılması ve çeşitlendirilmesinde önemli rol 
oynamışlardır. 4000 yıldan daha fazla zamandan 
beri elma kültürü Anadolu’ dan Yunanistan ve İtal-
ya yolu ile tüm Avrupa’ ya, oradan da Amerika’ ya 
götürülmüştür.

Niğde’ nin meşhur Misket Elması Niğde’ ye Hacı 
Emin Efendi ( Elmacı) tarafından geçtiğimiz yüzyı-
lın başlarında getirilmiştir. Yeşilburç köyünde otu-
ran Yorgi isminde bir Rum, istek üzerine Hacı Emin 
Efendi’ ye Amasya’ dan getirdiği 15 adet Amasya 
aşı fidanı verir. Hacı Emin Efendi Kayaardı’ daki ken-
di bahçesindeki fidanları aşılar ve böylece Niğde’ 
nin meşhur Misket Elması Niğde’ ye yayılır.

Niğde’ nin meşhur Misket elması kokusu, dayanık-
lılığı, suyu ve kırmızılığı ile marketlerin ve manav 
tezgâhlarının en pahalı elmasıdır. Bozumundan 
sonra 8-9 ay süreyle bile hiç bozulmadan muhafaza 
edilebilmektedir.

Niğde ilindeki 20.000 hektara ulaşan  elma bahçe-
lerinden, yıllık dekara ortalama 1317 kg elma alın-
maktadır. Bahçelerin büyük kısmı Amasya elmasıdır. 
Ancak Amasya elması  2 yılda bir meyve vermek-
tedir.

Niğde elmasının meyve özellikleri ve beslenme ba-
kımından önemi içindeki tuzlardan ve vitaminlerden 
ileri gelir. Elmada bulunan organik asitler potasyum, 
kalsiyum ve sodyum gibi elemanlarla birleşerek bir 
takım tuzları meydana getirir. Böylece elma kanda-
ki asit-baz dengesi üzerinde olumlu etki eder.

Elmanın tadı içindeki asit ve şekerlerden ileri gel-
mektedir. Elmalar olgunlaştıkça asit miktarı azalır, 
şeker miktarı artar.

Elmada vitamin A ve C oldukça fazladır. Elma ka-
buğundaki vitamin, etindeki vitaminden 5 kat faz-
ladır. Bu nedenle Niğdeliler elmayı soymadan ve 
kütür kütür ısırarak yerler.

Elma posasını oluşturan selüloz, hemiselüloz, lignin, 
pektin gibi ögelerin görevi genellikle kalın bağır-
sakla ilgilidir. Kalın bağırsaklara geçen posa burada 
bakteriler tarafından kullanılır. Selüloz’un bakteriler 
tarafından yakılmasıyla yağ asidi, asetik asit, pro-
piyonik asit ve bütirik asit oluşur. Bu asitler yağ 
metabolizmasına katılır ve glikozun takip ettiği 
yolu izler. Sonuç olarak serum kolesterol seviyesini 
düşürürler.

Ayrıca elma posasının toksik etkiyi önleyici özelli-
ği vardır. Kalın bağırsak hastalıklarından kabızlık ve 
kanserin önlenmesinde önemli rol oynar. Elma ayrı-
ca ishal (diare) tedavisinde de kullanılır.

Elma posası, yiyeceklerin bağırsakta kalış süresini 
kısaltarak, bağırsak lümeninde kanserojen ürünlerin 
bağırsakla temasını önleme görevini üstlenir.

Bol elma yiyenlerde bağırsak hastalıkları, kalp- da-
mar hastalıkları, diyabet, şişmanlık, uykusuzluk yok 
denecek kadar azdır.

NİĞDE ELMASI VE SAĞLIĞIMIZDAKİ YERİ Ebru DEVECİOĞLU
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72 ülkede yapılan sınavda öğrencilerimizin oku-
duklarını anlamada 50. sırada, Fen Bilimlerin-
de 52. sırada, Matematikte 49. sırada olduğu  ve 
bir önceki sınava göre de 15-19 puan geriye gitti-
ğimiz anlaşıldı. 

Bir kişinin beğenmeyip kaldırılmasını istediği TEOG’ 
da öğrenci 25 okulu tercih edebiliyordu. Bugünkü 
sistemde sayı 5’ e indirildi. 5 tercihte yerleşemeyen 
öğrenci nereye gidecek? Açık liseye. Çocuk örgün 
eğitimden mahrum kalacak. Sınavdan sınava yılda 
2 kez okula gidecek. 

Günümüz verilerine göre; Açık öğretim lisesine ka-
yıtlı öğrenci sayısı 2 milyon 632 bin 179; son de-
recede yanlış olmasına rağmen açık öğretimi çekici 
hale getirdiler. Bugünden sonra açık öğretim öğren-
ci sayısı katlanarak artacak. Küçük yerleşim yerle-
rindeki öğrenciler çok daha mağdur olacaklar. İlçede  
İmam Hatip Lisesi ve bir de çok programlı lise var. 
Öğrencinin 5 tercih yapması mümkün değil.

Yeni eğitim sistemi ile bir partinin arka bahçesi olan 
İmam Hatipler dolup taşacak. 

Vah ki vah… 

Hiçbir bilimsel araştırma yapılmadan, bir kişinin is-
teği ile TEOG kaldırıldı, liselere giriş sistemi değişti-
rildi. Eğitimle ilgili yapılacak yeni düzenlemeleri en 
son duyan Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları olu-
yor. Milli Eğitimde yapılan hemen her değişiklik, din-
ci vakıf ve derneklere, hükümete yakın öğretmen 
sendikasına bırakılmış durumda.

Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ, TEOG’ un kaldırıl-
dığını bir taksi durağında açıklıyor, TEOG’ un yerine 
getirilen sistem de “Daha iyisi Şam’ da kayısı…” 
olarak anlatılıyor. Yeni sistemi öyle bir anlatıyor ki 
insanın “ gerdan kırıp, bel büküp şıkır şıkır oynama-
sı” gerekiyor. Öyle şahane bir sistem ki, “Bulun-
maz Hint Kumaşı” peki adı ne bu sistemin; ”Ma-
hallende oku çocuğum sistemi.” 

Milli Eğitimin tepesindeki muhterem İsmet YILMAZ, 
sistemi anlatırken okulların yüzde 90’ının işe ya-
ramaz, “niteliksiz okullar” olduğunu ağzından 
kaçırıverdi.

Her çocuk en yakınındaki 5 okuldan birini seçebilecek. 
İyi de çocuk tercih edeceği okulu nasıl bulacak? Yıllar 
içinde nerdeyse binlerce okulun İmam Hatipleştirildi-
ği bir dönemde, mahallelerinde, semtlerinde düz lise, 
Anadolu lisesi olmayan çocuklar neyi tercih edecek? 
Böylece aileler çocukları için adres değiştirmek zo-
runda kalacak. İmam Hatip’e gitmek istemeyen ço-
cuk mecburen “açık lise” ye gitmeye başlayacak. 

Türkiye’ nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü (DECD) 2003 yılından bu yana her 
üç yılda bir yaptığı Uluslararası Öğrenci Değerlen-
dirme Programı (PISA) sınavıyla öğrenci başarısını 
ölçüyor. Bu ölçülere bakarak Eğitim’ de çağ atladık 
mı görelim;

TEOG’DAN MAHELLENDE OKU 
SİSTEMİNE…         

Dr. Yeşim MACİT
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Tarhuntassa’ya taşımıştır. Onun yerine geçen Urhi-
Tessup başkenti yeniden Hattuşaş’a götürmüştür.

Birleşmiş Milletler’in bulunduğu yapının girişinde, 
yeryüzündeki İlk yazılı antlaşma olarak, yukarda 
adları geçen Hitit İmparatoru ile Firavun arasında, 
dolayısıyla, Hititlerle Mısırlılar arasında, imzalanan  
“Kadeş antlaşması” varmış.

Hititler Anadolu’da

Hititler, yazılı kaynaklara göre  aşağı yukarı M.Ö. 
1800’den 700’e dek yani 1100 yıl Anadolu’da var-
lıklarını sürdürmüşler. 

En son Hitit Krallığı: Tuwana (Tyana) Krallığı

M.Ö.1200’de Hitit devleti yıkıldıktan sonra, onun ye-
rine , güçlü olmasa da, güneyde, küçük devlet olarak 
varlığını, Tyana Bölgesi ve çevresinde M.Ö. 700’e 
dek sürdüren, Tuwana (Tyana) krallığı vardır.

Hitit’lerden sonra 

Burası, önce Asurlar’ın (M.Ö.7.  yüzyıl), sonra 
Frigler’in, daha sonra Perslerin (M.Ö. 6.yüzyıl),  on-
ların ardından Makedonların (Grekler-Yunanlılar’ın) 
(M.Ö. 330),  Roma’lıların (M.S.17) ve onların yerine 
kalan Bizans’lıların  yönetimine girmiş. 

M.S. 700-850 arasında Bizans’lılarla Araplar’ın 
kavga alanı olmuş. Sonra yeniden Bizans’ın eline 
geçmiş, derken 1000 yılına doğru Türkler gelme-
ye başlamış. Dolayısıyla bugüne dek de, bin yıldır 
Türklerin elindedir.

Tyana Bölgesi ve Tyana

Hititler döneminde Tyana ve onun adıyla anılıp 
oldukça geniş bir alanı kapsayan Tyana Bölge-
si de, İç ve Batı Anadolu’yu, Gülek Boğazı aracılı-

Geçmişi bilmek.

“Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?” sözü-
nün anlatmak istediği gibi,  hiçbir kimse, hiçbir top-
lum, hiçbir ulus şu da bu yer için, “Ben, biz, buranın 
eskiden beri sahibiyiz.”  diyemez.  Herkes yeryüzü-
nün belli bir yerini belli bir süre için kullanmıştır o 
kadar. Topluluklar, toplumlar, uluslar birbirini izle-
miş. Bugüne gelmişiz.

Yeryüzündeki en eski uygarlıkların yurtları

Yeryüzündeki en eski uygarlıkların başlayıp gelişti-
ği, uygarlıklar beşiği, ülke demeyelim de birkaç yer, 
birkaç bölge var: eski Mısır;  Dicle, Fırat ırmaklarının 
suladığı, Mezopotamya (Irmaklararası anlamındaki 
ülke),Hindistan’ın güney-doğusu; Anadolu yarımadası.

Bu dört bölgeden birinde, Anadolu’da, en azından 
bin yıldır, buraya gelip yerleşen toplum, ulus olarak, 
biz Türklerin, bulunmamız, bize gerçekten onur ve-
recek bir durumdur. Dolayısıyla biz Anadolu’nun en 
son toplumuyuz....

Anadolu’nun Geçmişi

Eldeki yazılı olmayan kanıtlara göre, Anadolu’da-
ki en eski yerleşim yerleri M.Ö. 7-8 bin öncesine 
tarihlenebiliyor.  Yazılı belgeler ise,  en azından 
M.Ö. 2000 yılına iniyor. Anadolu’da bilinen en 
eski devlet/imparatorluk Hititlerin devleti, Hitit 
İmparatorluğu’dur.   

En eski yazılı antlaşma 

M.Ö.XIII yüzyılın ikinci yarısında hüküm sürmüş, 
Firavun II. Ramses’e karşı ünlü Kadeş Savaşı’nı  
yapmış olan kral II. Mutavalli, Hititlerin başkenti-
ni, Hattuşaş’tan, Anadolu’nun güneyindeki, ancak 
bugüne dek yeri kesinlikle belirlenememiş olan, 

KINIK HÖYÜK KAZISI
(GÜNEY KAPADOKYA’NIN TYANA BÖLGESİ YA DA  
HİTİTLERİN AŞAĞI ÜLKESİNDEKİ)

Prof. Dr. Asım TANIŞ
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Kınık Höyük altında gömülüp kalmış kent, boyutları 
ve Toros Dağları arasındaki geçidin bekçisi duru-
mundaki konumu gözönüne alındığında, kuşkusuz, 
en önemli merkezlerden birisiydi .”  (Alex Saragosa, 
La Repubblica, 19.XI.2010, scienze). 

Güney’e doğru  “Yeni Sınır”

“Puhanu Günlüğü” denilen metinde verilen mitolojik 
nitelikli bir parçada boğaya dönüşen bir tanrının

boynuzlarını kullanıp dağlar arasında bir geçit aça-
rak Hitit Ordu’sunun geçmesini sağladığından sö-
zedilir....

Doğru gözüken varsayımlara göre, Eski  Hitit 
Çağı’nda  gerek ticaret etkinlikleri  gerekse askeri 
girişimler için,

Gülek Boğazı’ndan geçen yolun kullanılması başla-
mıştır.

      
Kınık Höyük

Kınık Höyük örenyeri  (180 x 120 m. boyutların-
daki) elips biçimli, 20 m. yüksekliğinde, çevredeki 
düzlüğe oranla 2 m. yükseklikte bulunan  bir seki  
üstündeki küçük tepeden oluşmaktadır.

Örenyerinin içinde bir de aşağı kent vardı  .

Türkiye’nin en ilginç ve gösterişli, arkeolojik alanla-
rından birisi olarak, belgelenen geçmişi M.Ö. 2500 
yılıyla tarihlenen  Kınık Höyük, Tyana Bölgesi’nde-
ki, özellikle Yeni Hitit dönemleri bakımından ilginç, 
eski, yerleşim yerlerinden birisi olup, merkezi önem-
deki, kılavuz arkeolojik bir alandır.

(Kınık Höyük  konusunda İtalya’nın en bü-
yük gazetesi Corriere della Sera’da çıkan 
yazıdan kimi bölümler.)

Doğu’nun kapısı aranıyor

2011 yılında, Pavia (İtalya) Üniversitesi ile Newyork 
(A.B.D.) üniversiteleri  birlikte Türkiye’de, arkeolojik 
etkinlik başlatmıştır.

Doğu ile batı arasında bir kavşak noktası olan bu yer-
de, M.Ö. I. binyılda, surları olan büyük bir kent vardı...

ğıyla Doğu Akdeniz kıyısına, Suriye’ye, Filistin’e, 
Mezopotamya’ya, Doğu’ya bağlayan, çok önemli bir 
yol üzerinde bulunuyordu.

Tyana Bölgesi  konusunda başka bilgiler

Şimdi de, Güney Kapadokya’da, dolayısıyla Tyana 
Bölgesi’nde yürütülen yüzey araştırmalarını ve ar-
dından 2011 yılında başlatılan Kınık Höyük kazısı-
nı, öğrencisi Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso ile birlikte, 
yönlendirip düzenleyen, Pavia Üniversitesi  (İtalya) 
hititbilimcilerinden, Prof. Dr. Clelia Mora ile başkala-
rının, ilk elde Tyana, sonra Kınık Höyük konusunda, 
değişik yazılarından, kısaltarak, alıp aktardıklarımızı, 
aşağıda  bilgilerinize sunuyoruz.

Tyana Ovası  ya da  “Aşağı  Ülke

Araştırmalarımızın merkezi olan Tyana ovası, Bütün 
Hitit Tarihi için çok önemli yer olan, Hititlerin “Aşağı 
Ülke” dedikleri bölgede bulunmaktadır.

Ünlü “Telipinu Buyruğu” (M.Ö. XVI-XV yüzyıl), ör-
neğin ilk Hitit krallarınca ele geçirilen kentlerin 
adlarının verilmesiyle başlar:  bu kentlerin hemen 
hepsi (Hupisna: Ereğli, Tuwanuwa: Tyana, Nenassa, 
Zanda, Zallara, Parsuhanda, Lusna) “Aşağı Ülke”de 
bulunmaktadır. (Clelia Mora, 20.11.2008, Pavia Üni-
versitesi’ndeki Bilimsel Toplantı  bildirisinden).

Pavia Üniversitesi (İtalya)  Tuwana 
Krallığı’nın başkentini arıyor

Pavia Üniversitesi, Kapadokya’da, gize mli Tuwana 
Krallığı’nın başkentinin altında bulunduğu varsayı-
lan bir tepede kazı yapıyor.....

Prof. D’Alfonso’nun açıkladığına göre, geçen yıl-
larda yerin yapısı konusunda yapılan incelemeler, 
Kınık Höyük altında, 24 hektarlık bir alanda, “500 
m. uzunluğunda surları, anıtsal yapıları ve konutları 
olan bir tepekenti belirleme olanağı vermiştir”.

Kentin en çok genişleme evresi M.Ö. 1200-500 
arasına tarihleniyor”.

Kent, “denizden gelen ulusların” ülkeyi ele geçir-
meleri nedeniyle) yıkılan  Hitit İmparatorluğu’nun 
sonunun gelmesinden sonra gelişmiştir. 
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Kınık, geçmişin değişik dönemlerde uğrattığı yıkım-
lar gibi sürekli  görülen tersliklere karşın, hiç olmazsa 
M.S. XII. yüzyıla dek sürekli olarak yeniden yapılmıştır.

Burası küllerinden yeniden yaşama dönen bir kenttir.

Bu da sonuncusu olmalı. ( Massimilano Chiavarone, 
Corriere della Sera –La lettura, 02.08.2015 (s.30) .)

Kınık Höyük ve çevresinde tapınma etkin-
likleri konusunda ortaya çıkanlar. 

... Kınık Höyük’te yapılan kazılar, burasının, M.Ö.II. 
ve I. binyıllar arasında, bölgenin  tarihsel-arkeolo-
jik açıdan eski biçiminin yeniden ortaya konma-
sı açısından, bugüne dek araştırılmamış bir  
bilgi kaynağı olduğunu doğrulamıştır....(D’Alfonso, 
2010)....(D’Alfonso, Gorrini, Mora, 2014; Capardoni, 
Lanaro, Matessi 2014).....

... Giyinik bir tanrıçayı simgeleyen, pişmiş topraktan 
yapılmış heykelciğin parçası da burada bulunmuş-
tur....

2013’te bulunan, şu sırada Niğde Müzesi’ndeki,  
paralar , M.Ö. II. ve I. binyıllar arasında değişebilecek 
bir tarihleme gösteriyor.... 

Kınık Höyük’e göre kuzeyde bulunan, Altunhisar 
Vadisi’nde, birbirinden birkaç km. aralıklarla dikil-
miş bir dizi adak dikilitaş, ... bir tapınma işlevli alanı 
gösteriyor... Dağlık alanlar kutsal yer ve özellikle 
tapınma etkinliklerine uygun sayılıyor.... Bu dinsel 
etkinlik, yörede, Roma dönemine dek, bin yıldan 
çok, kesintisiz sürmüş ....(A. Lanaro, A. Trameri, L. 
D’Alfonso). 

Akemenid döneminde 
Orta Anadolu’da tapı-
nağa rastlanmıyor...

Kınık Höyük’te bulu-
nan, Geç Akemenid  
Dönemi’ne tarihlenen,  
Doğan Heykeli.

Kınık Höyük’te bulu-
nan Doğan  heykelinin 
ve öbür heykelciklerin 

Gene M.Ö. I. binyıldaki en önemli kavşak noktaların-
dan biri olan, doğuya  Suriye’ye doğru götüren  bu 
yerde, eski bir krallık bulunuyordu. 

Bu krallığın adı Tuwana olup, Hitit İmparatorluğu’nun 
yerine geçerek Kapadokya’da önde gelen bir görev 
üstlenmişti.

Zengin ama unutulmuş, gizemli, canlı, ortakuzey 
Anadolu ile güneybatı Asya arasındaki askeri giri-
şimler ve ticaret ilişkileri için temel önemdeki geçit 
yeriydi.

Yalnızca kentin bulunduğu yeri değil aynı zamanda 
Anadolu’da Osmanlı döneminde, Türkçe konuşan bir 
boyun adını gösteren,  Kınık Höyük’te 2011’de kazı-
lar başlamıştır.

M.Ö. yaklaşık 1200 dolaylarında (hemen he-
men Truva Savaşı’yla çağdaş bir dönemde) Hitit 
İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra da gelişme-
sini sürdürmüştür.

Hititlerin çökmesinden sonra, Friglerle birlikte ege-
men güç olan Asurlar, Kapadokya’nın bu bölümüne 
Tabal adını vermişlerdi: bunun güneyi, Kınık Höyük’ün 
bulunduğu, Tuwana Krallığı’na karşılıktı.

4 m. kalınlığında ve kimi yerlerinde, şimdiye dek en 
azından 5 m.si günışığına çıkarılmış, korunma duru-
mu iyi, 13 m. yüksekliğindeki anıtsal yapı, surlar  söz 
konusudur burada.

Hititbilimci Clelia Mora ile New York Üniversitesi’ni 
de temsil eden arkeolog Lorenzo D’Alfonso şunları 
da belirtiyorlar:

“M.Ö. II. binyılın yarısına tarihlenen surlar, en azından 
Pers Çağı’nın yarısına dek, yani hiç olmazsa, bin yıl 
görevlerini sürdürmüştür.

Eski Doğu’da, savaşta da yararlanarak, atın kullanıl-
masını ilk kez yaygınlaştıranlar arasındadırlar.

Bu toplum iki yazı kullanıyordu: komşu başka uy-
garlıkların daha önce alıp uyguladıkları, çivi yazısı ile, 
kendi buluşları olan  “Anadolu kutsal yazısı” denen 
yazı. Kazılar Yenihitit ve Hitit dönemlerinde kentin 
düzeylerini ortaya çıkarma konusunda yoğunlaşıyor. 
O dönemde Kınık’ın adı belki de  Tupazıya idi.
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yönetimi altında birleşmiş  olan, Anadolu ve kuzey 
Suriye toplumsal-siyasi görüntüsünün büyük ölçü-
de parçalanmasıyla, kendini gösteriyor. 

Yiyeceklerin depolanmasına bakılırsa, yalnızca ol-
dukça küçük ölçüde, aile gereksinimlerine ve  yerel 
gereksinimlere göre, yapıldığı görülüyor.

Belki de tarım ve hayvancılık özelliği taşıyan aile 
ekonomosini göstermeye  yarayan, genel ve yay-
gın bir tarımı değerlendirmeyle kendini belli ediyor.

Hitit sonrası çağda orta-güney Anadolu

Üst ve orta Fırat bölgeleri gibi, orta-güney Anadolu’ 
da  imparatorluğun çöküşünden  arda kalan, bir si-
yasal-yönetim geleneğiyle kendini gösteriyor.

Höyüğün güney yamacındaki kent surlarıyla bağ-
lantılı katları ortaya koymak amacıyla, 2011’de 4 
deneme kazısı yapılmıştır. 

Bu katlar altında, hiç beklenmedik bir biçimde, yak-
laşık 5 m. çapında ve 2,5 m. derinliğinde bir silo ol-
duğu belirlenmiştir.

Silonun kesintiye uğramış üstteki düzeylerinden 
birinin tarihlenmesi, buranın  M.Ö. 1213-916 yılları 
arasına tarihlenebileceğini gösteriyor.

Sözkonusu yapı, bu bölgedeki sürekliliğin, merkez-
den uzağa yapılmış yönetim yapılarının, impara-
torluğun beyninin çökmesinden sonra da yaşamış  
olduğu savını güçlendiriyor.  

Tahılları  üretim ve depolama düzeninin özellikle 
ayakta kalması, Hitit kültürünün, bir zamanlar Hi-
tit İmparatorluğu’nun uzak bölgesi, orta-güney 
Anadolu’da varlığını sürdürmesine ve değişerek 
yeniden ortaya çıkmasına olanak sağlamış olabilir 
(Lorenzo Castellano, Lorenzo d’Alfonso).

(* İşbu yazıyı, özellikle, 2005-2006 yılından bu-
güne, Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso yönetiminde, 
önce beş yıl yüzey araştırması, ardından, 2011 
yılından beri, sürmekte olan,  Kınık Höyük ka-
zısıyla ilgili, elimden geçen, dolayısıyla elimde 
olan, bilimsel yazılara dayanarak, özellikle on-
lardan da yararlanarak düzenledim.) 

adak malzemesi olarak bir tanrıçaya adandığı dü-
şünülüyor. 

Yanardağ kayaç malzemesinden yapılmış  heykelin 
yüksekliği 211 mm. taban genişliği 70 mm, taban 
uzunluğu ise 82 mm.

Hitit Çağı ve Sonrası Çağ’da, Ekonomi ve 
Tarımsal Üretim. Kınık Höyük’te Yeni Bu-
luntular.

Mısır’dan Hatti (Hitit) topraklarına buğday 
gönderilmesi 

Karnak Büyük Yazıtında (Luxor, Mısır), firavun Mer-
neptah, kendisinin buğday yollamasıyla, Hatti’nin 
(Hititeli’nin) ayakta kalmış  olduğunu ileri sürüyor. 
Diplomasi Çağının bu iki büyük devleti arasındaki ya-
zışma, özellikle Ramesses II krallığı sırasında, Büyük 
Hatti (Hitit) Kralı’nın birçok kez Mısır kralına, doğrudan 
veya kendine bağlı Ugarit devleti aracılığıyla, buğday 
göndermesini istemek için, başvurduğunu gösteriyor.

Hitit dönemi Anadolu’sunda buğday am-
barları ve silolar

Çağdaş dönem öncesindeki bu bağlamda, Anadolu 
yaylasının iklim koşulları, yaygın tarımın gelişmesi 
için çok sıkı çalışmayı gerektirir. Hitit döneminde 
tarıma ayrılan günler günümüz Anadolu’sunda da 
aynı olup, kış tahılları denilen ürünlerin yetiştirilme-
sine dayalıdır (Hoffner, 1974). Bu görüşlerin doğ-
rultusunda, Anadolu tarihinin en eski imparatorlu-
ğunun yaratılmasıyla birlikte, Anadolu’da oldukça 
yüksek olan, ürün açısından yıkım ve ardından kıtlık 
tehlikesini azaltmaya yönelik yapıları ve yöntemleri 
görmek şaşırtıcı olmuyor.

Yiyecek depolama işi titizlikle ele alınması gereken 
ve teknik açıdan karmaşık bir işlem. Bu yapıların 
kalelerin yüksek noktalarında bulunması da, bilinen 
koruma gereksinimlerine ek olarak, nemin sınırlı tu-
tulmasını da sağlıyordu   

Hitit imparatorluğunun yıkılışından son-
raki yeni ekonomik ve siyasal düzen: Eski 
Demir Çağı.

Tarih-arkeoloji açısından, Geç Tunç çağından Eski 
Demir çağına geçiş, daha önce  Hitit İmparatorluğu 
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lerini bir savunma aracı olarak kullanıyordu. Üzerine 
bastığı bir çoban çökeren dikeni ayağının ökçesine 
saplandı. Elindeki azık çıkınını yere bırakıp, dikeni 
çıkarmak için oturdu. Ayağını öbür dizinin üzerine 
koydu. Dikenin topuz şeklindeki başını özenle çekti. 
Diken kırılıp ayağında kalmıştı. Ayağına diken battı-
ğında nasıl yürüneceğini biliyordu. Ayağına defalarca 
diken batmıştı. Yerden doğruldu, yere bıraktığı azık 
çıkınını eline aldı, ayak ucuna basarak yoluna devam 
etti. Ekin biçen baba-oğul alın terlerini silerek, işi 
bıraktılar, azık getiren küçük oğluna baba, sevgi ile 
baktı. Çocuk, “Ayağıma diken battı” dedi. Baba, oğ-
luna “Eve varınca annen çıkarsın oğlum” dedi. Baba-
oğul azığı açıp önce yağlı ufak dürümünü büyük bir 
iştahla yediler. Üzerine bir maşrapa su içtiler. Baba 
oğluna gülümseyerek baktı, oralarda söylenen bir te-
kerlemeyi tekrarladı. Atalarımız ne demiş? “Ye yağlıyı 
iç suyu ağzın bala dönsün, ye tatlıyı iç suyu ağzın 
yala dönsün.” Tereyağlı ufak dürümünden sonra, 
enerji kaynağı bizeydan pekmezi dürümünü de afi-
yetle yediler. Çocuk boşalan azık çıkınını eline aldı, 
aynı yoldan geri dönüp, ayağının ökçesine basma-
dan yavaş yavaş evin yolunu tuttu. Annesi oğlunun 
topallayarak yürüdüğünü gördü. “Yavrum ayağına 
diken mi battı” dedi. “İğne getireyim hemen çıkartı-
rım” diye ilave etti. Çocuk yere oturdu. Annesi dizi-
nin üstüne oğlunun küçücük ayağını alarak dikenin 
battığı yeri hafifçe bastırıp, çocuğun feryadına pek 
aldırmadan, dikenin yerini tespit etti. İğne ile dikeni 
çıkartırken, diken üzerine bastırmadan, yandan deriyi 
yararak dikeni yana doğru yatırıp özenle çıkardı. Ade-
ta diken çıkarma uzmanıydı! Kim bilir şimdiye kadar 
yüzlerce dikeni bir cerrah gibi özenle çıkarmıştı.

Baba-oğul gün batımına kadar tırpanla ekin biçmeye 
devam ettiler. Tırpan kadar insan vücudunu çalıştı-

Sabahın serinliğinde yorganı başına çekmiş uyu-
yordu. Sabah uykusu da ne tatlı olurdu... Annesi 
yatağının başına geldi, onun derin uykuda olduğunu 
görünce uyandırmaya kıyamadı. Biraz daha uyusun 
bakalım diye içinden mırıldandı. Birkaç çeşit daha iş 
yaptıktan sonra, doğan güneşin parlayan ışıkları pen-
cereden içeri girmiş, uyuyan oğlunun üzerine düş-
müştü. Sabahın erken saatlerinde solo halinde öten 
ibibik kuşları, güneşin doğuşu, güneş ışınlarının yayı-
lışı ile düzensiz bir koro halinde cıvıldayan serçelere 
yerini bırakmıştı. Tekrar oğlunun başına geldi, eliyle 
saçlarını okşayıp “yavrum artık uyansan” dedi. “Abin-
le baban sabah çok erkenden ekin biçmeye gittiler. 
Çok acıktılar, onların azığını ver de gel” dedi. Temmuz 
ayının başlarıydı. Geceleri hava serin olur ama, gün-
düzün cehennem gibi sıcak bastırırdı. Bugün de hiç 
esinti yoktu. Havada zerre kadar bulut yok, masmavi 
gökyüzü çok sıcak bir gün olacağını daha sabahtan 
haber veriyordu. Okul kapandığında alınmış potsi-
yet ayakkabılar, çoktan parçalanmıştı. Yağlı ufak ve 
bizeydan pekmezi dürümünden oluşan azık çıkınını 
eline alıp ekin tarlasının yolunu tutmuştu. Yaz günü 
çıplak ayakla toprakta koşturmayı çok seviyordu. 
Yalnız çıplak ayakla tırpanla biçilmiş buğday tarlasın-
da yürümenin zorluklarını da biliyordu. Kısa buğday 
anızında nasıl yürüyeceğini, ayağına diken batma-
ması için ustalıkla boşluklara basmasını öğrenmişti. 
Ekin tarlasına kadar toprak yolda hiç zorlanmadan 
yürüdü. Biçilmiş tarlaya geldi, ayak parmaklarını birbi-
rine sıkıca bastırarak dikkatlice boşluklara basarak ve 
başparmak ucu ile iterek başını kaldırmadan yürüme-
ye devam etti. Toprak rengini alarak pusu kurmuş 
ah şu çoban çökeren dikenleri olmasa! Yere yapışmış, 
adeta pusu kurmak için toprak rengini almış çoban 
çökeren dikenleri, topuzların üzerine dizilmiş diken-

ATILAN ESRARENGİZ TAŞLARIN 
SIRRI

               Fahri HARMANŞAH
Zir. Yük. Mühendisi

Emekli Daire Başkanı
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göremeyiz. Melekler Allah’a kulluk eder, asla günah 
işlemezler ve nurdan yaratılmışlardır. 4 büyük melek 
vardır. Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azraildir. Ceb-
rail Aleyhisselam Allah tarafından vahiy getirmekle 
görevli melektir. Kuran’ı Kerimi sureler halinde Pey-
gamberimize tebliğ etmiştir. Azrailin görevi ise ölüm 
sırasında canlıların ruhunu almaktır. Azraile ölüm 
meleği denir. Mikail Aleyhisselam tabiat olaylarını ve 
yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidirler. İs-
rafil ise, kıyamet gününde sûra üflemekle görevlidir. 
Kiramen Katibin denen melekler de insanın sağ ve 
sol tarafından sevap ve günahlarını yazan melekler-
dir. Daha bir çok melekler vardır.” Kendisini merakla 
dinleyenlere göz gezdirdikten sonra siniye eğilip bir 
adet şekerpare alarak konuşmasına ara verdi. 

“Cin ve şeytana gelince” dedi. Murtaza Amca me-
raklı ve birazda korku dolu gözlerle kendisini takip 
eden çocuklara bakarak sözüne devam etti. “Cenabı 
Allah insanı topraktan, cinleri ise ateşten yaratmış-
tır. Cinlerde gözle göremediğimiz manevi, ruhani ve 
gizli varlıklardır. Cinlerin bir kısmı müslümandırlar. Bir 
kısmı da kafirdir. Cinler çeşitli şekillere girebilecek ve 
insanın yapmayacağı bazı işlerin üstesinden gele-
bilecek kabiliyette yaratılmışlardır. Şeytana gelince, 
bunlarda gözle görünmeyen, kötülüklerde çok ileri 
giden, kibirli, asi, insanları saptırmaya çalışan cinlere 
de şeytan adı verilir. İnsanları şer ve çirkin işlere yön-
lendiren, yol gösteren şeytandır” dedi.

Konu geldi yine Hüseyin Efendinin kızı Safiye’ye atı-
lan taşlara... Ortada in yok cin yokken, atılan bu taşlar 
neyin nesiydi? Hangi gizli eller bu taşları atıyordu? 
Beklemişler hiç kimseyi görememişlerdi. Bu işin için-
de bir iş vardı. Bazı komşular bu işi cindar hocalar 
çözer demişler. Hüseyin Efendinin kafasına yattı. 
Kuzeyli cindar hocaya gitmek gerekiyordu. Kararını 
verdi. Eşini ve kızını yanına alarak kuzeyli Hocanın 
köyünün yolunu tuttu. Kuzeyli Hocanın köyü kıraç 
köydü. Meyve ve bağ gibi şeylerden eser yoktu. Al-
lah ne verdiyse heybesinin gözüne biraz kuru üzüm, 
köfter, bir kavanoz üzüm pekmezi koydu. Birazda ce-
viz aldılar. Eşeğe nöbetleşe binerek Kuzeyli Hoca’nın 
köyüne gittiler. Köyün girişinde bunları köpekler kar-

ran hiçbir spor aleti olamazdı. Akşam olunca yorgun-
luktan adeta bütün organları isyan ediyordu. Gündü-
zün iyi iş çıkarmanın mutluluğu ile eve geldiklerinde, 
soğuk su ile yüzlerini yıkayan, baba sırtını yastığa 
dayayarak ayaklarını uzattı. 

O gün akşam misafirleri vardı. Komşu Murtaza Amca 
ile karısı, ayrıca amcam çocuklarıyla birlikte misafi-
rimizdi. Murtaza Amca hafızlık okumuş, ancak pişi-
remeden askere alınmış ve İstiklal Savaşı Gazisi idi. 
Hafızlığı pişiremeden yarım kaldığı için kendini “Ya-
rım hafız” diye tarif ederdi. Ancak dini konularda 
söze başladığında söyledikleri dikkatlice dinlenirdi.  
Günün konusu aynı mahallede bağ-bahçe içinde evi 
olan Hüseyin Efendinin kızı Safiye’ye bahçe içindeki 
evin avlusuna çıktığında nereden atıldığı bilinmeyen 
taşlardı. Bu taşları adeta gizli bir elin attığına inanılır 
hale gelmişti. Kimseyle düşmanlığı olmayan Hüseyin 
Efendinin kızına hangi elin attığı bilinmeyen bu taş-
ları kim atabilirdi? Saklanıp beklediklerini, ancak kim-
seyi göremediklerini söylüyorlardı. Bazı kişiler cinlerin 
işi olabilir diyerek kafalarına şüphe girmesine sebep 
olmuştu. Çocuklar konuşulanları büyük bir dikkat ve 
birazda meraklı gözlerle takip ediyorlardı. 

Bağ ve bahçelerinde türlü türlü meyvelerin ve üzüm 
çeşitlerinin bulunduğu bu köyde, kahve ve çay ik-
ramından sonra olgunlaşan meyvelerin karışımından 
büyük bir sini içinde meyve ve üzümler ortaya kon-
muştu. Sini de yeni olgunlaşan kara üzüm, Ortaköy 
eriği, Tavşan başı elması ve Şekerpareden oluşan 
zengin meyveler vardı. Murtaza Amca elini uzatıp 
siniden bir Ortaköy eriği aldı. Sağ ve sol elinin baş ve 
işaret parmakları arsında eriği sıkıştırıp tepeden ta-
bana doğru yarılmasını sağladı. Etinden ayrılan eriğin 
çekirdeğini çıkartıp ağzına attı. İkinci meyveye uzan-
madan merak ve korkulu gözlerle konuşmaları takip 
eden çocukların merakını gidermek ve onları bilgi-
lendirmek için söze başladı. “Çocuklar, varlığı Kuran’ı 
Kerim’de de bildirilen ve ancak insan gözlerinin göre-
mediği varlıklar vardır. Bunların başında melekler ge-
lir. İmanın 6 şartından biri meleklere imandır. Melekler 
Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nura-
ni ve ruhanî varlıklardır. Melekleri biz insanlar gözle 
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şıladı. Havlayan köpeğin sesine çıkan bir kadından 
Hoca’nın evini sordular. Kadın eliyle işaret ederek 
Hoca’nın evini gösterdi. Kapıyı çaldılar, Hoca’nın ka-
rısı kapıyı açtı. Kendilerini tanıtıp nereden geldiklerini 
söylediler. Eşekten indiler. Heybeyi indirip, içindekileri 
Hoca’nın karısına teslim ettiler. Hoca’nın karısı “Niye 
zahmet ettiniz” dedi. Hoca evdeydi. Bunlara “Hoş-
geldiniz” dedi. Kızlarının başına geleni bir bir anlat-
tılar. Hoca dikkatle dinledi, biraz bekledikten sonra 
okumak için öbür odaya tek başına geçti. Bu arada 
Hoca’nın karısıyla yalnız kalan misafirler hoşbeşe de-
vam ettiler. Aradan yarım saat geçtikten sonra Hoca 
öbür odadan çıkıp geldi. “Kızım” dedi, “Sen tandırın 
küllesine bismillahsız kaynar su dökmüşsün, cinlerin 
ayağı yanmış. Çok kızgın ben yumuşatmaya çalışıyo-
rum” dedi. Tekrar gelmelerini söyledi. Bunlar Hocaya 
minnettarlıklarını bildirip ayrıldılar. Taşlar yine atılma-
ya devam etti. Hoca bir seferde işi çözmek isteme-
mişti. Bir kaç kere daha gidip geldiler. Her seferinde 
elleri dolu gittiler. 

Aradan uzun zaman geçti. Bir gün ablama Safiye’ye 
atılan taşlar ne oldu, kesildi mi dedim. Ablam “Taşı 
atan bulundu” dedi. Merakla sordum. “Meğer köyün 
delisi Ali’ymiş. Yakalandı dedi.” 

Kelimeler  

Yağlı ufak dürümü: Yufka ekmek parçalarının 
tereyağında kavrulması ile elde edilen parçalardan 
yufka ekmekle dürüm yapılması.

Çoban Çökeren dikeni: Çakır dikeni

Bizeydan: Üzüm pekmezinden yapılan koyu kı-
vamlı pekmez çeşidi.

Köfter: Nişastanın üzüm şırası ile kaynatılması so-
nucu elde edilen ve güneşte kurutulan bir yiyecek 
türü.

Kara üzüm: Yerli dirmit üzüm çeşidi.

Tandırın küllesi: Yufka ekmek yapılan tandırın 
havalandırma bacası.

KAYAARDI                                                              

Yeşil mantosuna bürünen yosma, 

Dağlar eteğine sürünen yosma, 

Debboyu aşınca görünen yosma, 

İnce belli, uzun boylu Kayardı!

Melendiz dağından suyu içersin;

Zümrüt çehren ile ne de şekersin.

Avrupa, Mısıra şölen çekersin 

Baştan başa elma dolu Kayardı!

Dağlara yasladın yüce başını,

Gökyüzüne çattın iki kaşını,

Bol meyvenin kurusunu, yaşını

Yiyenleri yaptın boylu, Kayardı!

İlkbaharda çıkar tombul sümbülün, 

Biraz sonra açar o gonca gülün 

Dallarında öter dertli bülbülün,

Aşıklar yuvası, soylu Kayardı.

Cemal UYANIK                                             
Ortaokul- 1-A

                                                  Eylül 1938
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Muharrem ayı vesilesiyle, geleneksel hale gelen 
Vakfımızın “Aşure Günü”, 21 Ekim Cumartesi günü, 
Vakıf Merkezimizde gerçekleştirildi. Aşure günü-
müzü onurlandıran 90 kişi civarındaki üyelerimize 
ve büyüklerimize, Değerli Hemşerimiz Nazif HO-
RASAN’ ın Vakfımıza hediyesi olan aşure yanında, 
Vakfımız Kadınlar Kolu üyelerinin katkılarıyla alınan 
börekler ve çaylar ikram edildi. Yaklaşık 3 saat ka-
dar süren aşure günümüz, oldukça sıcak ve samimi 
bir ortamda saat 16.00 civarında sona erdi. 

Bu arada, aşure gününe katılan konuklarımız Vakfı-
mıza bağışlarıyla destek verdiler.

Başkent- Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, başta 
özellikle Hemşerimiz Sayın Nazif HORASAN olmak 
üzere, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Hakkı ULU-
PINAR ve Sayın Naim BAYKAN’a; Kadınlar Kolumu-
zun Değerli Başkanı ve tüm Üyelerine; servis hiz-
metinde emeklerini esirgemeyen Sayın Zerrin ÜN-
SAY ve Sayın Semra AKKOÇ’a ; karınca kararıncayla 
da olsa bağışlarıyla Vakfımızı destekleyen tüm ka-
tılımcılara sonsuz şükranlarımızı sunarız.      ÖZMEN

VAKFIMIZDA AŞURE GÜNÜ

Vakfımızdan Haberler
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Başkent- Niğde Vakfı Kadınlar Kolu’ nun program-
laştırdığı “Yedigöller Gezisi”  30 Ekim 2017 Pazar-
tesi günü yapıldı.

Kadınlar Kolumuzun genç ve cevval üyesi, Sayın 
Semra AKKOÇ’ un yoğun gayretleriyle gerçekle-
şen gezimiz, gerek olumsuz hava koşulları gerekse 
tur şirketinin rehber ve otobüs kaptanlarının, hava 
şartları nedeniyle zorunlu olarak gidilen alternatif 
yolu yeterince bilmemeleri nedeniyle oldukça kül-
fetli ve maceralı geçti. 

Gezimize, hemen her zaman olduğu gibi 57 Niğdeli 
ve kendisini Niğde Sevdalısı sayanların katılımı ile 
saat 07.30’ da Kurtuluş Parkı içindeki Vedat DA-
LOKAY Nikah Salonu önünden başladık. ARMADA 
ve OPTİMUM AVM önündeki katılımcılarımızı da 
aldıktan sonra Yeniçağ- Mengen güzergahından 
Yedigöller’e yöneldik. Yukarıda da dile getirildiği 
gibi, rehber ve kaptanların bu yolu yeterince bil-
memeleri nedeniyle, Yedigöller’e sapılması gereken 
yeri yaklaşık 40 km kadar geçtiğimizi, kimlik kont-
rolü için bizi durduran Jandarma ekibinden öğrendik. 
Bu durum bize oldukça zaman kaybettirdi. Ardın-
dan, geri dönüp Yedigöller yönüne saptıktan kısa 
bir süre sonra da bu kez bir heyelan olayına tanık 
olduk. Yolumuza yuvarlanan kayalar geçişimizi en-

gelliyor; daha doğrusu zorlaştırıyordu. Kim bilir bel-
ki de yolu uzatarak kaybettiğimiz zaman bizim için 
muhtemelen mucize bir kurtuluş idi. Zira o kayalar 
bizler oradan geçerken de düşebilirdi. Bunu hiç mi 
hiç düşünmemek istiyor ve Yüce Allah’ a şükredi-
yoruz.

Bu gecikme ve aksaklıklar nedeniyle, sınırsız ızgara 
şeklinde lanse edilen öğle yemeği yenilecek yere 
saat 16.00’ ya yakın ulaşabildik. Üstüne üstlük 
yağmur altında ve zorunlu olarak, sınırlı ızgara ye-
mek zorunda kaldık. Daha sonra yöredeki yedi gö-
lün doyumsuz güzelliklerini, yeşilin tonlarını ve renk 
cümbüşünü hayranlıkla izledik. Kuşkusuz bu güzel-
likler bizlere çektiğimiz sıkıntıları kısmen unuttur-
du. Yürümekte zorlananların araç içinden giderken 
izledikleri harikulade görüntüler, yürüyebilenlerce 
doya doya, içesine ve yakından izlendi. Sayısız hatı-
ra fotoğrafları çekildi. Daha sonra belirli bir noktada, 
araçla gezenlerle buluşan yürüyen gezginler, saat 
19.00 sularında Ankara’ ya doğru otobüslerle hare-
ket ettiler ve maceralı yolculuğumuzu saat 22.00 
civarında hareket noktamız olan Vedat DALOKAY 
Nikah Salonu önünde noktaladık.

Elde olmayan nedenlerden kaynaklanan ve yaşa-
nan tüm olumsuzluklara, elverişsiz hava şartlarına 

YEDİGÖLLER GEZİSİ



21 SA
YI

: 1
05

KI
Ş 

2
0

1
7

Başkent- Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, 16 
Kasım 2017 günü, görevlerine yeni atanan Valimiz 
Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’ e, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Sayın Muhsin KAR’ a ve Faruk AKDOĞAN’ın istifası ile 
boşalan Belediye Başkanlığına yeni seçilen Sayın Rıfat 
ÖZKAN’ a “Hayırlı Olsun”  dileklerimizi iletmek, “Başa-
rılar” temennisinde bulunmak ve karşılıklı fikir alışve-
rişinde bulunmak üzere  bir nezaket ziyareti yaptık.

Sayın Valimize ve Sayın Belediye Başkanımıza yap-
tığımız ziyarete Yönetim Kurulumuzdan Başkan Mu-
harrem ÖZMEN, Başkan Yardımcısı Şeyda DOĞANCI-
OĞLU, Muhasip Üye Ahmet EFE ve Üye Hakkı ULU-
PINAR ile Kadınlar Kolu Üyelerimizden Semra AKKOÇ 
ve Mütevelli Üyemiz Metin AYHAN katılırlarken; 
Sayın Rektörümüzü ziyaretimizde Mütevelli Üyemiz 
Esin ÖZMEN’ de bizlerle oldu.

Niğde ziyaretimizde ilk durağımız, verilen randevular 
doğrultusunda Belediye Başkanımız Sayın ÖZKAN’la 
idi. Bizleri oldukça sıcak karşılayan Başkanımızın, 
Niğde’mizin geleceğine yönelik düşüncelerini zevkle 
dinledik. 

Sayın Başkan’ ın, özellikle “Efendi bey Mahallesinden 
başlayarak, tarihi taş evlerin ve konakların resto-
rasyonunu yaparak, turizme kazandırmak istiyoruz. 
Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile 
işbirliği içerisinde olacağız. STK’ nın görüşlerine baş-
vuracağız. Yatırım için Niğde’ yi tercih edecek hem-
şerilerimize ve diğer yatırımcılara arazi, elektrik ve su 
vereceğiz.” şeklindeki söylemleri bizleri mutlu etti. 
Ahmet EFE arkadaşımızın Vakfımız hatıra ormanının 
bakımı konusundaki talebine de “Niğde’mizde pek 
çok kurumun ve STK’ nın hatıra ormanları var. Bun-

VAKFIMIZIN NİĞDE ZİYARETİ

rağmen – haklı olarak endişelenen ve şikayetçi olan 
az sayıdaki kişiler hariç- katılımcıların büyük bir bö-
lümünün memnuniyetlerini dile getirmeleri bizim 
için bir bakıma teselli kaynağı oldu.

Başkent- Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, bu 
geziyi programlayan Vakfımız Kadınlar Kolu’ na ve 
özellikle organizasyonda yoğun emeğini hiç esirge-
meyen Semra AKKOÇ kardeşimize ve tüm katılım-
cılarımıza özür dileklerimiz yanında şükranlarımızı 
sunarız.                                                        ÖZMEN
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lar gerçekten oldukça bakımsız. Bizim, hafta sonları 
için piknik ve rekreasyon alanı olarak düzenlediğimiz 
bir Kent ormanımız var. Burası ihtiyacı karşılamıyor. 
Dolayısıyla Vakfınız hatıra ormanı ile diğerlerinin de 
hem bakımlarını yapmayı, hem de rekreasyon alanı 
olarak düzenleyip halkın hizmetine açmayı tasarlıyo-
ruz.” diye yanıt vermesi de ekibimizi oldukça sevin-
dirdi.

Niğde Programımızın 2. durağında Valimiz Sayın 
Yılmaz ŞİMŞEK’ le buluştuk. Sayın ŞİMŞEK’ ten Va-
kıf Başkanının sağlık sorunları nedeniyle, gecikmeli 
olarak yaptığımız ziyaret için, “Özür” diledikten sonra 
sıcak bir sohbete koyulduk.

Sayın Valimiz öncelikle “Kamu görevine ilk başladı-
ğım Niğde iline, Vali olarak atanmanın mutluluğu-
nu yaşıyorum.” diyerek sözlerine başladı. Geçen 4 
aylık süreçte, kamu kurumlarıyla ve STK ile yaptık-
ları görüşmeler sonrası edindiği ilk izlenimlere göre 
Niğde’mizin çözümlenmesi gereken acil beklentileri-
nin, otoyolun hızla tamamlanması, Hızlı Tren proje-
lerinden Niğde’ nin  de yararlandırılması ve Akkaya 
Barajını besleyen suların arıtılma tesislerinin en kısa 
sürede sonuçlandırılarak işletmeye açılması olduğu-
nu belirtti. Gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer önemli 
projelerin de Yeni Hükümet Konağı’ nın, 400 yataklı 
Yeni Hastanenin, Stadyumun, Ceza evinin yapımı; 
Kültür Han, Lojistik Merkezi, Geri dönüşüm tesisleri 
ve Enerji İhtisas Bölgesi ile ilgili işlemlerin tamamlan-
ması olduğunu dile getirdi.

Sayın Valimize “Ecemiş Projesi” ile ilgili görüşlerimizi 
ve Ecemiş suyundan sadece Niğde’ nin ve Niğde-
lilerin yararlandırılması dileklerimizi de ilettik. An-

cak, Valimizin bu konudaki “Hiç yoktan iyidir. Proje, 
Aksaray’a da suyun cüz’i bir bölümünün içme suyu 
olarak verilmesi suretiyle bir an evvel hayata geçsin.” 
değerlendirmesine de kısmen katıldığımızı belirttik.    

Genç ve Değerli Valimiz Sayın ŞİMŞEK, bizlere Turizm 
konusundaki görüş ve tasarılarını açıklarken, belki bi-
razda sınırlarımızı aşarak, kendisine “ Sayın Valimiz, 
geçmişte ilimizde İZ BIRAKAN VALİLERimiz oldu. Sa-
yın Vefik KİTAPÇIGİL gibi, Sayın Ünal ÖZGÖDEK gibi 
ve de özellikle değindiğiniz turizm konusunda Sayın 
Refik Arslan ÖZTÜRK gibi. Biz sizin de İZ BIRAKAN 
VALİLERİMİZden olacağınızdan eminiz ve bunu siz-
den bekliyoruz.” tarzındaki temennimize, hoşgörü ile 
büyük bir olgunlukla ve tevazuyla “Mesaj alınmıştır.” 
diye yanıt vermesi gerçekten takdire şayandı.

Niğde’ deki son durağımız, Rektörlük idi. Görev süre-
sini tamamlamış olan, Üniversitemiz önceki Rektörü, 
Prof. Dr. Sayın Adnan GÖRÜR’ ün yerine, Niğde Ömer 
HALİSDEMİR Üniversitesi Rektörlüğü’ ne yeni atanan 
Rektörümüz Sayın Muhsin KAR, program dışı özel 
konukları nedeniyle bizleri biraz gecikmeli olarak; an-
cak, oldukça sıcak bir şekilde karşıladı.

Sayın Rektör, Üniversitemizin gelişip güçlenmesi için 
geleceğe yönelik tasarıları konusunda ekibimizi bilgi-
lendirdi. Tıp fakültesi ile ilgili olarak mevcut durumu 
değerlendirdi. Yakın zamanda yapılacak çalışmalarla 
ilgili açıklamalarda bulundu. 

Vakfımız Başkanı Muharrem ÖZMEN, Niğde Üniver-
sitesi’ nin açılmasında büyük emeği olan Devlet Eski 
Bakanı Sayın Akın GÖNEN’ in Danışmanlığını yaptı-
ğı dönemde, onun adına yaptığı yazışmalarla gerek 
Üniversitenin açılmasında gerekse Milli Piyango Yur-
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du’ nun yapılmasında kendisinin de karınca kararınca 
bir payının olduğunu , o günlerin stresli ortamında 
yaşananları, anılarını dile getirdi.

ÖZMEN ayrıca “ Üniversitemize, Klasik Ziraat Fakül-
telerinden farklı olarak Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi’ ni kazandıran ŞAHENK’ lere Niğdeliler med-
yunu şükrandırlar. Ancak, Merhum Ayhan ŞAHENK 
büyüğümüze yıllar önce “5 YILDIZLI OTEL” yapmak 
üzere tahsis edilen; ancak, aradan geçen onca yılla-
ra rağmen halen atıl durumda bekletilen Yeşilburç 
yolundaki devasa araziye, yeniden ŞAHENK’ lerle 
işbirliği yaparak Üniversitemize 5 yıldızlı uygulamalı 
oteliyle birlikte bir Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek 
Okulu ya da Fakültesi kazandırmayı düşünür ya da 
deneyebilir misiniz,” diyerek sözlerini noktaladı.

Başkent- Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, Üniver-
sitemizin gelişip güçlenmesinde büyük payı olan, öz-
veriyle çalışan ve Niğdelilerin de takdir ve beğenisini 
kazanan Prof. Dr. Adnan GÖRÜR’ den bayrağı dev-
ralan Sayın KAR’ dan bu bayrağı birkaç adım daha 
ileri götürmesini, Üniversitemizi Türkiye’ nin sayılı 
Üniversitelerinden biri olmasını sağlamasını umuyor 
ve bekliyoruz.

Bizler her üç değerli Yöneticimizin yanından kendi-
lerini Ankara’ da özellikle de Niğde Lisesinin ilk me-
zunları Değerli Büyüklerimizin geldiği ve en kalabalık 
günümüz olan bir Perşembe günü Vakfımızda ağır-
lamaktan mutlu olacağımızı ve onur duyacağımızı 
belirterek ayrıldık.

Rektörlük ziyaretimizden sonra da selametle Ankara’ 
mıza döndük.                                                  ÖZMEN

Başkent- Niğde Vakfı Ana Sözleşmesinin, bir başka 
deyişle Vakıf Senedi’nin 23. maddesi gereğince ger-
çekleştirilen istişari nitelikteki toplantı, 16 Aralık 2017 
Cumartesi günü saat 15.00’te Vakıf merkezinde yapıl-
dı. Onursal başkanımız Sayın Prof. Dr. Cafer Tayyar SA-
DIKLAR, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Değerli 
Hemşerimiz ve Kurucu üyelerimizden Sayın Gülsün 
(BOR) GÜNER ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimizin, 
20 kadar Kurucu ve Onur Kurulu üyemizin katıldığı 
toplantının açılışından sonra söz alan Vakıf Başka-
nı Muharrem ÖZMEN toplantının gündemi ve amacı 
konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Özmen özetle 
“2017’nin ülkemiz açısından iyi ya da parlak geçtiğini 
söyleyemeyiz. Ancak, Vakfımız açısından oldukça aktif 
ve başarılı bir yılı daha geride bırakmak üzere oldu-
ğumuzu gururla dile getirmeliyim. Gerçekleştirilen çok 
sayıdaki etkinlikler bir yana,2017 yılındaki en önemli 

ve başarılı icraatımızın Vakıf Senedimizde (Ana Sözleş-
me ) yapılan ve tescillenerek kesinleşen değişiklikler 
olduğuna inanıyorum. Bu değişiklikler sayesinde bazı 
rutin konularda bile karar almamızı önleyen engeller 
ortadan kaldırılmıştır. Ancak, Vakfın feshi ya da Vakıf 
Ana Sözleşmesinde yapılacak yeni değişiklikler için 
eski hükümler saklı tutulmuştur.” dedi. 

Başkan devamla: “Vakfımız açısından övüneceğimiz 
bir başka konu ise ekonomik durumumuzdur. Son iki 
yılda, Vakıf olarak 3 yıl öncesine oranla hem sayısal 
olarak hem de miktar olarak 2-3 kat daha fazla öğ-
renciye yardım yapmamıza rağmen oldukça kayda 
değer bir birikimimiz olmuştur. Biz yönetim olarak bu 
birikimimizin bankada aylık ortalama 1000.00 TL’nin 
üzerindeki faiz getirisine rağmen, giderek değer kay-
bedecek nakit para olarak saklanması yerine giderek 

VAKFIMIZ ONUR KURULU VE KURUCU ÜYELERİ TOPLANDI
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değer kazanacak, gelir getirici bir gayrimenkule dö-
nüştürülmesi yönünde bir karar aldık.

Ayrıca, Vakfımızın işletme giderleri ve öğrencilerimize 
yapılacak 2. dönem yardımlar için ayrılacak miktar dı-
şında kalan 80.000.00 TL’lik bölümünü de bu işe ayır-
mayı tasarladık. Ancak, bu meblağın yeterli olmaya-
cağını düşünerek Başkent- Niğde Vakfı için  Bir Mum 
da Sen Yak adıyla bir kampanya düzenlemek istedik. 
Bununla birlikte, Yönetimimiz açısından yoğun işleri-
miz ve zaman darlığı nedeniyle ( Genel Kurul Hazırlık-
ları, Yazışmaları; NİĞDEMİZ Kış 2017 sayısının hazırlığı 
v.b…) bu işin sonuçlandırılmasını ve onurunu yeni seçi-
lecek Yönetim Kuruluna bırakmayı uygun gördük. Bu 

konuda sizlerin de değerli görüşlerini almak istiyoruz.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan tartışmalarda katılımcıların büyük çoğunluğu 
gerçekleştirilecek kampanyaya yeterli destek sağla-
namayacağını, bu şartlarla da yeni bir gayrimenkul alı-
mının güçlüğünü, önceliğin ise mutlaka eğitim yardım-
larına verilmesi gerektiğini dile getirdiler. Kısacası, bu 
konuda olumlu ve kesin bir karara varılamadı. Bununla 
birlikte, farklı araştırma ve çalışmaların sürdürülmesi 
konusunda görüş birliğine varıldı.

Bu şartlar altında, yönetimimizce de gerek kampanya 
gerekse gayrimenkul alımı konusunda, insiyatifin ge-
lecek yeni yönetime bırakılmasının uygun olabileceği 
kanaatine varıldı.                                               ÖZMEN

Vakfımız merkezinde, 2017 yılının son etkinliği ola-
rak, Kadınlar Kolumuzun organizasyonu ile 23 Ara-
lık 2017 Cumartesi günü bir çay partisi düzenlendi. 
Partide, konuklarımıza sunulan demli çaylar yanında, 
Kadınlar Kolu’nun Değerli üyelerinin ortaklaşa katkı-
larıyla alınan börek ve kekler de ikram edildi. Ayrıca, 
Niğde’ den getirilen tahinli pide, tahin, pekmez, köfter, 
tarhana, fasulye, nohut, kuru üzüm, kuru kayısı ve şe-
kerpare ile küp peyniri gibi yöresel ürünler de satışa 
sunuldu.

Vakfımızın, değerli yöneticileri ve üyeleri yanında, di-
ğer Niğdeliler ve kendini Niğdeli sayan Niğde dostları, 

Ankara’daki Niğde’mizin kardeş STK başkan ve yöne-
ticileri olmak üzere 80’e yakın kişinin katıldığı bu gü-
zel etkinlik son derecede sıcak ve samimi bir ortamda, 
saat 13.00’ten 16.30’a kadar devam etti.

Çay partimizi, etkinliklerimizin pek çoğunda bizlerden 
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Çankaya Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Değerli Hemşerimiz Sayın Gül-
sün Bor GÜNER’de sevgili annesi ve teyzesiyle birlikte 
onurlandırdılar. Bu arada, etkinliğimizin bir de sürpriz 
konuğu vardı. Sinema sanatçısı, değerli oyuncu, dizi 
yıldızı Sayın Meltem CUMBUL’da, Nihal ESEN ve Zu-
hal KILINÇ kardeşlerin konuğu olarak, gecikmeli de 

VAKFIMIZDA ÇAY PARTİSİ
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olsa çay partimize katıldı. Ancak, yöresel ürünlerimizin 
tamamı daha önceden gelen konuklarımız tarafından 
kapış kapış satın alındığı için Sayın CUMBUL’a sadece 
bir kavanoz pekmez ile bir tahinli pide verebildik.

Vakıf yönetimi olarak, başta bu etkinliğin organizas-
yonu ve gerçekleştirilmesinde aktif görev alan Kadın-
lar Kolumuzun tüm üyeleri olmak üzere katılan bütün 
konuklarımıza, Dernek Başkanları ve yöneticilerine, 
katılımcılarımız tarafından satın alınan yöresel ürünle-
rimizi titizlikle hazırlayıp, Niğde’den bize gönderen Ha-
lil ve Haluk ÇAKMAK kardeşlere (Çakmaklar Ticaret), 
ürünlerimizi Niğde’den Ankara’ya getiren Aydoğanlar 
Turizm Şirketi otobüsünün kaptanına, garajlardan 
Vakfımız merkezine taşıyan arkadaşlara, bu ürünlerin 
satışında özveriyle hizmet veren üyelerimize ve son 
olarak Vakfımız görevlisi B. Özge DOĞAN kızımıza son-
suz şükranlarımızı sunuyoruz.                          ÖZMEN
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Ankara’daki Üniversiteli gençlerimizin oluşturduğu 
Başkent- Niğde Vakfı Gençlik Kolları, Niğdeli genç-
lerimizi bir araya toplamak, tanıştırmak ve kaynaş-
tırmak için, güz döneminde kolları sıvadı.

Bu amaçla, 15.10.2017 günü Vakfımız Merkezin-
de, Ankara’ya yeni gelen Üniversiteli gençlerimiz-
le tanışmak için bir kahvaltı düzenledi. Toplantıda, 
ayrıca Gençlik Kolları önceki dönem başkanı Ümit 
BAYRIL’ın mezun olması nedeniyle Yönetim Kuru-
lu için yeni Başkan seçimi yapıldı. Mertcan URCAN 
ve Fevzi Mert GEZERKAYA’nın dostane bir ortamda 
yarıştığı seçimde, oyların çoğunluğunu alan GEZER-
KAYA Vakfımız Gençlik Kollarının yeni başkanı oldu. 
Kahvaltılı tanışma toplantısı sıcak ve samimi soh-
betlerle devam ederek sonlandı. 

22 Ekim 2017 Pazar günü Vakfımızda eğitim yar-
dımı yapılması uygun görülen Üniversiteli gençle-
rimize, Muhasip Üyemiz Ahmet EFE tarafından 1. 
dönem için ödeme talimatları verildi.

Gençlik Kollarımız, geleneksel hale getirdikleri “Çiğ 
Köfte Partisi” nin 5.sini de 17 Aralık 2017 günü 
Vakfımız merkezinde gerçekleştirdi. Çiğ köfte parti-
si, çok sayıda Üniversiteli gencimizin katılımıyla ve 
coşkulu bir ortamda geçti.

Gençlik Kolları etkinliklerine zaman zaman Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden Şeyda DOĞANCIOĞLU, Ah-
met EFE ve Ahmet ÇİMEN’de katıldılar. Ayrıca, her 
iki etkinlikte de Yönetimimiz gençlerimize maddi 
yönden destek verdi.

GENÇLİK KOLLARIMIZIN ETKİNLİKLERİ

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 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.

Not : Abone oldukları halde kendilerine dergi gelmeyenler güncel adreslerini lütfen Vakfımıza bildirsinler.

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı 
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TÜRKPENÇE fizik dersimize geliyordu. Çok disiplinliy-
di. Diğer öğretmenlerimiz de konularında çok başarılı 
ve idealisttiler. Bizleri yetiştirmek için ver güçleriyle 
çabalıyorlardı. 

Ben ilkokula erken başladığım ve hiç sınıfta kalmadı-
ğım için sınıfın en küçük öğrencilerindendim. Öğrenci 
argosuyla sınıfın en tıfılıydım. Kızlara zarar vermez, 
çimdik atmaz diye düşünmüş olmalılar ki beni iki kız 
arkadaşımın arasına oturttular. İkisi de çok çalışkan 
arkadaşlardı. Sağımda lise öğretmenimiz Hüseyin 
YETİK’in kızı Ayla YETİK, Solumda ise Niğde’nin ünlü 
cerrahı ÇAVUŞOĞLU’nun kızı Neslihan ÇAVUŞOĞLU 
vardı.

Ayla YETİK ile Hukuk Fakültesinde de birlikte oku-
duk.1964 yılında mezun olduk Ayla YETİK hazine 
avukatlığından emekli olup İzmir’e yerleşti. Neslihan 
ÇAVUŞOĞLU ise Diş Hekimi olup İstanbul’a yerleşti.

1964 yılı Ekim ayında Ankara Hukuk Fakültesini 
bitirdim. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 1967 yılın-
da Ankara Valiliği emrinde göreve başladım. Yedi ay 
yedi gün Kırşehir Mucur ilçesinde Kaymakam Vekili 
olarak, Kastamonu Bozkurt’ta, ilçe teşkilatı kurmak-
la görevli Kaymakam Vekili olarak, dört ay yirmi beş 
gün Balıkesir ili Manyas ilçesinde Kaymakam Vekili 
olarak çalıştım.

48. dönem Kaymakamlık Kursu’nu takdire layık de-
rece ile bitirdikten sonra Çorum Bayat İlçesi Kayma-
kamlığına asaleten atandım.

Bingöl İli Kiğı İlçesinde Kaymakam olarak çalıştıktan 
sonra, eşimin trafik kazası sonrası felç olması ne-
deniyle sağlık hizmetinden yararlanması için İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nde şube 
müdürü oldum. 1978 yılı Mart ayında İçişleri Bakan-

“Dürüst Bir Bürokratın Anıları”

Değerli hemşerimiz Ceyhan DEMİR’in “ İZMİR’İN AŞK 
ASANSÖRÜ, Yıkılmaktan Nasıl Kurtuldu” adlı 333 
sayfalık yaşam öyküsünü bir solukta okuyup bitir-
dim. Kitabın ÖNSÖZ’ünü yazan Av. Suat SEZER “Çok 
çalışkan, inandıklarından ödün vermeyen, hak ve 
hukuktan ayrılmayan dürüst bir bürokratla karşılaş-
tım. Onun diğer bir özelliği de, Atatürk’ün izinden 
hiç ayrılmaması, yaşadığı güzel günleri ve bugünü 
ATATÜRK’e borçlu olduğunu kabul edip, onun dev-
rim ve ilkelerinden asla ödün vermemesi” diyor.

1943’te Ulukışla’da doğan Ceyhan DEMİR, ilk ve or-
taokulu burada bitiriyor. Memleketi olan Ulukışla’ da 
lise olmadığı için 1957 yılı Eylül ayında tahta bavu-
lu ile Niğde Lisesi’nin yolunu tutuyor; gelin bundan 
sonrasını onun satırlarından okuyalım…

“Niğde Lisesi’ne yatılı pansiyon öğrencisi olarak kay-
doldum. Annem benim için yeni satın alınan tahta 
bavula kırçıllı ketenden bir kılıf dikti. Terzi Mustafa 
ve Hacı bey ağabeylerin yeni diktikleri takım elbisem 
de çok hoşuma gitmişti. O yıllarda palto ve kol sa-
ati çok lükstü ve benim yoktu. Annem çeşitli kuru 
pastalar yaptı. Küçük bez torbalar içinde kuru üzüm, 
ceviz, köfter ve diğer çerezler hazırladı.

Beni ve diğer arkadaşları Niğde’ye götürecek Oto-
ray Treninin hareket düdüğü çaldığı vakit, hepimiz 
telaşla bizi yolcu etmek için gelenlerle kucaklaşıp 
vagonlara doluştuk. Buharlı lokomotifin saldığı be-
yaz buharlar aramıza giripte annemi, babamı ve kar-
deşlerimi göremez olunca, sanki bir daha onları hiç 
göremeyecekmişim gibi bir duyguya kapılarak, göz-
yaşlarıma hakim olamadım.

O yıllarda Niğde Lisesi, verdiği eğitim öğretimle sayılı 
okullar arasında yer alıyordu. Müdürümüz Mehmet 

ULUKIŞLA’DAN İZMİR BELEDİYE  
BAŞKANLIĞINA         

Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Yaklaşık yirmi yıllık devlet memurluğu hizmetim, üs-
telik emekli maaşı ve ikramiyesi bile olmadan sonra 
ermiş oldu.

Evim yok, arabam yok. Bankada bir süre idare edebi-
lecek bir miktar paramdan başka gelirim yok. Ayrıca 
avukat olabilmem için bir yıl ücretsiz staj yapıp avu-
katlık izin belgesi almam gerekiyor.

1985 yılı Eylül ayı sonunda stajım bitti. Avukatlık 
belgesini büroma asıp çalışmaya başladım. Ancak, 
kimseden para isteyemiyordum, yardımcı olduğum 
insanların çoğu da avukatlık ücretinden söz açmayıp 
teşekkür edip sıvışıyorlardı.”

“İZMİR’İN AŞK ASANSÖRÜ, Yıkılmaktan Nasıl Kurtul-
du” adlı kitabı okuduğunuzda kimi zaman duygula-
nacak, kimi zaman da düşünecek veya güleceksiniz. 

Bu kitabın tüm geliri, başarılı öğrencilere burs vermek 
amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ba-
ğışlanmıştır.

lığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine atan-
dım. Dört yıl sekiz ay bu görevde çalıştıktan sonra 
19 Kasım 1982 tarihinde kendi isteğimle İzmir Vali 
Yardımcılığı görevine atandım.

İzmir Vali Yardımcılığında beş ay çalıştım ve bu arada 
boşalan İzmir Belediye Başkanlığı görevine atandım. 
25 Mart 1984 tarihinde görevi yeni seçilen Belediye 
Başkanına devrederek İzmir Vali Yardımcılığı görevi-
me döndüm.

Baskılara boyun eğmeyip yasadışı istekleri geri çe-
virdiğim için, 1984 yılı Ağustos ayında Konya Vali 
Yardımcılığına atandım. Konya’ya atanmama ilişkin 
işlem, hukuka açıkça aykırıydı. Bu duruma katlanıl-
ması zordu ve bu benim yapıma uygun değildi.

Yol ayrımına gelmiştim. Çok sevdiğim mesleğimi ar-
tık ideallerime uygun yürütemeyeceğimi düşünerek 
kendi isteğimle görevden ayrılmaya, avukatlık stajı 
yapıp kendime yeni bir yaşam kurmaya karar kıldım.

Gönlünü Ulukışla sevdasına adamış değerli insan 
Ceyhan DEMİR, iki derleme çalışmasıyla doğduğu 
topraklara bir hizmet daha veriyor.

İlki; Binlerce Ulukışla’lı çocuğun okuyup iş ve mes-
lek sahibi olmasını sağlayan Ulukışla Orta okulunun 
açılış hikayesidir. Ciddi bir çalışma ile hazırlanan 
ve bizleri geçmişe götüren nostaljik bir derleme 
olan, Eylül/2017 tarihinde basımı gerçekleştirilen  
“..Ulukışla’da Erzurumlu Orman Mühendisi Mehmet 
ŞENAY’ın önderliği ile açılan ortaokul”. Bu  çalışma 
ile ortaokulun yapılması hikayesi anlatılıyor. Meh-
met ŞENAY; Ulukışla çocuklarının eğitim meselesi-
ne kafa yormuş, ortaokul binasının yapılması için 
toplantılar yapmış, Ulukışla halkının da desteğiyle 
bina tamamlanarak 1948-1949 öğretim yılında 

eğitim ve öğretim hizmetine başlamıştır. 

İkinci çalışma ise; “..Tarihi Ulukışla İnkilâp İlkoku-

lu”, hakkındadır. 1923 yılında inşa edilen okul ile 

ilgili bilgilerin verildiği ve arşiv niteliği de taşıyan 

50 sayfalık çalışma, geçmişe ışık tutan değerli bir 

derlemedir. SEVGİ, BARIŞ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK 

içinde okuyan binlerce çocuğun, ülkemize faydalı 

birer insan olmalarını sağlayan bu irfan yuvası hak-

kında bilgiler aktarılmıştır. Yılların birikimini ve bil-

gileri toplayan Ceyhan DEMİR bu yayın ile Ulukışla 

kültür hayatına önemli bir derleme kazandırmıştır. 

Her iki çalışmayla ilgili kitapçığı edinmek isteyenler, 

Ulukışla Yardımlaşma Derneği, İlkiz Sokak No.20/4 

Sıhhiye-Ankara adresinden temin edebileceklerdir.

“..CEYHAN DEMİR’DEN İKİ DERLEME 
ÇALIŞMASI DAHA..”

                Ahmet ŞENOL
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Truva’nın, Hektor’un intikamını alışını, kurşuna diz-

me emrini verişini.

Osmanlı Devletini, Padişahı ve İstanbul’u kurtarışını. 

Hem de kaç kez… Başkomutan Vekili Enver Paşa’yla 

cephede kavga edişini, istifa edişini, gözyaşlarını 

tutamadığı anları.

Bu Belgesel- Anlatı size, çocuklarınıza, torunlarını-

za, gelecek kuşaklara yazılmıştır.

Naim BABÜROĞLU Kimdir?

Naim BABÜROĞLU, 1960 yılında Antakya’ da 

doğdu. İlk ve Ortaokul öğrenimini Antakya’ da ta-

mamladı. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1981 

yılında Kara Harp Okulu’ nu, 1982 yılında Piyade 

Okulunu bitirdi.

1992 yılında Kara Harp Akademisi’nden Kurmay 

Yüzbaşı olarak mezun oldu. 1995 yılında Silahlı 

Kuvvetler Akademisi’ ni bitirdi. 

1996-1997 yıllarında Birleşmiş Milletler Askeri 

Gözlemci Subayı, 1998-2001 yıllarında Belçika’ da 

NATO Karargahında Kuvvet Plan Subayı olarak gö-

rev yaptı.

14 yaşında başladığı askerlik yolculuğu, 37 yıl sür-

dü ve Tuğgeneral rütbesinde iken 2011 yılında 

emekli edildi.

Cambridge Üniversitesi’nden İngilizce Öğretmenlik 

Sertifikası aldı. ABD Oklahoma Üniversitesi’nde İn-

san ve İlişkileri konusunda; Türkiye Harp Akademi-

leri Komutanlığı’nda Ulusal Güvenlik ve Uluslararası 

ilişkiler dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışması-

nı Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalında tamamladı.

KEMALYERİ

NAİM BABÜROĞLU

Belgesel-Anlatı

Ç a n a k k a -
le Savaşı’ndan 
Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ü silmek 
isteyen tarih nan-
körleri, planlı bir 
yalan bombardıma-
nına başladılar. Ev-
liyaların Çanakkale 
Savaşı’nda düşmanı 
yendiğini; cübbelile-
rin, yeşil sarıklıların 
Türk askerini koru-

duğunu iddia eden bir tarih oluşturma süreci dört 
nala koşmakta. Mustafa Kemal’in Arıburnu, Anafar-
talar, Conkbayırı’ndaki zaferlerini yok sayan, tarihi 
kirleterek, gerçeğe ihanet eden soytarılar peydah-
landı.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Çanakkale’de yok et-
mek isteyenlere karşı izi silinmeyecek bir tokattır 
bu Belgesel- Anlatı. Mustafa Kemal’in tokadıdır.

Çanakkale cephesinde göreve atandığı andan, ay-
rılışına kadar yaşadıklarının bir öyküsüdür. En kanlı 
savaş meydanında, gece gündüz 9 ay 13 gün…

34 yaşında genç bir komutanın ölümden ağır so-
rumluluk duygusunu.. Yorucu, sıkıntılı, ölü ve yara-
lılarla dolu muharebe ortamını belgelerle anlatıyor 
bu kitap. Hem de dost ve düşman askerlerinin ka-
leminden.

Hüzün de var, gözyaşı da, kan da, tebessüm de, 
birazda mutluluk. Gömülemeyen ölülerin, çürüyen 
bedenlerin sinen kokusunu, yaralıların çığlıklarını.

YENİ KİTAPLAR
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tabı okumalıydılar. O vakitler, kitap o kadar çok ilgi 

gördü ki, Kuran-ı Kerim’ den sonra en çok okunan 

kitap haline geldi.

Bu kitap, kalbi vatan ve halk sevgisi ile dolu, temiz 

ve aydın insanların ülkelerinin kalkınması için nasıl 

fedakarca çalıştıklarının anlatılması amacıyla kale-

me alınmıştı. 

Finlandiya halkının milli uyanışı ve binlerce Finlinin 

ülkelerinin kalkınması için verdiği samimi ve feda-

karca mücadele ile ilgili anlatılanların temelini ger-

çek olaylar teşkil etmektedir.

Ayrıca Petrov, “hayatın mimarları” olarak tanımladı-

ğı Finlandiya vatandaşlarının azimli ve gayretli bir 

şekilde çalışarak müreffeh, özgür ve kalkınan bir 

ülke kurdukları gerçeğini de açıkça ortaya koymak-

tadır.

Grigoriy Petrov Kimdir?

Grigoriy Spiridonoviç Petrov 20 Ocak 1866’ da Pe-

tersburg’ a bağlı küçük bir kasaba olan Yamburg’ 

da dünyaya gelmiştir. Petrov’ un babası küçük bir 

tüccardı ve misafirhane işletmeciliği yapmaktaydı.

Eğitimine Narva Lisesi’ nde başlayan Petrov daha 

sonra Ruhban okulu ve ardından İlahiyat Akademi-

sini bitirdi ve papaz oldu. 

Daha sonra eğitimcilik mesleğini seçip çeşitli okul-

larda konferanslar verdi ve sonra Rusya ve çevre-

sindeki ülkeleri gezmeye başladı. 

“Geldim, gördüm, konuştum, mutluyum” diyen 

yazar kanser hastalığına yakalanarak 18 Haziran 

1925 yılında vefat etmiştir. 

Grigoriy Petrov’ un kabri bugün Munih’ teki  

Ostfriedhof Mezarlığı’nda bulunmaktadır. 

ATATÜRK’ ÜN  
OKULLARIN MÜFREDATINA  
KONULMASINI İSTEDİĞİ KİTAP 

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE 

GRİGORY PETROV

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal ATA-
TÜRK zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, 
kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek keli-
meyle hayran olmuştu. Kitap derhal ülkedeki okul-
ların ve askeri okulların müfredatına konulmalı ve 
öğrenciler “yaşamı yenilemek” için mutlaka bu ki-

YENİ KİTAPLAR
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ideolojik mahallesine hapsolmuş herkesin onurlu bir 
çıkışa ihtiyacı vardır.

Yenilmişlik duygusuna kapılmadan, gururumuz in-
cinmeden, onurumuz zedelenmeden oturup konuş-
mak, nihayetinde uzlaşmak için mahalleden çıkabil-
meliyiz.

Sürekli her şeye isyan ederek, ötekine daima kötü 
gözle bakarak bir yere varamayız. 

Bu ülkede ağız tadıyla, huzur ve güven içinde, alnı-
mızın teriyle, yüzümüzün akıyla yaşayabilmemizin tek 
yolu; Onurlu Çıkış.

Bu kitapta; İslamcı ideolojiye mensupken yaşadığım 
hayatı, düşüncelerimin oluşumuna nelerin kaynak-
lık ettiğini, ruh halimi, acılarımı, sevinçlerimi, umut-
larımı dile getirdim.

Bununla, seküler kesimin dindar yaşam süren in-
sanları daha iyi tanımasına, anlamasına yol açmayı 
hedefledim. Kayahan’ ın şarkısındaki gibi, kendime 
“Allah’ım, ben nerde yanlış yaptım? “ diye sordum.

Ve İslamcılar olarak kurduğumuz hayalin nasıl ülke-
nin kabusu haline geldiğini, nerelerde hata yaptı-
ğımızı, neyi yanlış düşündüğümüzü, neleri göreme-
diğimizi ve nihayet içine düştüğümüz karmaşadan 
nasıl çıkabileceğini anlatmaya gayret ettim.

İDEOLOJİK MAHALLEDEN TÜRKİYE’ YE

ONURLU ÇIKIŞ

LEVENT GÜLTEKİN

1972 yılında Arda-
han’ ın Göle ilçesinde 
doğan Levent GÜL-
TEKİN, ilk, orta ve 
lise tahsilini Göle’ de 
yaptı. Anadolu Üni-
versitesi Kamu Yö-
netimi Bölümü’nde 
lisansını, Selçuk 
Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bö-
lümünde yüksek 
lisansını tamamladı. 

Medya sektörüne 1995’te Yeni Şafak’la girdi. Ger-
çek Hayat dergisini çıkardı. 2007 yılında Star Med-
ya Grubu’nda, 2009’ da CİNE 5 Medya grubunda 
üst düzey yönetici olarak çalıştı. Halen, www.diken.
com.tr sitesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

ONURLU ÇIKIŞ adlı kitabında Levent GÜLTEKİN diyor ki;

Kangrene dönüşmüş meselelerimizi çözmek, ülke-
mizi yaşanabilir kılmak için hepimizin, yani kendi 

YENİ KİTAPLAR

S A Y G I D E Ğ E R  Ü Y E L E R İ M İ Z , 
GÜZEL NİĞDEMİZİN YARDIMSEVER VE AYDIN GÜZEL İNSANLARI,

VAKFIMIZ KAPISININ SİZLERE HER ZAMAN AÇIK TUTULABİLMESİ İÇİN 
AİDATLARINIZI AKSATMADAN ÖDEMENİZİ; AYRICA, YÜKSEK ÖĞRENİMDEKİ 
MUHTAÇ DURUMDA OLAN NİĞDELİ ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIM İÇİN 

BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ.

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı 
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• Tarımda enflasyon %14.9’ a ulaştı. Ekmeğin fi-
yatı aynı (?) kalırken, 250 gr ekmek 200 grama 
düşürüldü.

• Sayıştay’ ın tespitine göre 4 bin 314 kişiye öl-
dükten sonra SGK primi kesilmiş.

• İSKİ, suya 11 ayda 10 kez zam yaptı.

• Ekonomideki tıkanıklığı aşmak için Büyük Firma 
ve KOBİ’ lere 200 milyar TL pompalandı, ancak 
Kredi Garanti Fonu’nda 1 puanlık artış oldu.

• Uluslararası şeffaflık örgütüne göre, ilk sıralar-
da Danimarka, Yeni Zelanda yer alırken Türkiye 
ancak 75. sırada yer aldı. 

• Hukukun Üstünlüğü sıralamasında 40, Basın 
Özürlüğü sıralamasında 9, Ekonomik Özgürlük-
te 15 ülkenin gerisine düştük.

• 2002 yılında Türkiye’ deki tutuklu sayısı 70 bin 
kişi iken 2017’ de 200 bin kişiye ulaştı.

• 2017 yılı itibariyle Türkiye’ de 20 milyon kişi 
silahlandı.

• 2017’ nin ilk 10 ayında 71 işçi intihar etti. Tür-
kiye iş cinayetlerinde Avrupa’ da 1. , dünyada 
2. oldu. Bir yıl içinde 1963 işçi iş cinayetine 
kurban gitti. Çocuk işçi istihdamında Türkiye 2. 
oldu.

• 2016’da kömürün tonu 650 TL iken, 2017’ de 
%35 zam geldi ve kömürün tonu 850 TL oldu.

• Türkiye Eğitimli Ülkeler sıralamasında 109. Sıra-
da yer aldı. İlk dört ülke Rusya, Kanada, Japonya 
ve İsrail oldu. PİSA testinde öğrencilerimizin se-
viyesi her yıl geriye düşmeye devam etti.

• Türkiye Basın Özgürlüğünde  kara listede yer 
aldı. 180 ülke içinde 155. sırada yer aldı. Türki-

• 2017 yılında işsizlik oranı %9.1’ den %10.9’ a 
yükseldi. Resmi rakamlara göre 3 milyon 443 
bin işsiz vatandaşımız oldu. Genç işsizlerin oranı 
%32’ yi geçti.

• Bankalara olan kredi borcunu ödeyemeyip ta-
kibe giren icracılık KOBİ sayısı 328 bin 327’ ye 
ulaştı. Takipteki kredi miktarı 24.6 TL’ ye yük-
seldi.

• 2017 yılında; Bireysel Kredi Kartı borcu 19 kat, 
tüketici kredi borcu 175 kat, şirketlerin borcu 
28 kat, karşılıksız çek tutarı 13 kat, protestolu 
senet sayısı 2 kat artış gösterdi.

• Türk lirası 150 para birimi içinde en çok değer 
kaybeden 2 paradan biri oldu. 

• Yüzde 11.9’ a yükselen enflasyon 14 yılın re-
korunu kırarken 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1827 
TL’ ye yükseldi. Yoksulluk sınırı 5030 TL oldu. 
Buna göre Türkiye’ de 50 milyon yoksul var.

• 2017 yılında işçi, memur ve emekliye %3.36 
zam yapılırken Saray’ a %30, Meclise %27 zam 
yapıldı.

• Sayıştay raporuna göre SGK (Sosyal Güvenlik 
Kurumu) son 10 ay içinde 21 milyar TL ile rekor 
açık verdi.

• 2017 yılında Dış Ticaret açığımız %85 arttı. 
Enerji ithalatımız %51.3 artış gösterdi. bir yıllık 
cari açık 40 milyar doları buldu.

• 2017’ de dolar, Euro ve sterlin rekor düzeyde 
yükseldi.

• Motorin (mazot) tarihinde ilk kez 5 TL’ yi geçti. 
2002’ de 1 kilo buğday 1 litre mazot alırken 
2017’ de 7 kilo buğdayla 1 litre mazot alınabi-
liyor.

2017 YILI GERİDE KALIRKEN 
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• TRT’ nin çizgi filminde Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal “Kötü Adam”  olarak gösterilerek büyük 
bir skandala imza atıldı. 

• Torba yasa tasarısı ile 3 GSM (Turkcell, Voda-
fone, Türk Telekom) firmasının 3.5 milyar liralık 
vergi borcu silindi.

• Antalya’ da 1.4 milyar dolara mal olan, 2010 
yılında dünyanın en lüks oteli seçilen Mardan 
Palace Hotel 51 milyon TL’ lik SGK borcu nedeni 
ile satışa çıkarıldı. Ancak alıcı bulamadı. 

•  Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan MI-
PIM güvenlik endişesi nedeniyle iptal edildi.

• 3 milyon Suriyeliye ücretsiz sağlık hizmeti ve-
rildi. 924 bin Suriyeli ameliyat edildi. 992 bin 
Suriyeli yatarak tedavi gördü. 250 bin Suriyeli 
kadın doğum yaptı.

• Torba yasa ile Türkiye’ deki 41 milli park ve 16 
bin sit alanı yatırımcıların rantına açılıyor.

• Türkiye’ de kişi başına sağlık harcaması OECD’ 
nin dörtte biri kadar oldu. Kişi başı sağlık harca-
ması 1000 TL olurken, 1000 kişiye 2.7 yatak 
ve 1.8 doktor düşüyor.

• Özetle 2017’ de Türkiye’ de 11 milyon işsiz 
var, 26 milyon kişi icralık, 36 milyon kişi banka-
lara borçlu, 9 milyon kişi açlık sınırında.

ye “Dünyanın En Büyük Gazeteci Hapishanesi” 
unvanını aldı.

• Son bir yılda 400’ den fazla çocuk cinsel is-
tismara uğradı. İstismarcıların %66’sı çocuğun 
tanıdığı olurken, burada akraba, komşu, Kuran 
kursu ve Cemaat yurtları çalışanları başı çekti.

• Avrupa’ nın Hava Kirliliğinin en yüksek 10 ken-
tinden 8’i Türkiye’ de tespit edildi.

• İş Yapma Kolaylığı Programında Türkiye 190 
ülke içinde 60. sırada yer aldı.

• Rusya Kasım ayında Antibiyotikli tavukları al-
madan Türkiye’ ye geri gönderdi.       

• İsviçreli Finans Devi Credit SUİSSE raporuna 
göre; dünya genelinde eşitsizlik artarken, hane 
halkı varlığının en çok yoksullaştığı ülke Türkiye 
oldu.

• Kapalı Çarşı’ da dükkanlar birer birer kapanırken, 
açıkta kalan kuyumcular lokumcu olmaya baş-
ladı.

• Obezite’ de (şişmanlık) 35 ülke arasında 13. ol-
duk. İlk 3 sırada ABD,Meksika ve Yeni Zelanda 
yer aldı.

• Piyasa Araştırma Şirketi Euromitor İnternation’ 
ın verilerine göre İstanbul 100 dünya ülkesi 
arasında 8. sırada yer alırken, turist sayısı ile 
19. Sıraya geriledi.
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Niğde’ de 103 Eczacı Sağlık Hizmeti Veriyor   

Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat ÖZTÜRK’ün 

verdiği bilgiye göre; Niğde’ de Eczacı Odası, 115 

üyesi ve 103 eczane ile sağlık hizmeti vermektedir.

Hurdacı Muharrem DEMİR Bir Gecede Kö-
şeyi Döndü   Şehre doğalgaz geldikten sonra el-

den çıkan soba, klima ve elektrikli ısıtıcıları tırlarla 

toplayan Hurdacı Muharrem DEMİR bir gecede kö-

şeyi döndü. Doğalgaz işletmelerine teşekkür eden 

M.DEMİR, “Yaşasın Doğalgaz” sloganı atıyor.

Niğde İli Lahana Üreticileri Birliği Kuruldu   

Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım 

BAŞ, Niğde’ de 6 köy ve 25 kurucu ile Niğde İli La-

hana Üreticileri Birliği kurulduğunu bildirdi. Lahana 

üretiminde Türkiye’ de ilk sıralarda yer alan Niğde’ 

de, 17 bin 920 dekar alanda 98 bin 440 ton lahana 

üretimi yapılmaktadır.

BOR’ da Gizli Hazine     İstanbul’ da düzenlenen 

Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesin-

de konuşan Güven ÖNAL, en fazla Kaya Gazı’ nın 

Bolu Göynük’ ten sonra Niğde’ nin Bor, Konya’ nın 

Ereğli ve Ankara’ nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerin-

de bulunduğunu söyledi.

Niğde’ de Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor Türki-

ye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Ömrün en Uzun Olduğu 

İller” araştırmasında, Niğde’ de ortalama yaşam sü-

resi 78.4 olarak hesaplandı. Ortalama yaşam süresi 

erkeklerde 75.4, kadınlarda ise 81.3 olarak belirlendi.

Ovacık Köyü Manastırı Keşfedilmeyi Bek-
liyor   CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER, 

Manastır ve kiliselerin yanı sıra, yeraltı şehri ve yüz-

yıllar öncesinde tedavi amaçlı kullanılan yeraltı ma-

nastırının bulunduğu Ovacık köyüne gereken ilginin 

gösterilmesini istedi.

Milli Patates Çeşidi 8 Adete Yükseldi    Niğde’ 

de Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştiri-

len 8 çeşit yerli patatesin hasadı yapıldı. Konaklı’ da 

düzenlenen etkinlikte yerli patates çeşitleri “Fatih”, 

“Onaran 2015”, “Nahita”, “Nam”, “Ünlenen”, “Murat-

bey”, “Çağlı” ve “Leventbey” üreticilere tanıtılarak 

hasatları yapıldı.

Niğde 1. Elma Çalıştayı Yapıldı  Üniversite ve 

Alma Ata Teknik Tarım tarafından Niğde’ de 12-13 

Ekim 2017’ de 1. Elma Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda, 

Yetiştirme teknikleri, Hasat ve Depolama, Hastalık 

ve Zararları ile Pazarlama konuları ele alındı.

Niğde ODTÜ’nün Büyük Başarısı   Niğde Çağ-

daş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmetleri bünyesindeki 

Niğde ODTÜ Okulları, kuruluşunun 20. Yıldönü-

münde Özel Anadolu Lisesi ve Özel Fen Lisesi’ni de 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmete açtı.

Kinoa Bitkisi Deneme Üretimi Başladı   
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 

FAKIBABA’nın, CHP Niğde Milletvekili Ö. Fethi GÜ-

RER’ in kinoa bitkisi ile ilgili sorusuna cevabında, 

Niğde’ de 3 köyde 140 dekar alanda Kinoa Bitkisi 

Deneme Üretiminin başladığını söyledi.

Niğde’ de 3 Adet Kavun 5 TL  Niğde’ nin Bor 

ilçesinin Bayat köyünde 1600 dekar kavun ekimi 

yapıldı. 3 adeti 7-8 kilo gelen kavunlar 5 TL ye sa-

tılıyor, ancak yine de alıcı bulmakta güçlük çekiyor.

Öğrenci Sayısı 28 Bini Aştı  Niğde Üniversite-

si 2017-2018 eğitim- öğretim yılına 28 bini aşkın 

öğrenci ile başladı. Sadece bu öğretim yılında açılan 

fakülte ve bölümlerle, 5 bin 383 yeni öğrenci Üni-

versite bünyesine katıldı.

Niğde Halk Kütüphanelerinden 145 Bin 
Kitap Var Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tara-

fından kütüphaneler istatistiği yapıldı. Buna göre 

Niğde Halk Kütüphanelerinde 145 bin 141 kitap, 

Nevşehir’ de 484 bin 776, Kırşehir’ de 151 bin 064, 

Aksaray’ da 132 bin 398 kitap bulunuyor.

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Ulukışlalıların Hastane Çilesi  Bir buçuk yılda 

tamamlanması planlanan Ulukışla Devlet Hastane-

si inşaatı 3,5 yıldır devam ediyor. 2014 yılı Mayıs 

ayında başlanan ve Aralık 2015 de bitmesi plan-

lanan Hastane binasının tamamlanmaması ile halk 

tedavi olmak için  çevre il ve ilçelere gidiyor.

Niğde Keçi Üretiminde AHİKA Rekoru Kırdı   
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 

Niğde’ de 147 bin 453 sığır, 437 bin 413 koyun, 

71 bin 802 keçi bulunuyor. Keçi sayıları Nevşehir’ 

de 11 bin 672, Aksaray’ da 61 bin 678, Kırşehir’ 

de 32 bin 129 ve Kırıkkale’ de 27 bin 316 olarak 

belirlendi.

Niğde Temmuz’ da Konut Satış Rekoru Kır-
dı Türkiye’ de 2017 Temmuz ayında 115 bin 869 

konut satışı yapılırken, Niğde’ de 1697, Aksaray’ da 

566, Kırıkkale’ de 543, Kırşehir’ de 350, Nevşehir’ 

de 232 adet konut satışı yapıldı.

AHİKA İllerinde Konut Sayıları  Aksaray 116 

bin 446, Nevşehir 112 bin 839, Niğde 99 bin 669, 

Kırşehir 65 bin 084, Kırıkkale 68 bin 620.

Yılın Ahisi 80 Yaşındaki Naci İÇLİ Niğde’ de 

yılın Ahisi Niğde Merkez Sanayi, Sisteminde 52 yıl-

dır demir doğrama işi yapan 80 yaşındaki Naci İÇLİ 

oldu. 

153 Şehidimiz, 150 Gazimiz Var  19 Eylül Ga-

ziler Günü dolayısıyla CHP Niğde Milletvekili Ö. Fethi 

GÜRER yaptığı açıklamada Niğde’ nin 153 şehidi ve 

150 gazisi olduğunu bildirdi.

Okul Kapatılmasına Büyük Tepki İzmirli ha-

yırsever Necla FİLİBELİ tarafından 2007 yılında 

Niğde Merkeze bağlı Kızılören Köyüne yaptırılan ve  

annesinin adını taşıyan Rebia FİLİBELİ  Ortaokulu-

nun öğrenci azlığı bahane gösterilerek, kapatılma 

kararı alındı. Kızılören köyü halkı kapatılmaya büyük 

tepki gösterdi.

MHP’ den 300 Kişi İstifa Etti  Niğde’ de arala-

rında eski Niğde Milletvekilleri Mümin İNAN ve  Ve-

dat BAYRAM olmak üzere, Meral AKŞENER’in par-

tisine katılmak üzere MHP’ den 300 kişi istifa etti.

Niğde’ de 36 Bin Kurban Kesildi Kurban 

Bayramında Niğde’ de 3 bin 960 büyükbaş, 32 bin 

180 küçükbaş olmak üzere, toplam 36 bin kurban 

kesildi.

Fertek Köyü Niğde’nin Mahallesi Oldu  Alı-

nan bir kararla Fertek Niğde’ nin mahallesi oldu ve 

imar rantına açılmasının yolu açıldı. Geçmiş olsun 

Yeşil Fertek,  artık kısa zamanda sen de betonla-

şacaksın. 

Niğdeli Dilenciden Şok Sözler “Günlük 500, 

aylık 6 bin TL kazanıyorum. Neden çalışayım?” di-

yen dilenci kadın zabıtalar tarafından yakalandı. 

100 TL ceza kesildi. Üzerindeki 6000 TL ‘ ye el 

kondu ve serbest bırakıldı.  

120 Bin Metrekare Halı Dokundu 1972 yı-

lında kurulan Niğde Halıcılık Birliği Niğde’ nin ge-

nelinde halıcılık kursları açarak binlerce kadının bu 

kurslara katılıp hem meslek öğrenmesine hem de 

aile bütçesine katkı sağlamasına vesile oldu. Birlik-

te bugüne kadar 120 bin metrekare halı dokundu.

Kaçak Şaraba Jandarma Baskını Niğde İl Jan-

darma Komutanlığı ekipleri Kemerhisar Kasabası 

Çayır Mahallesinde bir şahsın bağ evinde yasa dışı 

şarap imalatı yaptığını ihbar aldı ve yapılan baskın-

da 1600 litre fermente içki ele geçirildi.

Kayak Tesisine Neden Başlanmadı CHP Niğ-

de Milletvekili Ömer Fethi GÜRER, Kültür ve Turizm 

Bakanı Numan KURTULMUŞ’ a, Bolkar Dağları Ulu-

kışla İlçesi sınırları içerisinde kalan Meydan Yaylası 

Mevkiinde Karagöl ve Çinili Gölün bulunduğu alan-

da 2016 yılı yatırım programında yer alan Kayak 

Tesisine neden başlanmadığı sorusunu yöneltti.
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Niğde Sağlık Müdürü Değişti Niğde Sağlık Mü-

dürlüğüne yapılan yeni düzenleme ile Niğde İl Sağ-
lık Müdürlüğüne Dr. Ertan DEĞİRMENCİOĞLU atandı.

Niğde’ ye Yeni Hükümet Binası Yapılacak 
Niğde Valiliği ve ilimizdeki kamu kurum ve kuruluş-
larının birlikte hizmet vereceği 26 bin m^2 inşaat 
alanı ve 300 araçlık kapalı otoparkı olacak Niğde 
Valiliği Hizmet Binası için yapılan proje İç İşleri Ba-
kanlığına sunuldu.

Niğde Kaza Bilançosu Açıklandı 2017 yılı 
içinde Niğde Merkezde 9 ayda toplam 398 trafik 
kazası meydana geldi, 594 kişi yaralandı, 2 kişi ha-
yatını kaybetti.

Prof. Dr. Canan KARATAY Niğde’ de Önem-
li lahana üretim merkezlerinden olan Niğde’ nin 
Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü’nde düzenlenen 
“ Bor Kaynarca Köyü 1. Lahana Festivali” ne Prof. 
Dr. Canan KARATAY da katıldı ve lahananın fayda-
ları hakkında açıklamalarda bulundu. Dünyanın en 
önemli sağlıklı yiyeceği olan lahananın turşusunun 
kanseri önlediğini anlattı.

Lahana 1 TL, Patates 50 Kuruş  Kalp, karaci-
ğer yağlanması ve kansere karşı koruyucu olan la-
hana Niğde’ de 1 TL ‘ ye satılırken Ankara’ da 5 TL 
‘ ye satılıyor. 1 milyon 200 bin tona ulaşan patates 
ise Niğde’ de 50 kuruşa alıcı bekliyor. Verim artınca 
210 kuruştan alınan pancar ise 110 kuruştan alın-
maya başlandı.

Niğde’ nin Bütçesi 80 Milyon TL Niğde İl Genel 
Meclisi 2018 bütçe görüşmelerinde, önümüzdeki yıl 
bütçesinin 80 milyon TL olarak belirlendiği belirtildi.

Niğde’ de Yeni Yerel Gazete   Yeni yıldız Gaze-
tesi isim değiştirerek “NİĞDE GÜNAYDIN GAZETESİ” 
ismiyle yayın hayatına başladı. Gazetenin kuruculu-
ğunu Uğur MART, imtiyaz sahipliği ve Genel Yayın 
Yönetmenliğini Ayşe Gül MART üstleniyor. Büro te-
lefon numarası 0388 233 0 388 oldu.

Niğde’ de İhracat ve İthalat Azaldı Türkiye 
İstatistik Kurumu ( TUİK) verilerine göre; Niğde’ de 
ihracat %24.0 azalırken ithalat %19.5 azaldı. Niğde’ 
de gerçekleşen ihracat 3 milyon 880 bin $, ithalat 
ise 934 bin $ oldu.

Yamaç Paraşüt Sporu Geliştirilecek Niğde’ 
nin Çiftlik ilçesinde, kaymakamlık ve Türk Hava Ku-
rumu işbirliğiyle düzenlenen yamaç paraşütü kursu 
açıldı. Çiftlik Kaymakamı Çağlar PARTOL’ ın verdiği 
bilgiye Çardak Köyü Kırmızı Tepe ve benzeri birçok 
tepe yamaç paraşütü için çok uygun. 

SOSYAL DESTEK PROGRAMI’ na (SODES) 
1.77 Milyon TL  Niğde Valisi Yılmaz ŞİMŞEK, Kal-
kınma Bakanlığı tarafından onaylanan 16 SODES 
projeye toplam 1 milyon 777 bin 685 TL destek 
sağlandığını söyledi.

Altunhisar’ da Tarihi Envanter Çalışması   
Niğde’ nin Altunhisar Kaymakamı Ercan KAYABAŞI, 
Altunhisar’ın doğal ve tarihi yerlerini, Çömlekçi Va-
disi, Kalesi, Keçikalesi ve Yeşilyurt Kalesine kadar 
tüm bölgenin envanterini çıkarmaya çalışmaktayız 
dedi.

Niğde ODTÜ’ ye Sentetik Çim Saha  Niğde 
ODTÜ Koleji’ nin bu yıl eğitim-öğretime başlayan 
Fen ve Anadolu Liselerinin bahçelerine 100 bin TL 
harcamayla çim saha yapıldı.

Elma Üreticisi Zarar Ediyor  İç Anadolu bölge-
sinde yıllık 500 bin ton üretim kapasitesiyle elma 
üretim merkezi olan Niğde’ de üreticiler elmayı 
100-150 kuruşa  tüccara satarken, elma suyu fab-
rikaları geçen yıl 10 kuruşa aldıkları elmayı bu yıl 50 
kuruşa alıyor. 

Eylül Ayında 744 Konut Satıldı Niğde’ de ge-
çen yıl Eylül 2016’ da 477 konut satılırken 2017 
Eylül ayında toplam 744 konut satıldı. Konutların 
389’ u birinci, 355’i ikinci el konut satışı olarak be-
lirlendi. 

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Ulukışla Darboğaz beldesi Türkmen halkından olan 

EMİRALİOĞLU 01.Nisan.1925 te doğdu. İstiklal ma-

dalyası sahibi Durmuş Ahmet EMİRALİGİL  ve Küçü-

kaligil sülalesinden Ayşe’nin oğludur. 1938 yılında 

Darboğaz İlköğretim okulunu bitiren EMİRALİOĞLU, 

1944 yılında Pazarören Köy Enstitüsü’nden mezun 

olduktan sonra Darboğaz’a öğretmen olarak atan-

dı. Daha sonra Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünü 

bitirdi.

1948 yılında Niğde-Ulukışla-Çamardı bölgesi İl-

köğretim Müfettişliğine atandı. 1951 ‘de askerlik 

görevini ifa etti. Daha sonraki yıllarda da Konya 

Karapınar-Ereğli, Çorum merkez-Alaca-Ortaköy, 

Ankara-Merkez-Ayaş-Güdül-Bala-Delice-Keskin böl-

gelerinde İlköğretim Müfettişliği, Ankara Anafarta-

lar-Aktepe-Kalaba liselerinde Fen Bilgisi-Biyoloji-İn-

gilizce-Tarım/iş öğretmenlikleri yaptı. EMİRALİOĞLU 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Halk Eği-

timi Şubesinde de  müdür olarak görev yapmıştır.

Pazarören Köy Enstitüsü öğrencisi iken Volkan adlı 

duvar gazetesini çıkardı. 1956 da “..Bekçi Gazetesi..” 

ni kurmuş ve Baş Yazarlığını yapmıştır. İstanbul’da 

yayımlanan “..Köye Doğru Dergisi’nde..”, Kayseri’de 

Erciyes, Ankara’da Yurt dergi ve gazetesinde, An-

kara Hasanoğlan Köy Enstitüleri Dergisinde  şiirle-

ri ve makalelerini yayınladı. Niğde, Bingöl, Çorum 

gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Ankara’da Hür 

Yol-Yeni Gün- Medeniyet- Hakimiyet- Yeni Halkçı- 

Ulus- Yeni Ulus- Barış gazeteleri ile birlikte nere-

deyse, yaklaşık yüz gazete ve dergide binden fazla 

yazısı, şiirleri, araştırma yazıları yayımlandı. Birlik 

Dergisi yöneticiliğini yapan EMİRALİOĞLU  “..Şarköy 

Gazetesi..”nin 25 yıl  köşe yazarlığını sürdürdü. 

Kamu Yönetimi Uzmanlığı ile İstatistik ve Araştırma 

Uzmanlığı da olan EMİRALİOĞLU, UNICEF’in açtığı İl-

köğretimde Tarım Eğitimi ve Okul Uygulama Bah-

çesi seminerine katılmış olup, Millî Eğitim Bakanlığı 

Ölçme ve Değerlendirme Semineri sertifikasına da  

sahiptir.

1945 yılında Yüksek Köy Enstitüsü Öğrenci Derne-

ğinin kurulmasını sağladıktan sonra Türkiye Öğret-

men Dernekleri Milli Federasyonu’nun kuruluşunda 

yer aldı. Köy Eğitmen ve Öğretmenleri Yardımlaşma 

Dernek ve Sendikasını kurdu. Ege Bölgesi Köy Öğ-

retmenleri Federasyonunda görev aldı. Unesco’da 

Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu 

temsilcisi olarak görev yaptı.

Ulukışla Yardımlaşma Derneği Başkanlığı da ya-

pan EMİRALİOĞLU 4 çocuk babası idi. EMİRALİOĞ-

LU 09.Kasım.2017 de   vefat etti ve 10.Kasımda 

Ankara’da defnedildi.

EĞİTİMİN ASIRLIK ÇINARI, MEHMET 
EMİRALİOĞLU’NUN ARDINDAN…

                Ahmet ŞENOL

Kaybettiklerimiz
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SAYGIN DOĞANAY (23.11.1943 – 22.02.2017)

Niğde’ de 23.11.1943’ de doğan ve İstanbul’ da ikamet etmekte olan, Sayın 
Suna DOĞANAY’ ın Değerli Eşi Fotoğrafçı Hemşerimiz Saygın DOĞANAY, 
22.02.2017 tarihinde vefat etmiştir.

Saygın DOĞANAY son yolculuğuna tüm sevenleri ve yakınları tarafından 
uğurlanmıştır.

TALAT ÖZERSON (1925-15.11.2017)

Niğdemiz eşrafından Halide ve Muhterem ÖZERSON’ un 5 çocuğundan ikincisi 
olarak 1925 yılında Niğde’ de doğan Talat ÖZERSON, uzunca süredir devam eden 
rahatsızlığı sonrası, 15 Kasım 2017 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Niğde Lisesi öğretmenlerinden Merhum Hasan YEĞİN ile Erdoğan ATAV’ ın 
da kayınbiraderleri olan Talat ÖZERSON orta ve lise eğitimlerini Konya’ da 
tamamladıktan sonra, Yüksek öğrenimi için gittiği İstanbul’ da İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. Ardından ticaret hayatına atılmak üzere 
Ankara’ ya yerleşen merhum ÖZERSON, Ankara Yenimahalle 6. Durak yakınında 
açmış olduğu Demet Kollektif isimli mağazasında uzun yıllar Arçelik ve IGS 
markalarının bayiliğini yapmıştır.

Değerli büyüğümüz Talat ÖZERSON’un, Sabire ve Rasim ERANDAÇ’ ın kızları Gönül ÖZERSON’ la olan 
izdivacından Diyetisyen Dr. Zeynep ÖZERSON ve Mühendis- Sosyolog Zafer ÖZERSON isimli 2 evladı, 
Talatcan, Okan ve Onur isimlerinde 3 torunu vardı.

Merhume Saffet YEĞİN, Merhum Erhan ve Merhum Ömer ÖZERSON ile Nurhan ATAV’ ın da kardeşleri 
olan Talat ÖZERSON, 17 Kasım 2017 günü Karşıyaka Mezarlık Camiinde, Cuma namazını takiben kılınan 
Cenaze namazından sonra tüm yakınları, sevenleri ve Niğde’ li Hemşerilerince, Karşıyaka Mezarlığında 
son yolculuğuna uğurlanmıştır.

İRFAN ÖZGÜN (1931 -23.09.2017)

Merhum Refik ve Zahide ÖZGÜN’ ün değerli oğulları, Sayın Nahide ÖZGÜN’ ÜN 
Sevgili Eşi, Emekli Muhabere Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş, Hemşerimiz 
İrfan ÖZGÜN , 23 Eylül 2017 günü, uzunca süredir devam eden rahatsızlığı sonrası 
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cengiz, Cahide ve Merhum Cahit’ in babaları, Onur, Birce, İrfan Çağdaş, Özge ve 
Tufan’ ın dedeleri, Hanife ve Ayşegül ÖZGÜN’ ün de kayınpederi olan Merhum 
ÖZGÜN bir dönem de Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ nde (TEMAD) Başkan 
Yardımcılığı yapmıştır.

İrfan ÖZGÜN, 24 Eylül 2017 Pazar günü Karşıyaka Mezarlık Camii’nde,  öğle namazını takiben kılınan cenaze 
namazından sonra tüm yakınları, sevenleri ve hemşerileri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştır.
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REMİDE TURASAN (14.01.1950 – 12.12.2017)

Vakfımız Kurucu Üyelerinden Uzman Dr. Zafer Aydın ECEMİŞ’in kız kardeşi 
Remide TURASAN hayata gözlerini kapadı. Çamardı – Bademdere Eşrafından 
Veli – Hatice ECEMİŞ’in kızları olan Remide TURASAN 14 Ocak 1950’de 
doğmuş olup, Niğde Belediyesi Zabıta Amirliğinden emekli Cafer TURASAN’la 
evliliğinden de Derviş Ali, Ömer Faruk, Zekayi ve Yücel Bilge TURASAN isimli 
4 evlat sahibi idi.

Dr. Zafer Aydın ECEMİŞ’in yanında Cengiz, Uğurcan ve Hamiyet ECEMİŞ ile 
Emine ONKUN’un da kardeşleri olan Remide TURASAN 16 Ekim 2017 günü 
İstanbul’da geçirdiği bel fıtığı ameliyatından sonra tedavi görmekte olduğu Bor Fizik Tedavi 
Merkezindeki ani rahatsızlığı sonrası Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırılmışsa da kurtarılamamış 
ve 13 Aralık 2017 tarihindeki vefatını takiben bütün sevenleri ve yakınları tarafından Bademdere 
Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanmıştır.

RUKİYE NECLA UYANIK (12.12.1943 – 30.11.2017)

Vakfımız Onur Kurulu Üyelerinden ve aynı zamanda Mütevelli Üyemiz olan, 
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanlarından E. Özcan ALTUNCU’nun 
kız kardeşi Necla UYANIK vefat etti. Niğde’miz eşrafından Merhum Kuyumcu 
Mustafa ALTUNCU ile eşi Merhume Memnune ALTUNCU’ nun kızları olarak 12 
Aralık 1943 tarihinde Niğde’de dünyaya gelen Necla UYANIK 1959 yılında 
Muzaffer UYANIK ile evlenmiştir. Levent ve Zafer UYANIK’ın anneleri; Özcan 
ALTUNCU ile Ercan, Tuncer, Tümer ve Neşe’nin de kardeşleri olan Necla 
UYANIK, 30 Kasım 2017’ de hayata veda ettiği İstanbul’ da tüm yakınları ve 
sevenlerince son yolculuğuna uğurlanmıştır.

DİLEK ECEMİŞ (15.10.1954 – 16.12.2017)

Vakfımız Kurucularından, aynı zamanda Onur Kurulu üyemiz de olan Niğde 
Eski Milletvekili Merhum Burhan ECEMİŞ’in değerli eşi Dilek ECEMİŞ vefat etti. 

Niğde – Çamardı eşrafından Şaziye ve Mustafa ECEMİŞ’in, 15 Ekim 1954’te 
dünyaya gözlerini açan Sevgili Kızları Dilek ECEMİŞ, Merhum Burhan ECEMİŞ’le 
evliliğinden Ebru ve Bülent isimli iki kıymetli evlat sahibi idi.

Yenimahalle Belediyesi Şube Müdürlerinden Değerli Hemşerimiz Ali ECEMİŞ’in 
de yengesi olan Merhume, hayata veda ettiği Ankara’da 16.12.2017 
Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlık Camiinde öğle namazından sonra kılınan Cenaze namazını 
takiben tüm sevenleri, yakınları ve hemşerilerince son yolculuğuna uğurlanmıştır.
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İRFAN ELMACI (1941- 19.12.2017)

Vakfımız üyelerinden Muzaffer ve Muammer TUNA ile Adnan BİLGİN’in dayıları, 
Nihal ESEN ile Zuhal KILINÇ’ın kuzenleri İrfan ELMACI hayata veda etti. Birinci 
Dünya ve Kurtuluş Savaşı gazilerinden H. Ahmet Kuddusi ELMACI VE Emine 
ELMACI’nın oğulları olarak 1941’de Niğde’de doğan ELMACI, Süheyla ELMACI 
ile evliliğinden Serdar ve Emine isimli iki evlat sahibi idi.

Merhum Hakim Ali Kazım ELMACI, Merhume Hatice TUNA, Merhum Yaşar 
ELMACI, Merhum İhsan ELMACI, Merhume Türkan BİLGİN İLE Müjgan 
KARAKAŞ’ın da kardeşleri olan İrfan ELMACI vefat ettiği 19.12.2017 tarihinde ve Niğde Derbent 
Mezarlığı’nda tüm yakınları ve sevenleri tarafından ebedi istirahatgahına defnedilmiştir. 

MÜRÜVVET AYRANCI (1927 – 20.12.2017)

Merhum Mükremin ve Merhume Fatma ÇAKMAK’ın değerli kız evlatları olarak 
1927 yılında Bor’da dünyaya gelen Mürüvvet (Çakmak) AYRANCI hayata 
veda etti. Niğde Sanat Okulu öğretmenlerinden Merhum Raşit AYRANCI’nın 
eşi olan Merhume, Günseli, Ayşe ve Erdal (Merhum)  isimli 3 evlat sahibi idi. Eşi 
ve 3 çocuğuyla 1970 yılına kadar Niğde’de yaşayan Mürüvvet Hanım daha 
sonra Ankara’ya taşınmış; ancak, Niğde ile bağını hiç koparmamıştır.

Vakfımız Onur Kurulu ve Mütevelli Üyelerinden, kıymetli Hemşerimiz Prof. Dr. 
Ayşe ÇAKMAK’ın da halası olan Mürüvvet AYRANCI, 20.12.2017’de dünyaya 
gözlerini kapadığı Ankara’da tüm sevenleri ve yakınlarınca son yolculuğuna 
uğurlanmıştır. 

Başkent – Niğde Vakfı, sevenlerince ebedi yolculuklarına 
uğurlananlara, mekanlarının cennet olması temennisiyle, 

Yüce Allah’tan sonsuz rahmetler;  
tüm yakınları ve sevenlerine de 

sabırlar ve baş sağlığı diler. 



BAŞKENT- NİĞDE VAKFI’NA YAPILAN BAĞIŞLAR

(01.10.2017 -   26.12.2017 )

Sayın Muzaffer ECEMİŞ ...............................................................................................2.000.00 TL                                 

Sayın Muazzez GÜYER ................................................................................................2.000.00 TL

Sayın Kemal Saygın DOĞANAY(Adına eşi Suna DOĞANAY) ........1.550.00 TL

Sayın Atilla ÖZDOĞAN .................................................................................................1.550.00 TL 

Sayın Hayriye ÖZENÇ ...................................................................................................1.000.00 TL

Sayın Sühendan TUNCER(*) ....................................................................................1.000.00 TL

Sayın Asuman ERİŞEN ..................................................................................................... 700.00 TL

Sayın Hidayet OKAY ......................................................................................................... 500.00 TL

Özden YÜCE ÖZCAN(**) ................................................................................................. 500.00 TL

Vakıf yönetimi olarak başta Sayın Muzaffer ECEMİŞ ve Sayın Muazzez GÜYER olmak üzere isimleri yukarıda yazılı bağışçılarımıza; isimleri 
burada belirtilmemekle birlikte, ekonomik güçleri oranında daha az miktarlarda da olsa bağış yapan tüm Hemşerilerimize içtenlikle 
teşekkür ederiz.

(*) Sayın TUNCER’in bağışı Vakfımıza gelir olarak kaydedilmemiş olup, kendisinin talebi üzerine doğrudan 2 öğrenciye Vakfımız 
aracılığıyla yardım olarak verilmiştir.

(**) Sayın ÖZCAN’ın bağışının 250.00 TL’si kendi isteği ile doğrudan bir öğrenciye yardım olarak verilmiştir.

SAYGIDEĞER ÜYELERİMİZ,

GÜZEL NİĞDEMİZİN YARDIMSEVER VE AYDIN GÜZEL İNSANLARI,

YENİ YILINIZI, TÜM SEVDİKLERİNİZ VE DOSTLARINIZLA BİRLİKTE SAĞLIK, MUTLULUK, HUZUR, GÜVEN VE BARIŞ ORTAMINDA GEÇİRMENİZİ 
DİLERKEN, VAKFIMIZ KAPISININ SİZLERE HER ZAMAN AÇIK TUTULABİLMESİ İÇİN AİDATLARINIZI AKSATMADAN ÖDEMENİZİ; AYRICA, 

YÜKSEK ÖĞRENİMDEKİ MUHTAÇ DURUMDA OLAN NİĞDELİ ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIM İÇİN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ.

SAYGILARIMIZLA…

BAŞKENT- NİĞDE VAKFI YÖNETİM KURULU

NOT: BAĞIŞLARINIZ VE DİĞER ÖDEMELERİNİZ İÇİN BANKA HESAPLARIMIZA, KARŞI SAYFANIN SOL ALT KÖŞESİNDE YER VERİLMİŞTİR.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ........................................................................................................................................1

VALİMİZ ŞİMŞEK’ TEN NİĞDELİLERE İLK MESAJ .........................................2

NİĞDENİN YENİ BELEDİYE BAŞKANI RIFAT ÖZKAN ..............................3

VAKFIMIZA CAN VERENLER (2) .............................................................................4

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA NİĞDELİ ALİ ...................................................7

GERİ ÇEKİLEN GERİ KALIR ...........................................................................................8

VAH NİĞDE’M VAH ...........................................................................................................9

NİĞDE ELMASI VE SAĞLIĞIMIZDAKİ YERİ .....................................................10

TEOG’DAN MAHELLENDE OKU SİSTEMİNE ................................................11      
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ATILAN ESRARENGİZ TAŞLARIN SIRRI .........................................................16

VAKFIMIzDAN HABERLER 

VAKFIMIZDA AŞURE GÜNÜ ....................................................................................19

YEDİGÖLLER GEZİSİ .......................................................................................................20

VAKFIMIZIN NİĞDE ZİYARETİ ................................................................................21

VAKFIMIZ ONUR KURULU VE KURUCU ÜYELERİ  

TOPLANDI ......................................................................................................................23

VAKFIMIZDA ÇAY PARTİSİ ......................................................................................24

GENÇLİK KOLLARIMIZIN ETKİNLİKLERİ .........................................................26

ULUKIŞLA’DAN İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA .................................27

CEYHAN DEMİR’DEN İKİ DERLEME ÇALIŞMASI DAHA .......................28

YENİ KİTAPLAR

KEMALYERİ ..........................................................................................................................29

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE .....................................................................30

İDEOLOJİK MAHALLEDEN TÜRKİYE’ YE ONURLU ÇIKIŞ ....................31

2017 YILI GERİDE KALIRKEN ................................................................................32

KISA NİĞDE HABERLERİ ............................................................................................33

KAYBETTİKLERİMİZ ......................................................................................................37

ANKARA / KIZILAY’DA
SATILIK

DÜKKAN / MAĞAZA
KALABALIK ÇARŞI’DA PASAJ İÇİNDE 43+ 30 m2

Selanik Caddesi No: 20/37-38 Kızılay / Ankara

Fiat:490.000 TL
Bilgi için : Yavuz DEMİRTAŞ • GSM: 0532 402 15 88

Not: Arsa payı 537x140/4000 üzerinden yaklaşık ederi 500 - 600 bin TL kadardır. 



KIŞ 2017   SAYI: 105BAŞKENT - Nİ�DE VAKFI YAYIN ORGANI

G.M.K. Bulvarı No: 55/1 06570  Maltepe / Ankara  Tel-Faks: (0312) 231 79 91

MUTLU YILLAR...

Merkez: (Baharat- Yöresel Ürünler)
Eski Belediye Karşısı

Pazar Yeri Girişi No: 10/A NİĞDE
Tel: (0388) 233 79 70 – Dahili: 1

Gsm: 0533 088 85 51

Şube 1: Kuruyemiş - Şekerleme
Bor Caddesi PTT Bank Karşısı

No: 16/ A-B-C NİĞDE
Tel: (0388) 233 79 70 Dahili: 4

Tel: (0388) 232 59 93 

Şube 2 : (Kahvaltılık Dünyası 1)
Ahipaşa  Mah. Yeni Çarşı Kığılı Camii

Geçidi Sokak No: 3 Eski Taş Fırın Yeri NİĞDE
Tel: (0388) 233 79 70 Dahili: 2

Gsm: 0533 088 85 50

Şube 3 : (Kahvaltılık Dünyası 2)
Bor Caddesi Şadırvan Karşısı

No: 35/C NİĞDE
Tel: (0388) 233 79 70 Dahili: 3

Gsm: 0532 139 39 66 


