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Vakıf Yönetimi olarak, başta Sayın Ali KURTARAN, Sayın Osman Sabri KİTAPÇI, Sayın Kaan KİTAPÇI ve 
Sayın Gülay - Hüseyin KABAKSIZ olmak üzere, isimleri yukarıda yazılı değerli bağışçılarımıza; isimleri burada 
belirtilmemekle birlikte, ekonomik güçleri oranında daha az miktarda da olsa bağış yapan tüm hemşerilerimize 
içtenlikle teşekkür ederiz.

Değerli Üyelerimiz, Kıymetli Niğdeliler, 

Ramazan Bayramını tüm sevdikleriniz ve yakınlarınızla birlikte sağlık, mutluluk, huzur, güven 
ve barış ortamında geçirmeniz temennisiyle içtenlikle kutlar; selam, sevgi ve saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu’nca Yüksek Öğrenimdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarına destek 
için fitre, zekat ve oruç kefaletlerinizi Vakfımıza ödemenizi ya da Banka Hesaplarımıza 
göndermenizi umuyor ve bekliyoruz.
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Kaybettiklerimiz
FATMA DÜNDAR (10.11.1924 – 25.04.2018)

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden Semra AKKOÇ’un annesi 
ve Merhum Mehmet DÜNDAR’ın eşi Fatma DÜNDAR uzunca bir süredir devam 
eden rahatsızlığı sonrası hayata veda ederek 25 Nisan 2018 günü dünyaya 
gözlerini kapadı. Merhum Süllü ve Merhume Fatma GÜNDOĞU’nun en büyük 
çocukları olarak 10 Kasım 1924 tarihinde Niğde’de dünyaya gelen Merhume; 
Salih GÜNDOĞU, Emine ÖZÇELİK, Tahsin GÜNDOĞU ve Kezban GÜNDOĞU 
kardeşlerin ablaları; Vakfımız Kurucularından Merhum Turan ESEN ile Üstün 
ESEN’in de manevi ablaları idi. Semra AKKOÇ yanında Gülseren ÖNGÜ, Ayseren 
ERTEKİN, Ramazan DÜNDAR’ın da anneleri; Şahin ÖNGÜ, Alper ERTEKİN, Satılmış AKKOÇ ve Hatice 
DÜNDAR’ın da kayınvalideleri olan Fatma DÜNDAR, Niğde’de Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğle 
namazını takiben kılınan cenaze namazından hemşerilerince Derbent Mezarlığı’nda 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. 
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Niğde Vakfı Banka Hesap Numaraları

Halk Bankası Maltepe Şubesi Ankara (*)
Hesap No: 160 000 20 (0407)

IBAN: TR51 0001 2009 4070 0016 0000 20

T. C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi Ankara
Hesap Numarası: 34537777-5005 (1282)

IBAN: TR02 0001 0012 8234 5377 7750 05

POSTA ÇEKİ HESAP NO: 108 000

(*) Vakfımıza yakınlığı ve tüm talimatlı 
ödemelerimizin buradan yapılması nedeniyle, 

Halkbank hesabımızın kullanılması tercihimizdir.

Bu dergi Basın Ahlak İlkelerine uyar.  Dergimize gönderilen yazılar 
yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazılardan yazarları

sorumludur. Dergimize gönderilen yazılar kaynak gösterilerek iktibas 
edilebilir. Yayınlanan yazılara telif ücreti ödenmez. Dergimiz ‘Milli 

Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın
28 temmuz 1996 gün ve 8412 sayılı yazılar’ ile ilköğretim ve 

ortaöğretim öğrencileri için tavsiyesi uygun bulunmuştur. 
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Saygıdeğer Üyelerimiz ve Kıymetli Niğdeliler,

Başkent – Niğde Vakfı’nın, 11 Şubat 2018’de gerçekleştirilen yıllık seçimli 
Olağan Genel Kurulundan bu yana yaklaşık 4,5 aylık bir süreyi geride bı-
raktık.

Gerek Vakfımız, gerekse Niğde ile ilgili diğer kardeş Sivil Toplum Kuruluş-
ları için, bu sürenin oldukça yoğun geçtiğini belirtmeden geçemeyeceğim.

“Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle düzenlenen Konya gezimiz – Bazı 
özel nedenlerle – gecikmeli olarak 43 kişinin katılımıyla 8 Nisan 2018 
günü gerçekleştirildi. Anneler günü nedeniyle, 14 Mayıs 2018 günü Çan-
kaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesislerine, 74 kişinin katılımıyla kahvaltılı bir 
gezi düzenlenmiştir. Yine, Çankaya Belediyesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları 
için düzenledikleri İftar Yemeği programlarından birisi de 22 Mayıs 2018 
günü Üyelerimiz, Hemşerilerimiz ve kendisini Niğdeli sayan Niğde dostla-
rından yaklaşık 280 kişinin katılımıyla, Kurtuluş Parkı’ndaki Vedat DALO-
KAY Kokteyl Salonu’nda gerçekleştirildi. Her üç etkinliğimiz için bizlerden 
desteklerini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanlığı’na şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Kardeş Niğde Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan Niğde Dernekler 
Federasyonu’nun, Etimesgut Niğdeliler Derneği’nin, Bor Derneği’nin Ola-
ğan Genel Kurulları yapılarak, yeni yönetim ve denetim kurulları oluşturul-
du. Kitreliler Derneğimizin geleneksel piknikleri ise, 250’nin üzerindeki bir 
katılımla Yenikent Zir Vadisi’nde, 13 Mayıs 2018 günü yapıldı.

Değerli Dostlar, 

Çok yakın bir zamanda Ramazan Bayramımızı idrak edeceğiz. Hemen ar-
kasından 24 Haziran’da iki önemli seçimde, sorumlu yurttaşlık görevimizi 
yerine getireceğiz. Ben öncelikle, tüm üyelerimizin Ramazan Bayramlarını 
sağlık, mutluluk ve huzurla geçirmeleri temennisiyle, gönülden kutluyo-
rum.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin huzur, gü-
ven ve barış ortamı içerisinde kavgasız, uygarca geçmesi ve sonlanması 
temennisiyle, ayrım gözetmeksizin, tüm adaylara başarılar diliyorum.

Sunuş yazımı kişisel bir beklentimi ya da temennimi dile getirerek nokta-
lamak istiyorum.

TBMM’de Niğde’mizi temsil onuruna kavuşacak Milletvekillerimizin; görev 
sürelerini, sadece ve sadece yoklama ya da oylamalarda el kaldırıp indir-
mekle doldurmalarını istemiyor, gerektiğinde partileri iktidarda olsa da, 
“Parti Disiplini” bahanesiyle çekinmeden, Niğde’mizin pazarlama, işsizlik, 
çevre, tarım, yatırım, üretici, ulaşım, eğitim ve benzeri tüm temel sorun-
larını gündem dışı konuşmalarla, yazılı ve sözlü soru önergeleriyle meclis 
gündemine 
                                                                                                                

Ali KURTARAN
Başkan

SUNUŞ
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beyaz yün çoraplar-babam da bunlardan giyerdi kı-
şın, biz çocuklar da-gider Vefa Lisesi Tarih öğretmeni 
Reşat Ekrem KOÇU’yu bulurdu. Ne çok dostunu feda 
etti babam Niğde Orta Okul Müdürlüğü ve Fransızca 
öğretmenliği için: Hemen yakınındaki  her gün görüş-
tüğü–Çapa Yüksek Öğretmen Okulundaki Namdar 
Rahmi KARATAY’ı-kendisi Aksaray Pertevniyal’de-
Edebiyat Fakültesinde profesör Ali Nihat TARLAN’ı,  
Hukuk’da profesör  Hüseyin Nail KUBALI’yı çok uzak-
tan geldiği ve sohbet gün boyu uzayacağı için öğlen 
eve yemeğe getirdiği Cemil SENA beyi…Haydarpaşa 
Lisesi Felsefe öğretmeni…Hepsi bunlar değil elbette; 
bunlar benim de tanıdıklarım, ziyaretlerine annemle 
birlikte gittikleri.

Otobüsün durması ve şoförün,” Bor’da inecekler” de-
mesiyle anılardan dönüyorum yeni modern bir oto-
büs terminaline, burası olamaz diyorum burası Bor 
olamaz…Göremedim daha diyorum,alçacık toprak 
duvarlarla ayrılmış bağları, yola sarkan zerdali ağaç-
larını, kavakları göremedim, nerede kaldı “Yeşil Bor” 
gazetesine bile adını veren  yeşil Bor.

Bıraktıklarımı arıyorum Niğde’ye doğru yol alırken 
otobüsümüz. Uzaklardan evler apartmanlar görüyo-
rum. Nerede kaldı acaba Fertek? Ya Tepe bağları… 
Üzümünün şöhretini bilmem de yaprağının ününün 
İstanbul’un en ünlü manavlarına kadar ulaştığını an-
latırdı büyüklerim: Babaannem yaprak seçerken be-
ğenmediğini hisseden manav seslenmiş,”Neye bak-
tın hanım, Tepe bağının yaprağını mı ararsın?” Sizin 
için de üzülmeyeceğim Tepe bağları, sizin değerinizi 
bilenler de yok artık…

Ne kente yaklaşırken, ne otobüsümüzün son dura-
ğında bana geçmişi anımsatacak tek bir şeye rast-
lamadım. Bizi otelimize götüren de elbette Apdi’nin 
ikinci dünya harbinden kalan “Cici”si değildi. Bu konu-

Bu kez Niğde’ye giderken (Ekim 2017), bir yandan 
heyecan,  hüzün, diğer yandan anılarımı  yaşayacak 
olmanın mutluluğu…Karışık duygular içindeydim.  
Biraz da suçluluk duygusuna kapılıyordum; babamı 
ziyarete biraz fazla ara vermiş olmaktan. 

Otobüs Adana yolundan Niğde’ye saptığında, solu-
muzda  bulut inmiş tepeleriyle Hasan Dağı, göz ala-
bildiğine uzanan bir bozkır ve arada bir sararmış yap-
raklarıyla birkaç kavak…Ne deniz isterim, ne orman…
Ben buraların insanıyım. Dalıp gidiyorum bu görün-
tüyle: Kavak kümeleri söğüt kümelerine dönüşüyor 
cılız bir derenin kıyısında. Gölgelikte yaşlılar dinleni-
yor, çocuklar koşuşturuyor tarlalarda, en güzel çiçeği 
kim bulacak akşama kadar bakalım. Bu peygamber 
düğmesi, bu çoban çantası, bu sığır kuyruğu, yok ka-
tır tırnağı bu, bu soluk pembeler de akşam sefası, gü-
neş pembe bulutların arasında kaybolup giderken-en 
güzel gün batımı bozkırda olur der ozanlar- salacak-
lar kokularını; bütün gece her yer dağ-bayır akşam 
sefası kokacak Çepiç Deresinde, bizim mahallede.  
İnsem gitsem tarlalara doğru diyorum, alsam başımı 
gitsem, çiçek toplasam. Var mıdır acaba hala? İsimle-
ri değişse de… Evet biliyorum isimlerinin değiştiğini. 
Bazen bal tanıtımlarında bunlara benzer  kır çiçekle-
rinin altında Latince yazılmış isimlerini görüp üzülü-
yorum…

Yolun iki yanında uzanan boş tarlalarda gözlerim ot-
layan  koyunlar ,inekler arıyor. Yok…Hiç rastlamadım 
yol boyu…Demek onlar da terk etmiş buraları; zaten 
artık sizin değerinizi anlayanlar da gittiler yıllar önce 
…Kederleniyorum yine dalıp gidiyorum: Her sonbahar, 
çok sevgili dostu Reşat Ekrem KOÇU’nun isteği üze-
rine babam Kemerhisar’daki akrabalarımızdan  yün 
çorap isterdi. Niğde postanesinden postaya verilen 

NİĞDE ZİYARETİ’NDEN 
İZLENİMLER                            

              Seyhan ECER (*)
Emekli Hariciyeci
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ğu gibi-yeni binalar yapıldı, göremiyor olabilirim “diye 
düşündüm

Akşam yeğenlerime,”Şöyle biraz çevreyi dolaştım da. 
Hastaneye doğru…Kayboldum sanki oralarda…”

“-Tabi bulamazsın abla” dedi amcamın torunu, yıkıldı 
çünkü hastane…

-Ne diyorsun, yıkıldı mı diye sordum, nasıl olur; dep-
reme dayanaksız mıymış, yıkılması mı gerekiyormuş?

-Yo, o yüzden değil. Hatta o kadar sağlam bir ya-
pıymış ki, günlerce yıkamadılar…Parçalayıp taşımaya 
çalıştılar falan…

-Çok üzüldüm dedim, çok üzüldüm… 

-Başka bir şey daha var ama üzülmeyesin diye söyle-
yemedik… Amcamın adının yazılı olduğu tabelayı da 
kaldırdılar, ismi değişti meydanın…

 -Ya, üzüldüm tabi.

Niğde dönüşü makinamın başına Niğdeli hemşerileri-
me, arkadaşlarıma, dostlarıma kısa bir teşekkür yaz-
mak için oturmuştum. Ama gördüğünüz gibi acıyla 
hasretle yüklü bir yazı oldu. Çünkü konu babamla 
ilgili olduğunda Niğde’den söz etmemek mümkün 
değil. Çünkü babam hayrandı Niğde’ye… Niğde’nin 
her şeyine… Önce insanlarına; sonra havasına suyu-
na, bitkilerine, dağlarına, ovalarına ve yiyeceklerine, 
yemeklerine… Bize Niğde’yi sevdiren odur… Bor’u, 
Kemerhisar’ı, Tepe Bağlarını tanıtan odur… Babamı 
Niğde’yle birlikte anmayan bir yazı, bir anlatı onu ye-
terince tanıtamaz…

Babam, bu sevgisinin, hayranlığının karşılığını, hiç 
beklemediği, ummadığı bir şekilde gördü diye düşü-
nüyorum. Onun isminin Niğde’de bir meydanda yıl-
larca anılması, hemşerilerinin ve öğrencilerinin sevgi 
ve saygısının ifadesidir. Şimdi yok diyerek üzülmek 
yerine bu güne kadar bu anımsamanın devam etmiş 
olmasından dolayı mutluyum ve Niğdeli hemşerile-
rime, arkadaşlarıma, ortaokuldan liseden, komşu-
larıma, geç kalmış olduğum için beni bağışlayarak 
teşekkürlerimi kabul etmelerini rica ediyorum. Sizler 
bana, vefayı,  teşekkür etmeyi öğrettiniz.

(*) Sayın Seyhan ECER, Niğde Lisesi’nin ilk ve Değerli 

Müdürü Merhum Sayın M. Naci ECER’in kızıdır.

da bir açıklama yapmayacağım; Cici’yi tanımayanlar 
için değil zaten bu yazı. Onlar okumasa da olur.

-“Hükumet Meydanı’nı geçtik mi, nerede kaldı?” diye 
soruyorum:

-“Solunuzda diyor” sarı taksinin genç sürücüsü. Sonra 
soruyor:

-Niğde’ye ilk gelişiniz mi, teyze. Yanıtımı bekleme-
den, ”İşte geldik “diyor.

Çantamı otele atıp çıkıyorum. Babama yapacağım 
ziyaretten önce, ziyaret edeceğim bazı yerler var. 
Lise’nin önünden Niğde Devlet Hastanesine doğru 
yol alacağım, oradan babamın adının yazılı olduğu 
tabelayı selamlayacağım. Ama önce hemen otelimin 
yanındaki Naim beyin eczanesine bir baksam mı aca-
ba?  Babamı ya da amcamı bulabilir miyim? Babama 
evden bir haber ulaştırmak gerektiğinde bu görev 
hep bana verilirdi çünkü onu bulabileceğim yerleri 
bir tek ben bilirdim. Önce eczaneye bakardım, orada 
yoksa Niğde gazetesinin matbaasında; Ali beyle soh-
bet ediyor olurdu.

Lise eski lise değil, önündeki kocaman sevimsiz yapı 
lisenin güzelim merdivenlerini kapatmış, çoktandır. 
Oysa buraya gelmekteki amacım merdivenlerde ba-
bamın hayalini bulmak: Lacivert, kruvaze ceketli saç-
ları bembeyaz, ince uzun bir adam… Konuşma yapar-
ken ceketin önü hep ilikli dinleyicilere-ki onlar daima 
öğretmen ve öğrencilerdir- saygısından, fazla el kol 
hareketleri de yok. Öyle ateşli, coşkulu bir konuşma 
da değil. Bilimsel ve yol gösterici. Ne zaman lisenin 
önünden geçsem henüz açılmamış plaketin önünde 
yaptığı açılış konuşmasıyla anımsarım ve o konuş-
manın unutamadığım bir cümlesiyle: “Büyük düşünür 
ve eğitimci Fransız Alain der ki, gençliğe gitmek isti-
yorsanız bunu lise çağında yapabilirsiniz;  üniversite-
ye geldiğinde onun için yapacak bir şey kalmamıştır.” 

Bir süre daha yürüdüm lisenin çevresinde; dalgın-
lıktan olacak bulamadım Hastaneyi. Giriş katındaki 
küçücük, yeşil sıvası yer yer dökülmüş odada, demir 
karyolanın içinde ateşler içindeki babamı ziyaret için 
geliyorum Niğde’ye…Bakınıyorum,aranıyorum…Ney-
se, diyorum, “yemekte sorarım yeğenlerime, yarın 
yine gelirim.Belki hastanenin önüne de –lisenin oldu-
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Dayanmak zorunda oldukları bütün bu güçlüklere 
rağmen, toprağın onlara sağladığı yaşam güvenini 
özümsemiş, mütevazi, bir yaşamı onurla sürdüren 
başları dik insanlardır. 

Küresel güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin uzun 
zaman alan yöntemleri, kırsal alanlardaki köylüle-
rimizin yaşam şartlarını yavaş yavaş zorlaştırır-
ken, diğer yandan o insanları şehirlere göç etmeye 
özendirmektedir. Bu yöntemleri başarı ile uygula-
mada en değerli destek güçleri, önemli pozisyon-
lara yerleştirilmiş olan bürokrasideki “kalkınmacı-
lar” , eğitimdeki “aydınlanmacılar”, medyadaki  
“modernciler”, siyasetteki “demokrasiciler”, kı-
sacası her renk ve boydan “batıcılar” dır. 

Bu “batıcılar” kırsal kesimde yaşayan ve ayakta 
kalabilmek için ümitsizce, fakat inatla mücadele 
veren köylüleri küçümser, acır, hor görür ve bin bir 
şekilde onları, “bu zavallı yaşamdan kurtulma-
nın tek yolunun, köyü terk ve şehre göç” ol-
duğuna inandırırlar. 

Toprağından, dolayısıyla gıda üretiminden koparı-
lan köylüm, özgüvenini ve direncini de kaybeder. 
Göç ettiği şehirde, belirsiz, güvensiz ve sıkışık ya-
şam köylümüzü izole eder ve yalnızlaştırır. Yalnızlık 
ve köydeki alışılmış dayanışma ortamının olmayışı, 
köylümün geleneksel sosyal alt yapısını aşındırır, 
kişiyi dengesizleştirir. Günlük geçici işlerin peşinde 
koşarken, gittikçe artan geçim sıkıntısı ve var olma 
korkusu içerisinde, kişilik olarak erimeye başlar. 

Kırsalda yaşayan, tarımsal üretimin doğal ögele-
ri olan köylümüz dik durarak köyünde kal-
mışsa onu daha başka tehlikeler bekleyecektir. 
Bir bakarsınız bürokrasi bir bahane bularak tarım 

Yerel seçimlerin yapıldığı 2004 yılında Niğde’mizin 
merkez kent nüfusu 70 bin civarındaydı. Birkaç ay 
önce Niğde’yi ziyarete gittiğimde nüfusunun iki 
kat arttığını gördüm. Nüfus artışının gerçek ve en 
önemli nedeninin köyden şehre göç olduğunu öğ-
rendim.

Neden köyden şehre göç ediyorlar?

Yıllar öncesinden hastam olan ya da hasta yakını 
olan tanıdığım köylülerden bazılarını bulup konuş-
tum. Şehirli olmuşlardı, ama umutsuz ve mutsuz-
lardı. Tarlayı, tapanı, ineği, koyunu, tavuğu satıp 
şehirde iki göz bir eve sığınmışlardı. Sorup soruştur-
dukça, araştırdıkça acı gerçekle karşılaştım. Köylüle-
rimiz büyük bir oyunun kurbanı olmuşlar ve köyle-
rini terk etmişlerdi.

Kırsalda yaşayan ve üreten küçük çiftçileri öyle 
toprağından koparıp şehirlere göçe zorlamak pek 
de kolay bir iş değil. Köylüler nesillerdir her iki ayağı 
ile toprağa sağlam basan ve doğanın kaprislerine, 
ağır işin bedensel zorluklarına alışmış dirençli kişi-
lerdir. 

KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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lay pişiyor” diyerek şehirliye özeniyorlar. Köyler-
de genç kızlarımız, televizyonlarda seyrettikleri ve 
pek de özendikleri şehirli kızlar gibi olabilmek için 
birçok fedakarlığı göze alıyorlar. Evlenir evlenmez 
genç eşlerine büyük baskılar yaparak iş bulmalarını 
istiyorlar.

Toprağın onurlu ve dik insanları, bugün şehirde 
bulabildikleri her işi, en düşük ücretlerle yapmak 
zorunda kalıyorlar. Bir gün çalışacak iş bulursa, iki 
gün işsiz ve aç kalıyor. Bulduğu salaş bir kahvehane 
köşesinde bir bardak çay ile gününü dolduruyor.

Bu insanlarımızın bırakın dik durmayı, ayakta dura-
cak halleri bile kalmıyor. Siyasilerin oy için dağıttığı 
bir kilo nohut, mercimek ya da makarna gibi gıda 
yardımlarının ve de kömür yardımlarının yolunu 
gözleyip duruyorlar. 

Sonuç olarak köylümüz şehirde bazı siyasi ve dini 
tarikat ve cemaatlerin elinde oyuncak oluyor. 

Sevgili köylü kardeşim, “Ne olursa olsun köyü-
nü, toprağını terk etme. Terk ettiysen de 
lütfen yuvana kutsal topraklarına geri dön. 

Köyün hasretle seni bekliyor.

Saygılarımla

ürünlerinden bazılarını ithal eder ve köylümüz para 
kazanamaz olur, hatta iflas eder. Bazen de devlet 
köylüden aldığı ürünün parasını kasada para yok di-
yerek aylarca ödemez. Yine bürokrasi köylülerin en 
temel hizmetlerini köye götürmez ya da aksatır. Sık 
sık köylerin elektrik ve suyunu keser. Köy okullarını 
öğrenci çok az diyerek kapatırlar veya köye öğret-
men göndermezler. 

Oysa şehirler şıkır şıkır aydınlanmıştır. Yollar lüks 
arabalar ile doludur. Köylümüz, sonunda dayana-
maz, tası- tarağı toplar, şehrin yolunu tutar. Giden 
köylüm ile birlikte, bin yıllık geleneksel tarım bilgi 
ve deneyimi de bir daha geri gelmeyecek şekilde 
yitip gider.

Sadece Niğde’mde değil, Türkiye’nin her yerinde 
aynı yöntem uygulanmaktadır. Uzun yıllar boyu 
köylümün topraklarını terk ederek şehirlere 
akın etmesi için her türlü uluslararası oyun 
oynanmıştır. Köylülerimdeki şehir yaşamına 
özentinin sonuçları olarak köyler boşaltılmış, top-
raklar uluslararası tarım şirketleri ve holdinglere 
terk edilmiştir. 

Köylü kadınlarımız; ”markette yoğurt daha 
ucuz, neden boşuna inek besleyeyim”,” mar-
kette yumurta ve tavuk daha ucuz, daha ko-
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Binanın özelliklerinden de bahsetmeden geçe-
meyeceğim. Binada, her türlü toplantı, düğün vb. 
etkinliklerin yapılabileceği 250 metrekarelik çok 
amaçlı bir salon var. Bu sayede derneğe önemli öl-
çüde gelir sağlanıyor. Bunun yanı sıra gerek yöneti-
ciler ve gerekse dışardan gelen konuklar için 75’er 
metrekarelik odalar dizayn edilmiş. Balkonlar gelen 
misafirleri ağırlamak için tasarlanıp, düzenlenmiş. 
Nitekim Sayın GÜRBÜZ ve Sayın TECİMER bize bu 
balkonda çay ve kahve ikramında bulundu. Burada 
fotoğraflar çektik, çektirdik.

Dernekten ayrıldıktan sonra Hanifi Bey bizi kendi 
inşaatlarının şantiyelerine, bilahare de Denetleme 
Kurulu Başkanı olduğu Müteahhitler birliğine gö-
türdü. Burada, birlikte Sayın GÜRBÜZ’ün ikramı ak-
şam yemeğimizi yedik.

Yazımı, Adana’daki Niğdeliler Derneğine bu muhte-
şem binayı kazandıran ve Derneği bugünlere taşı-
yan ve emek veren herkese şükranlarımı sunarak 
ve son olarak Adana’ya yolu düşen her Niğdelinin 
buraya uğramalarını tavsiye ederek sonlandırmak 
istiyorum.

Saygılarımla…

Sevgili Niğdeliler, Kıymetli Hemşerilerim,

Öncelikle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyor; 
Ramazan ayının ve daha sonra idrak edeceğimiz 
Bayramın hepiniz için mübarek ve hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Değerli Hemşerilerim,

Geçtiğimiz günlerde Sevgili eşimle birlikte Adana 
ve Niğde’ye bir seyahat yapma fırsatı bulduk. Her 
iki kentimiz de, baharın toprağı canlandırması nede-
niyle çok güzel ve cennet gibiydi.

Adana’da bulunduğum sırada, Değerli Hocamız 
Prof. Dr. İlhan SUNGUR’un, NİĞDEmiz’in 106. sayı-
sında kuruluşunu anlattığı Adana Niğdeliler Derne-
ğini ziyaret etme fırsatı buldum. Derneğin Kurucu-
larından ve eski başkanlarından Hanifi GÜRBÜZ bizi 
kaldığımız yerden alarak, bir şehir turunu takiben 
Dernek binasına götürdü. Burada, Dernek İşletme 
Müdürü Sayın Ali TECİMER’in rehberliğinde binayı 
gezdik. Dernek binası gerçekten muhteşemdi. Bu 
binanın yapılmasında emeği geçen tüm hemşeri-
lerime şükranlarımı sunar; Cenab-ı Allah’ın bütün 
derneklerimizi böylesi bir binaya kavuşturmasını 
dilerim.

ADANA NİĞDELİLER DERNEĞİ 
ZİYARETİ

Ali KURTARAN 
 Başkent-Niğde Vakfı Başkanı 
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gelmişlerdir. Uzun süreli ve kalıcı olduklarını söylemek 
pek mümkün gözükmüyor. Yani işletmeler küçük aile 
şirketlerinin tekelindedir. Sermaye birikimi çok zayıf-
tır. Büyük çaplı işletmeler yok gibidir. Olanların da bir 
kısmı kapanmıştır. Kapanan büyük çaplı işletmeler için 
hiçbir araştırma ve inceleme yapılmamıştır. Sadece 
dedikodusu yapılmıştır. Küçük işletmelerin istihdam 
imkanları da çok sınırlı olup, ödenen ücretler ise genel-
likle asgari ücret düzeyindedir. 

Niğde’mizin her tarafını AVM’ler kuşatmıştır. Küçük ve 
orta ölçekli esnaf ve kurumların kökü kurutulmuştur. 
Bu yüzden yüzlerce küçük esnaf ve kurum Niğde’nin 
ekonomik ve sosyal hayatından elini eteğini çekmiştir. 
Sonuçta kaybeden Niğde olmuştur.

Bu iç karartan tabloda elbette hepimizin payı vardır. 
İlimize olan ilgimiz çoğumuz yönünden duygusal öl-
çeklidir. Yıllardır Niğde’ye bir kere dahi gelmemiş hem-
şerilerimizin sayısı oldukça fazladır. Türkiye’nin dört 
bir yanına dağılmış sermaye sahibi hemşerilerimiz de 
Niğde’ye hep uzak durmuşlardır.

Halbuki, elbirliği ile böyle bir gayretin içinde olmamız 
lazım. Ama, geldiğimiz noktada yeterli bir gayret gö-
zükmüyor. Niğde bu ölçüler içerisinde yıllardır kıvranıp 
duruyor. Bor dışında kalan ilçelerimiz çok küçük ve nü-
fusları ise birkaç binden ibaret. Sosyal ve ekonomik 
göstergeleri ise çok zayıf. Genel olarak sosyal hayatı-
mız da hareketsiz. Çünkü bu saydıklarımız birbirleri ile 
yakından bağlantılıdır. Biri diğerini etkilemektedir. 

Çok uzaklardan ara sıra Niğde’ye selam gönderme 
alışkanlığını bir yana bırakalım. Niğde için elimizin al-
tındaki imkanların hiç değilse bir kısmını seferber ede-
lim. Sermaye birikimi için çok ortaklı şirket çalışmalarını 
bütün gücümüzle teşvik edelim. Üretim ve istihdam 
ile sanayileşmeyi vazgeçilmez ilkemiz olarak ortaya 
koyalım. Geldiğimiz noktada başka bir çıkar yol gözük-
müyor.  

Türkiye’nin ekonomik göstergeleri elbette ülkenin her 
tarafını etkiliyor. Pek tabiidir ki bundan Niğde’miz de 
etkileniyor. Ama Niğde’nin kendisine özgü ekonomik 
göstergeleri ve bu göstergelerin etkilediği, şekillendir-
diği sosyal bir yapısı var.

Niğde’mizle birlikte İç Anadolu Bölgesi de genellikle 
gelişmesini tamamlayamamış bir bölgedir. Özellikle 
Niğde’nin yakın çevresinde Kayseri, Konya, Adana, 
Mersin gibi gelişmiş illerimiz vardır. Bu birkaç ilin dışın-
da kalan, bölgemizin diğer illeri tıpkı Niğde gibi geliş-
mesini yeterince  tamamlayamamıştır. 

Niğde’nin ekonomik hayatı açıkça ifade etmek gere-
kirse tarımsal ürünlere dayalıdır. Başta elma ve pa-
tates vardır. Baklagiller ise ikinci sıradadır. Ancak, bu 
ürünler üreticinin emeğinin karşılığını vermekten çok 
uzaktır. Üretici bir yıl boyunca tüm aile bireylerinin 
emeği ve ortak çabası ile üretime katkıda bulunmak-
tadır. Üretim için küçümsenmeyecek ölçüde yatırım 
yapmaktadırlar. 

Ancak, sonuç üreticinin yüzünü güldürmeye yetme-
mektedir. Hatta giderek üreticiler aldıkları sonuçla 
hüsrana uğramaktadırlar. Bu yıl da üreticinin patatesi 
para etmemiştir ve mevsimin sonuna gelinmiştir. Bir-
kaç yüz liraya bile müşteri bulunamamış, ürün üreti-
cinin elinde kalmıştır. Ambarlar doludur. Üstelik yeni 
ekim mevsimi gelip çatmıştır. Gübre lazım, iş gücü la-
zım, sulama için elektrik lazım, üretim için şart olan bu 
kalemler, büyük çapta ve peşin para harcamayı gerek-
tiren tarımsal faaliyetlerdir. Elde sermaye yok. Çünkü 
üretilen ürünler çiftçinin elinde kalmış, para etmemiş 
ve karşılık bulmamıştır. İşte bir yıl böyle gelip geçmiş-
tir.

Sanayi üretimine yönelik fabrikaları da yoktur. 
Niğde’nin Organize Sanayi Bölgesi küçük çaplı aile 
işletmeleri ile doludur bunların da önemli bir kısmı 
sağlanan teşviklerden yararlanabilmek için Niğde’ye 

NİĞDE’NİN EKONOMİK ve 
SOSYAL YAPISI

İrfan BAHAR 
Avukat 
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rak  kullanılır bir deri haline getirmeye uğraşan yaşlı 
bir debbağa rastlamış. 

-Esselamü aleyküm ya pir-i peder demiş.                                                                                                                           
Yaşlı adam başını kaldırıp kendisini selamlayana 
şöyle bir bakmış.

-Ve selamü aleyküm ey cihana server demiş.                                                                                                                           
Garip bir konuşma başlamış kılık değiştirmiş padi-
şahla, deri debbağı arasında. Padişah sormuş:  

-Altılarla ne yaptın?                                                                                                                             
Yanıt şöyle gelmiş: -Altıya altıyı katmadan otuz 
ikiye yetiştiremiyoruz. Padişah yine sormuş: -Gece-
leri kakmadın mı? 

Yanıt: Kalktık ama ellere yaradı.Padişah: Sana bir kaz 
göndersem yolar mısın? 

Yanıt: Cıyaklatmadan, Padişahla Sadrazam saraya 
geri dönerken, 

Sadrazam: -Sultanımız, efendimiz demiş; o yaşlı de-
rici ile ne konuştunuz öyle? 

Padişah:-Anlamadın mı demiş.

-Hiçbir şey anlamadım.

-Git öğren öyleyse; öğrenemezsen de bir daha gö-
züme gözükme.

Sadrazam koşa koşa yaşlı dericinin yanına dönmüş:                                                                                                     
-Hey buraya bak demiş; Nereden anladın sen ya-
nımdaki kişinin padişah olduğunu da kendisinin 
selamına “Veselamü aleyküm ey cihana server” diye 
yanıt verdin.                                                    

İhtiyar derici: Sorunuzu, yüz altından aşağı yanıtla-
mam demiş. Sadrazam hemen yüz altını saymış.

Derici: -Efendim, kendisinin sırtındaki samur kürk, 
sadece bir hünkarın giyebileceği bir kaliteydi. Üstelik 
selamı da çok üst düzeydeydi. Bana başka kim hitap 
edebilir öyle, ey pir-i peder diye.

Kıymetli, okurlarım, 

NİĞDEmizin bu sayısında KISSADAN-HİSSELER bö-
lümünde, Annelerimiz hakkında bir yazıya,  bir Hızır 
hikayesine, bir padişah-vezir yazısına ve bir fıkraya 
yer vereceğim.

ANNELERİMİZ

Bizi annelerimiz zafer kokan ninnilerle uyutmadı mı? 
Erkek evladımıza: ” Benim oğlum büyüyecek, yürüye-
cek, asker olacak” ninnilerinin sesleri pencerelerden 
dalga dalga dışarıya taşarken, buram buram milliyet 
kokusunu duymadınız mı? Askere giden evladının 
arkasından:” Vatana kurban olsun”, savaşa giderken 
şarkılara geçmiş olan “Sütüm sana helal olmaz saldır-
mazsan düşmana” diyerek davul zurnalarla uğurladı-
ğını bilmiyor musunuz?

ANNELERİMİZ, Büyük Türk Milletinin kadını uyanık 
olmazsa, yetişen gençlerimizi içte, dışta, pusuda 
bekleyen zalim avcılar, gözünün yaşına bakmadan 
sinsice avlarlar. Bu topraklar altında yatan binlerce, 
milyonlarca kefensiz şehitlerimizin kemiklerini sızlat-
mayalım. Uyanık olalım ki göğsü imanlı, milliyetçi, ça-
lışkan ve vefakâr evlatlar yetiştirelim. Bu kahraman 
milletin her hanesinin birçok şehidi vardır. Yavruları-
mızın ninnileri kahramanlık destanları ile dolu olmalı 
ki, şehitlerimize olan borçlarımız ödenmiş olsun.

“CENNET ANNELERİN AYAĞININ ALTINDADIR” Hadisi 
şerifine layık anneler olursanız, vatan hizmetindeki 
ulvi görevinizi yapmanın mutluluğunu ve hazzını du-
yarsınız. Cenab-ı Allah Türk Annelerini bu mutluluğa 
eriştirsin.

PADİŞAH-VEZİR

Bir kış günü, kullarının nasıl yaşadığını yakından 
görmek isteyen bir padişah kılık değiştirerek sadra-
zamı ile birlikte şehirde dolaşmaya çıkmış. Bir dere 
kıyısında, ham pöstekileri sularda bazı işlemler yapa-

KISSADAN HİSSELER
Hüseyin ÇELİK

16. Dönem Niğde Milletvekili
İnşaat Yüksek Mühendisi
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ve gözden kaybolmuş. Eşi de oduncu gibi yüzme bil-
miyormuş. Oduncunun feryadına yine Hızır yetişmiş. 
Suya dalmış ve saniye geçmeden, kollarının arasında 
“Dansöz Asena” ile kıyıya çıkmış.

-Karın bu muydu? Oduncu “Evet” diye haykırmış. 
Hızır celallenmiş.

-Seni sahtekâr, yalancı! Bu senin karın değil ki! 
Oduncu kızarıp bozarmış. 

-Bir dakika efendim, izah edeyim demiş.

-Neyi izah edeceksin? Yalan söyledin işte. 

-Özür dilerim. Söyledim ama sebebi var.

-Neymiş sebebi?

-Hayır deseydim. Tekrar suya dalacaktınız. Belki bu 
kez manken Şule BALLI ile çıkacaktınız.

-Eeee

-Ona da hayır deseydim. Bu defa dalıp karımı çıkara-
caktınız.

-Sonra…

-Sonrası şu. Sonunda her üçünü de bana bırakacak-
tınız. Ben yoksul bir adamım. Üç kadına birden nasıl 
bakarım. Asena’ya “evet” dememin, yemin ederim 
başka sebebi yok!

EVLENMEYE KARAR VEREN GENÇ

Genç adam heyecanla eve gelmiş annesinin yanına 
giderek: “Anneciğim, evlenmeye karar verdim ve ha-
yalimdeki kadını buldum. Ancak senin de aynı fikirde 
olup olmayacağını merak ediyorum. Eğlence olsun 
diye yarın sana üç tane hanım arkadaşımı getire-
ceğim. Bakalım hangisi ile evleneceğimi bulabilecek 
misin?”

Anne merakla kabul etmiş. Ertesi gün genç adam 
yanında üç tane güzel hanımla eve gelmiş. Hep be-
raber oturmuşlar, sohbet etmişler. Anne çay pasta 
servisi yaparken, sorular soruyormuş. Akşam olunca 
hanımlar izin isteyip kalkmışlar. “Tahmin et bakalım. 
Hangisiyle evleneceğim” diye sormuş. Anne, büyük 
bir kararlılıkla, “Kızıl saçlı olanla evleneceksin” demiş. 
Adam çok şaşırmış. ”Nasıl tahmin ettin? Tam isabet” 
deyince anne cevabını yapıştırmış: İçlerinden bir tek 
onu sevmedim de.

-Padişahımız, altılarda ne yaptın diye de sordu?                                                                                                                  
-Yüz altından aşağı yanıt veremiyorum, biliyorsu-
nuz. Sadrazam yüz altın daha saymış.  

Derici sürdürmüş açıklamasını: -Altı ay yaz çalışma-
dın mı demek istedi. 

-Sende altıya altıyı katmadan, otuz ikiye yetiştire-
miyoruz dedin. Ne demek istedin?          

-Yüz altın daha rica edeyim. Yüz altın daha inmiş 
dericinin cebine.

-Efendim altı ay yaza altı ay kışı eklemeden otuz iki 
dişimize yetiştiremiyoruz demek istedim.

-Geceleri kalkmadın mı diye sordu. Yüz altın daha 
dericinin cebine indikten sonra: 

 - Çocukların olmadı mı demek istedi.

 - Ellere yaradı diye cevap verdin ne demek istedin?  
Dericinin cebine yüz altın daha girer.   

-Çocuklarım oldu ama hep kız oldu evlenip gittiler 
demek istedim. -Sana bir kaz göndersem yolar mı-
sın, diye sordu, sen cıyaklatmadan, dedin.

Yaşlı derici gülümseyerek şöyle bir bakmış sadraza-
mın yüzüne:  
-Onunda yanıtını artık kendiniz bulun , demiş.

ODUNCU ve HIZIR

Oduncunun biri… Dalları nehre sarkan bir ağacı bu-
darken, baltası suya düşmüş. “Gitti baltam….Ailecek 
perişan olacağız” diye dertlenirken Hızır Aleyhisse-
lam imdadına yetişmiş. Ellerini suya daldırmış. Eğilip 
suyun içinden bir altın balta çıkartmış.

-Bu mu baltan?

-Hayır efendim.  Hızır yine elleriyle suları yarmış, hafif 
bir dalgalanma olmuş. Bu kez som gümüşten bir bal-
ta çıkarmış. Oduncu “Hayır” demiş, “Benim baltam bu 
da değil”. Hızır aynı hareketleri tekrarlayıp bu defa 
demirden bir balta çıkarmış. Demirci sevinçle “İşte 
benim baltam” diye bağırmış.

Oduncunun dürüstlüğü Hızır’ın çok hoşuna gitmiş. “Al 
Efendi demiş, bu üç baltada senindir!” Oduncu mutlu 
bir biçimde evinin yolunu tutmuş. Bir zaman sonra 
yine aynı nehir kıyısında karısıyla beraber dolaşmaya 
çıkmış. Aniden hava bozmuş fırtına ve yağmur baş-
lamış, eşinin ayağı kaymış düşerek suya yuvarlanmış 
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Şemsi TEBRİZİ’den sonraki ikinci durağımız “ Gel, gel. 
Ne olursan ol yine gel. İster kafir ol, ister Mecusi, 
ister putperest ol yine gel. Bizim dergahımız ümit-
sizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozsan yine 
gel.” diyen Gönüller Sultanı, sonsuz hoşgörülü, bilge 
kişi Mevlana CELALEDDİN’in dergahı idi. Mevlana 13. 
Yüzyılda yaşamış, Sünni Müslüman, şair, fakih, alim, 
ilahiyatçı ve sufi mutasavvıf olan büyük bir düşünür-
dü.

Selçuklu Hakanlarının da büyük saygı duyduğu 
Mevlana’nın vefatından sonra, sarayın gül bahçesi 
olan alan, O’nun türbesi için tahsis edilmiştir. Bu ala-
na sonradan Mevlevi Dergahı, Yeşil Kubbe yapılmış-
tır. Yeşil Kubbenin üst tarafındaki kuşak şeklindeki 
kısımda “Ayet – el Kürsi’nin yazılı olduğunu rehbe-
rimizden öğrendik. Mevlana’nın naaşının mumya-
landığı ve bugüne kadar 2 -3 kişi dışında kimsenin 
görmediği; ancak, bozulmadan kaldığı rivayet edil-
mektedir. “Ömrümün özeti sadece şu üç kelimedir. 
Hamdım, piştim, yandım.” diyerek ömrünü özetleyen 
Gönüller Sultan’ının adını taşıyan türbeyi, müzeyi ve 
Mevlevihane’yi gezdikten sonra rehberimizin verdiği 
kısa süreli molada katılımcılarımız hediyelik alışveriş-
lerini yaptılar.

Vakfımız Kadınlar Kolu’nun, “Dünya Kadınlar Günü” 
münasebetiyle düzenlediği Konya Gezisi, bazı özel 
nedenlerle ve gecikmeli olarak 8 Nisan 2018 tarihin-
de gerçekleştirildi.

Gezimiz, her zaman olduğu gibi, Çankaya Belediye 
Başkanlığı’nın yakıt bedeli karşılığında sağlamış oldu-
ğu otobüsle, sabah 07.30’da Vedat DALOKAY nikah 
salonu önünden başladı.

Armada AVM’nin karşısından aldıklarımızla birlikte 
43 kişiye ulaşan katılımcılarımızın ilk durağı, TŞOF 
Dinlenme Tesisleri idi. Burada yapılan kahvaltıdan 
sonra, Çorumlu Osman Kaptan yönetimindeki oto-
büsümüzle yeniden Konya’ya hareket ettik.

Konya Otogarı girişinde rehberimiz Nida Hanımla 
buluştuktan sonra, Konya’daki ilk durağımız Şemsi 
TEBRİZİ türbesi (*) ve dergahına vardık. Rehberi-
miz, tanışmalarından sonra Mevlana’nın gönül dün-
yasında büyük değişikliklere neden olan İslam alimi 
ve mutasavvıf Şemsi TEBRİZİ’nin hayatı ve kişiliği 
hakkında bilgiler verdikten sonra, türbe ve dergah 
gezildi. Bir Azerbaycan Türkü  olan Şems-i TEBRİZİ 
“Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yara-
tan ne kadar güzeldir.” derken, hem Yüce Allah’a olan 
hayranlığını dile getirmekte, hem de bizlere önemli 
bir ders vermektedir.

GÖNÜLLER SULTANI MEVLANA’NIN  
HUZURUNDA, KONYA’DAYIZ

Esin ÖZMEN 
Emekli Öğretmen 
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sında yeni bir kilise (Şapel) inşa etmişler ve ibadetle-
rimi bundan sürdürmüşler. Zaman hayli ilerlediği için 
kapalı olan kiliselerin içini görme fırsatımız olmadı. 

Katılımcılarımız, dere kenarında kurulan küçük açık 
pazarda Sille’nin yöresel ürünlerinden bol bol sa-
tın aldıktan sonra Konya’daki son durağımıza, saat 
19.00 sularında akşam yemeğimizi yemek üzere 
HAVZAN tesislerine gittik. Burada, nefis etli ekmek-
lerimizi yiyerek karnımızı doyurduk ve saat 20.00’de 
dönüş için Ankara’nın yolunu tuttuk. Yolculuğumuzu 
saat 23.00’de Ankara’da tamamladık.

Tüm katılımcılarımızın büyük bir beğenisini kazanan 
Konya gezimiz için araç tahsis eden Çankaya Beledi-
ye Başkanlığı’na; sağlıklı, güvenli ve rahat bir yolcu-
luk yapmamızı sağlayan, aracımızın Çorumlu Osman 
Kaptanı’na, programı tasarlayan Kadınlar Kolumuzu 
Başkanı ve üyelerine; organizasyonda aktif olarak 
emek veren Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Zerrin ÜN-
SAY ve Semra AKKOÇ’a, rehberimiz Nida Hanıma ve 
de tüm katılımcılara sonsuz şükranlarımızı sunarız.

(*) Kimi araştırıcı ve tarihçilerce Niğde’deki Kesikbaş 

Türbesi de Şems-i TEBRİZİ ile ilişkilendirilmektedir.

Alışveriş molası sonrası, öğle yemeği için meşhur 
Hacı Şükrü’nün, Konya’nın elit kesiminin lüks bağ 
evleri ve villalarının yer aldığı Meram’daki tesislerine 
vardık. Burada menüsü çorba, tandır kebabı ve tat-
lıdan oluşan nefis öğle yemeğimizi yedikten sonra, 
rehberimizin öncülüğünde Selçuklu Belediyesi’nce 
inşa edilmiş olan Sun’i Kelebekler Vadisi’ne ulaştık. 
Sıcaklık, rutubet ve benzeri açılardan, tropik bir orta-
mın yaratıldığı tesiste, menşei dünyanın değişik yö-
releri olan rangarenk kelebekleri ve bitkileri de büyük 
bir hayranlıkla, zevkle izledik. Burada ölü kelebeklerle 
hazırlanmış koleksiyonların yer aldığı müze kısmını 
da gezerek turumuzu tamamladık.

Kelebekler Vadisi’nden sonra  Konya’nın en eski yer-
leşim yerlerinden birisi olan tarihi Sille kasabasına 
hareket ettik. Sille’nin hepsi birbirinden ilginç taş ev-
lerini görüp bolca fotoğraflar çektik. Kasabanın sonu-
na doğru Vadinin iki yamacında yer alan iki kilisenin 
ilginç hikayesini rehberimiz Nida hanımdan öğrendik. 
Sol taraftaki kilisenin müdavimlerinden bazıları Hı-
ristiyanlıkta ve tabiidir İncil’de bir takım değişiklikler 
yapmak isteyince, bunu kabul etmeyen radikalciler 
vadinin sağ tarafında ve hemen eski kilisenin karşı-
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Vakfımız Kadınlar Kolu’nun “Anneler Günü” münase-
betiyle düzenlemiş olduğu Kahvaltılı Gezi, 14 Mart 
2018 günü Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesislerin-
de gerçekleştirildi.

Katılanların büyük bir bölümünün kendi araçlarıyla, 
diğerlerinin de Çankaya Belediyesi’nden sağlanan 
araçlarla geldikleri geziye Vakfımız Başkanı Sayın Ali 
KURTARAN ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ile 
birlikte olmak üzere toplam 74 Niğdeli ve kendisini 
Niğdeli sayan dostlarımız katıldılar. Kuşkusuz, maze-
retleri nedeniyle aramızda olamayan Yönetim Kurulu 
üyesi arkadaşlarımız da kalben bizlerle birlikteydiler.

Ahlatlıbel’de tamamen yenilenen tesislerde, yeni açı-
lan bir yer olan “Red Sport Pub” da saat 10.00’da 
başlayan zengin menülü kahvaltımızdan sonra dile-
yenler çevreyi gezerek, doyumsuz orman ve Ankara 
manzaralarını izleyip, bolca fotoğraflar çektiler. Yürü-
mekte zorlanan katılımcı dostlarımız ise Red Pub’ın 
özenle düzenlenmiş bahçesinde, ağaçlar altında gö-

nüllerince dinlendiler. Katılımcı dostlarımızın hemen 
hemen tamamına yakınının beğenisini kazanan gezi-
miz saat 14.30’da noktalandı.

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, bizle-
re araç desteği sağlayan Çankaya Belediyesi’ne, araç 
kaptanlarına, Red Sport Pub yönetici ve hizmetlileri 
ile tüm katılımcılara sonsuz şükranlarımızı sunuyo-
ruz. 

ANNELER GÜNÜ KAHVALTISI…

Vakfımızdan Haberler
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Anadolu İzlenimleri Dergisi ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği  
“2. TARIMA HİZMET ÖDÜLLERİ” toplantısı 3 Nisan 
2018 tarihinde Ankara-Bilkent Otel’de yapılmıştır. 

Kurumsal amaçlı olarak düzenlenen ve spesifik ko-
nularda tarıma hizmet veren başarılı kuruluşlara ve-
rilen ödül töreninde, Türkiye tarımına ve tohumculu-
ğuna yaptığı katkı ve hizmetlerinden dolayı Bahçeli’li 
Hemşehrimiz, üyemiz TİGEM Emekli Daire Başkanı 
Ziraat Yüksek Mühendisi Fahri Harmanşah’a, kişisel 
olarak özel hizmet ödülü verilmiştir. 

Üst düzey katılımlı gerçekleşen toplantıda Fahri 
HARMANŞAH’ın ödülü, Erzurum Milletvekili Sayın Or-
han DELİGÖZ tarafından takdim edilmiştir. 

TRT Ankara Radyosu’nda 17 Nisan 2018 Salı günü 
gerçekleştirilen “Yeni Besteler” programında, Vakfı-
mız Onur Kurulu ve Mütevelli Üyesi Değerli Hemşeri-
miz Cemil DERELİOĞLU Onur Konuğu oldu.

Ankara Radyosu’nun değerli ses sanatçıları, Radyo-
nun sazları eşliğinde Sayın DERELİOĞLU’nun 6 bes-
tesini seslendirdiler.

DERELİOĞLU, sunucunun kendisiyle yaptığı söyleşi 
sırasında, müziğe ve beste yapmaya başlayışının ve 
bestelerinin hikayesini tarifi imkansız duygularla, za-
man zaman kelimeler boğazında düğümlenerek ve 
de heyecanla anlattı.

Vakfımız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali KURTA-
RAN ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve eşleri, Ülgen 
– Fahrettin ÖZALP çifti de Sayın DERELİOĞLU’nu bu 
mutlu gününde yalnız bırakmadılar. 

Sayın bestekarımızı kutluyor, üretkenliğinin devamı-
nı diliyoruz.

Niğde Vakfı olarak, meslektaşları tarafından tarımın 
ve tohumculuğun duayeni olarak bilinen hemşehri-
miz Sayın Fahri HARMANŞAH’ı kutlar, nice sağlıklı ve 
başarılı yıllar dileriz.

HEMŞEHRİMİZ FAHRİ HARMANŞAH’A TARIMA HİZMET ÖDÜLÜ

ANKARA RADYOSUNDA 
CEMİL DERELİOĞLU ÖZEL PROGRAMI
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Başkent – Niğde Vakfı Onur Kurulu ve Mütevelli Üye-
si Hüseyin KABAKSIZ, ile önceki dönem Başkanımız 
Muharrem ÖZMEN’in yeğeni Gülay KABAKSIZ’ın biricik 
oğulları İlker KABAKSIZ, 21 Nisan 2018 günü Hilton 
Garden İnn Otel’de düzenlenen görkemli bir düğün tö-
reni ile Hilal ve Nahit KESKİN çiftinin Değerli kızları Elif 
KESKİN ile hayatlarını birleştirerek dünya evine girdiler.

Angora Türk Halk Müziği Korosu’nun ses ve saz sa-
natçılarının türküleri, Ankara Kulübü Seymenlerinin 
oyunları ile, düğüne katılan 550’nin üzerindeki konu-
ğun coşkusu zirve yaptı.

Düğünün konuklarını KABAKSIZ ve KESKİN ailele-
rinin akraba, dost ve yakınları ile, gelin ve damadın 
arkadaşları oluşturuyordu.

Etimesgut Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Müdü-

rü, Etimesgut Niğdeliler Derneği’nin aktif ve başarılı 

Başkanı ve aynı zamanda Vakfımız Yönetim Kurulu 

Üyesi olan Ömer KALKAN’ın Sevgili oğulları Yusuf ve 

Alptuğ, 5 Mayıs 2018 günü Optimum Grand Park 

Düğün Salonu’nda düzenlenen görkemli bir Sünnet 

Düğünü ile erkekliğe ilk adımlarını attılar.

Düğüne Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver 

DEMİREL, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Niğde 

MHP Milletvekili Adayı hemşerimiz Alaaddin SONAT, 

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu’nun bazı 

üyeleri, Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı ile 

Federasyonu oluşturan Derneklerimizden bazılarının 

Başkan ve Yöneticileri ile üyeleri,  KALKAN ailesinin 

yakınları ve dostları da katıldılar.

Düğün Etimesgut Seymenlerinin oyunlarıyla ve bağ-

lama eşliğinde türkülerle daha da renklendi.

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak genç 
çifti içtenlikle kutlar; yaşam boyu mutluluklar dileriz.

Yusuf ve Alptuğ’un Sevgili Babaları Ömer KALKAN, 
düğünü “ Bu güzel ve mutlu günümüzde bizleri yalnız 
bırakmayıp, davetimize icabet eden tüm akraba, dost 
ve yakınlarımıza teşekkür ederiz.” diyerek sonlandırdı.

KABAKSIZ AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

KALKAN KARDEŞLERİN MUTLU GÜNÜ
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Çankaya Belediye Başkanlığı’nın, geçen yıl baş-
lattığı ve geleneksel hale getirmeyi amaçladığı, 
Sivil Toplum Kuruluşları için düzenledikleri İFTAR 
YEMEKLERİ’nden birisi de Vakfımız üyeleri ve hem-
şerilerimiz için 22 Mayıs 2018 günü akşamı Vedat 
DALOKAY Kokteyl Salonu’nda gerçekleştirildi.

Önceki dönemler Başkan ve Milletvekillerimizden 
Sayın Birsel SÖNMEZ, Sayın Muzaffer ECEMİŞ, Sayın 
Hüseyin ÇELİK, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Gülsün (BOR) GÜNER, Belediye STK Şube Mü-
dürü Sayın Ali SELVİ, Vakıf Başkanımız Sayın Ali KUR-
TARAN ve Yönetim Kurulu üyeleri, Niğde Dernekler 
Federasyonu Başkanı Sayın Emin ÖZER ve Federas-
yonu oluşturan Derneklerimizin Başkan ve üyeleri ile 
birlikte 280 civarında Niğdeli, ya da kendisini Niğdeli 
kabul eden Niğde dostları İftar Yemeğine katıldılar. 
Katılımcıların 20 kadarı da Vakfımız Gençlik Kollarının 
Başkan ve üyeleri ile öğrencilerimizdi.

Belediyenin iftar menüsü, gıda ve unlu mamuller 
sektörünün parlayan yıldızı, Değerli hemşerimiz Na-
zif HORASAN’ın (BONELLİ) gönderdiği ve tüm katı-
lımcıların büyük beğeniyle tükettiği böreklerle tak-
viye edilmişti.

İftar çorbasının ve ana yemeğin yenilmesinden son-
ra, hemşerimiz Fahri HARMANŞAH’ın okuduğu iftar 
yemeği duasını takiben sunuş konuşmasını yapan 
Vakıf Başkanı Sayın Ali KURTARAN özetle: “ Bu güne 
kadar Vakfımıza yapmış oldukları her türlü destek ve 
katkılar için Çankaya ve Yenimahalle Belediyelerine 
teşekkür ediyoruz.” dedikten sonra “ Bu desteğin 
gelecekte de devamını umuyor;  ayrıca, Niğdeli Ali 
ÇAVUŞ dedemizin Çanakkale’de ustalıkla nişan ala-
rak topçu ateşiyle İngiliz gemisini batırdığı yöreyi, 
Çanakkale’yi görmemiz için Kültür Gezisi talebimizin 
kabulünü bekliyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı. 

Daha sonra söz alan Sayın Gülsün (BOR) GÜNER’de 
Sivil Toplum Kuruluşları ve de özellikle Vakfımız ve 
Federasyonumuz yanında diğer Niğde Dernekleri 

ile olan özel ilişki ve ilgilerinden bahsettikten sonra 
ÇANKAYA Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmetleri 
ve ÇANKAYA’lılara sunduğu maddi ve manevi des-
tekleri anlatarak sözlerini tamamladı. Sayın hemşeri-
miz bu arada ÇANAKKALE gezisi talebimizle ilgilene-
ceğini de dile getirdi.

Sıcak ve samimi sohbetlerle devam eden iftar yeme-
ği sonrası konuklar büyük bir mutlulukla aramızdan 
ayrıldılar.

Başkent – Niğde Vakfı Yönetimi olarak Sayın Gül-
sün (BOR) GÜNER ve Sayın Ali SELVİ’nin şahıslarında 
Çankaya Belediye Başkanlığına; Sayın Birsel SÖN-
MEZ, Sayın Muzaffer ECEMİŞ ve Sayın Hüseyin ÇELİK 
ile birlikte katılımları nedeniyle tüm konuklarımıza, 
salonun görevli ve hizmetlilerine ve de en önemlisi 
göndermiş olduğu mükemmel börekleri ile menü-
müzü zenginleştiren Sevgili hemşerimiz Sayın Nazif 
HORASAN’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

ÇANKAYA BELEDİYESİ’NDEN VAKFIMIZA İFTAR YEMEĞİ
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Başkanlığını, aynı zamanda Vakfımızın da Yönetim 
Kurulu üyesi olan Ömer KALKAN’ın yürütmekte ol-
duğu Etimesgut – Niğde İli ve İlçeleri Sosyal Daya-
nışma ve Yardımlaşma Kültür Derneği’nin 10. Olağan 
Genel Kurulu 13 Mayıs 2018 günü Etimesgut Kor-
kut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kongre öncesi tüm üyelerin katıldığı kahvaltıyı taki-
ben, Ahmet ŞENOL başkanlığında oluşturulan diva-
nın teşkilinden ve protokol konuşmalarından sonra, 
söz alan Başkan Ömer KALKAN dönem içerisindeki 
faaliyetleri konusunda bilgiler verdi.

Özel Etimed, Özel Koru Hastaneleri ile, Başarı ve 
Gökalp Kolejleri ile, Dünya Göz Hastaneleri ile ve 
Kendirli Grup ile (oto lastiği konusunda) indirim an-
laşmaları yanında, aile ve çocuklar için düzenledikleri 
seminerler konusunda bilgiler verdi.

Öğrenciler için ders yılı sonlarında “Haydi Çocuklar 
Sinemaya” adıyla düzenlenen 5. etkinliklerini de ger-
çekleştirdiklerini söyleyen KALKAN, “Anneler Günü” 

Niğde Dernekler Federasyonu’nu oluşturan Der-
neklerimizden Kitreliler Derneği’nin geleneksel hale 
getirdiği piknikleri, bu yıl 13 Mayıs 2018 günü Yeni-
kent Zir Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Başka Federasyon Başkanı Emin ÖZER, İstanbul ve 
İzmir Kitreliler Derneği’nin Başkan ve Yöneticileri, 
Kitreli Köy Muhtarı ve azaları olmak üzere 250’nin 
üzerinde hemşerimizin katıldığı piknik oldukça neşeli 
ve coşkulu geçti.

Yöresel oyunlar ve mahalli sanatçılarla renklendirilen 
piknikte , katılımcılar yerlerinde duramadılar; oyna-

için de özel bir mesaj vererek “Yılın Annesi”ni ayrıca, 
“Yılın Öğrenci”sini seçtiklerini de dile getirerek sözle-
rini tamamladı.

Faaliyet ve Denetim Raporlarının tartışılıp değerlen-
dirilmedi sonrası, Yönetim ve Denetim Raporlarının 
ibrasını takiben, Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulları seçildi. 

Derneğin Ömer KALKAN Başkanlığındaki Yönetim Ku-
rulu Nazım İLGİ, Ali SONAT, Hüseyin YALÇINKAYA ve 
Ömer ŞEN ‘den; Denetim Kurulu ise Av. Serdar ÜLKÜ, 
Recep YALDIZ ve Bayram DEMİREZEN’den oluştu.

dıkça coştular, coştukça oynadılar. Piknik katılımcıların 
sıcak ve samimi sohbetleriyle devam ederek sona erdi.

ETİMESGUT NİĞDELİLER DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI

KİTRELİLER DERNEĞİ PİKNİĞİ

Derneklerimizden Haberler
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TYANALI ANALAR                                          
Azıcık anlatayım sizlere Kemerhisar’ı.
Doramberler sarardı ekildi darı.
Gomşuları çağırdım çözdüm ısdarı.
Beş meture pazenden dikdim şalvarı.

Şimdiki gençler bilmez ovandereyi dirgeni.
Gennabam yun eğirir, çöörüvatır kirmeni.
Şafağınan gitdi gayveye daha gelmedi.
Bu herif Müslüman değil vallaha İrmeni.

Ganayahlı başımınan çıhdım çarşıya.
Etiler ohulundan geçtim garşıya.
Sıracalı herifi vardım sormaya.
Bağ damlarına gitmiş zıggımlanmaya.

Aliağaların çayırına serdim harmanı.
Patozunan ayırdım buğdayı, samanı.
Hırpadan doldurdum tol’u,ambarı.
Dizlerimin ne canı galdı ne de dermanı.

Çoluh çömmek büyüdü, geldi boyuma.
Bahamaz oldum artık guzuya,goyuna.
Gızı isdemeye geldiler filanın oğluna.
Tam işimi göreceeken gidiyor yabana.

Sandıhdan çıhardım püsküvüt,lohumu.
Gız da yarım bırahdı zaten ortaohulu.
Gapı gezeceem dii unuddu öön yolunu.
Bubasına çekmiş gevur yonanı tohumu.

Oğlanın işi de yoomuş gitmemiş eskere.
Bizim gız da ne tabah yudu ne de çencere.
Gaynana da pek şişkinimiş, kefere.
Baş köşeye guruldu killi kecere.

İki cılbah bi hamama yahışır didiler.
Getirdikleri dadlıyı bi güzel yidiler.
Düğünü de harman sonuna didiler.
Ağ ağ yudulaar gö gö serdiler.

İşlerim döküm saçım oldu Norüyüm.
Gızın ceyizine boncuhlu yazma örüyüm.
Gevur Herif ha bi kere gününü görüyüm.
Yillere yatıp dana gibi böğürüyüm.

Bor’a gidildi pırtı görmeye.
Soyha alınacah çoluğa çömmeğe.
Bööle gızı düşmanıma virmeye.
Gıh mağaza gezdirdi enteri beğenmeye.

Düğünümüz oldu ırahılı çalgılı.
Çilli Möölüt hem içti hemi galgıdı.
Yohlama,kupe dahımı soona yüzaçımı.
Tükendi özeğim yidi bağrımı.

Üzümleri topladım serdim garığa.
Başına üşüşdü sığırcığınan Tosbağa.
Belendi üsdonum toza toprağa.
Ağşamınan yüzünguylu düşdüm yatağa.

Bulguru gaynatdım dövdüm sohu da.
Hinci salçayınan kofder var sırada.
Sıcah sıcah ileğende yinir Tarhana.
Kiyişin Herifi az yillengoo az da Cıbara.

Dıtmığınan topladım süpürdüm hazalı.
Şimdiden hazır olsun tandır yahacağı.
Garşımda duruvatır Meleğin mezarı.
Garışdırdım Deruğunü,Ulubazarı.

Değirmene vardım zaara uğutmeye
Keşşiklere oturdum ekmek itmeye.
Ağşamdan oturdum bazı dutmaya.
Gış ekmeği pek zorumuş ocagı batmaya.

Üzümler gurudu goydum torbaya.
Gabayil çıharsa başlarım soğurmaya.
Daha gideceem goyun gıpmaya.
Donuz herif pek marahlı irken yatmaya.

Söbü çayırdan ah toprağı çıhardım.
Ahşamdan duzlu suya ıslattım.
Öö çaldım duvalları pallatdım.
Herifin yapdığını dohuz koye annatdım.

Belim bıhırım ayrıldı, sardım guşah.
Kisasarın bi ucu Efdiyan bi ucu Badah.
Bu işler bu sene beni pek yoracah.
Ne bohumu yiim norüüm uşah.

Ahşam olur işmar ider gaş ider.
İki gune bi saçımı ıslah ider yaş ider.
Bu herifinen hangi avrat baş ider.
Gurban olduğum tez zamanda daş ider.

Sirkenniden getirdim sarı toprağı.
Daha duzlanacah asma yaprağı
Bekmez için ayırdım ahüzümünen patlağı.
Yonan herif ne adam bilir ne de pancarı.

Gazanlar gurdum esbab yıharım.
Bi yandan da ineğe tanaya baharım.
Odun bulamadım tezzek yaharım.
Ne güzüm belli ne de baharım.

Kimse benim gözyaşımı silmesin.
Bu annaddıhlarımı gevur herif bilmesin.
Daha yarennik çoh amma. 
Yiter gaari gabah dadı virmesin.

Ömer KAYNAK
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Diplomasını 1993 yılında alan Ece Güner TOPRAK 22 
yılı aşkındır avukatlık yapmaktadır. 

1996 yılında kurmuş olduğu Güner Hukuk Bürosu, 
Türkiye’nin önde gelen Hukuk Bürolarından biridir. 

Ana dili düzeyinde İngilizce ve Fransızca, orta dere-
cede Almanca bilen yazarımız CHP İstanbul Milletve-
kili Erdoğan TOPRAK ile evlidir. 

ADALETSİZ ADALET

LÜTFÜ KALELİ

Lütfü KALELİ, Ada-
letsiz Adalet’te 
Osmanlı Dönemin-
den Atatürk Tür-
kiye’sine uzanıyor. 
Amerika’nın bu coğ-
rafyadaki etkinliğini 
ele alan KALELİ, laik 
ve demokratik Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu anlata-
rak başlıyor kitabına.

 Atatürk devrimle-
rinin yarattığı üretim kaynaklarının yok olduğunu 
dile getiriyor. Çalışma, yakın siyasi tarihe dair çıka-
rımları ortaya koyup hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluğu, 
insan haklarından çağdaş eğitime dair pek çok ko-
nuyu irdeliyor. 

Yazar bazen bilim insanlarından, bazen hukukçular-
dan, bazen de medyadan alıntılar yapıyor

LÜTFÜ KALELİ KİMDİR?

Yazarımız Lütfü KALELİ, 2 Temmuz 1939’da 
Malatya’da doğdu. Bazı yazılarında “Çimdik” imza-
sını da kullandı.

ÜLKEM İÇİN ÇARE

EcE GünEr TOPrAK

Yazarımız kitabının Arka Kapak Tanıtım Büteninde 
diyor ki, Birinci ki-
tabım “ÇARE BAŞ-
KANLIK MI?”dan bir 
yıl sonra, işte ikinci 
kitabım, “ÜLKEM İÇİN 
ÇARE!” Ülkemizin 
önemli sorunlarını 
yapıcı şekilde tartış-
mıyoruz. Kutuplaş-
ma, kamplaşma had 
safhada. Somut çö-
züm önerileri ise en-
der. Bu zor ortamda, 

tarafsız bir gözle ve objektif şekilde, tecrübe sahibi 
olduğum konularda ve yoğun araştırmalar sonucu, 
ülkemin önemli bazı sorunlarına ÇARE aradım. Bu 
kitapta somut önerilerimi bulacaksınız. Ülkemiz çok 
kritik bir dönüm noktasındadır. Siyasi görüşünüz ne 
olursa olsun, lütfen kulak veriniz. Lütfen farklı sesleri 
dinleyiniz. Son yıllarda farklı sesler, uyarılar yeterince 
dikkate alınmadığı için hatalar yapıldı. Bilgi güçtür. 
Bu kitabı bilgilendirmek için yazdım. İstedim ki tüm 
bu konularda tarafsız bir kaynaktan bilgi sahibi olun. 

Her zaman yaptığım gibi meseleleri ve çözüm öne-
rilerini de mümkün olan en sade, en kolay anlaşılır 
şekilde yazdım.

ECE GÜNER TOPRAK KİMDİR?

Avukat Ece Güner TOPRAK, Türkiye’nin yanı sıra 
Amerika ve Fransa’da da eğitim gördü. Paris Sorbon-
ne Hukuk Fakültesi’nden en üst Takdirname dere-
cesi ile, 2.000 kişilik sınıfta ilk 3’te yer alarak mezun 
oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Denklik 

YENİ KİTAPLAR
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İşte bu kitap yönünü kaybetmeye başlayan 
Türkiye’ye yön gösterme çabasındadır. 

BARIŞ DOSTER KİMDİR?

Doç. Dr. Barış DOSTER; 1973’de Kars’ta doğdu. İs-
tanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü(1994) mezunudur. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde, Türk siyasal yaşamı üzerine yazdığı 
tezle yüksek lisans, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda 
izlediği dış politikayı incelediği çalışmasıyla doktora 
yaptı. 2011’de siyasi tarih alanında doçent oldu.

Üniversite’de okurken gazeteciliğe başladı. Çeşit-
li kuruluşlarda Türkiye’nin Toplumsal yapısı ile ilgili 
konferanslar verdi. ABD’de Oklahoma Üniversite’sin-
de, Avusturalya’da Macquarie Üniversitesi’nde öğre-
tim görevlisi olarak çalıştı. 

Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gaze-
tecilik Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yayınlanmış çok 
sayıda kitap ve makalesi vardır.  

Sıtmapınar Cumhuriyet İlkokulu’nu (1950) bitirdi. 
Ortaokul ikinci sınıfta öğrenimini yarıda bırakarak 
çalışmak zorunda kaldı. Bir basımevinde çıraklık 
yaptıktan sonra, 1961’de Malatya’da kendi bası-
mevini kurarak “Sebat” adlı bir gazete çıkardı. 

Yazarımız Lütfü KALELİ’nin 3 öyküsü, 2 çocuk öy-
küsü, 7 romanı, 16 adet Araştırma – İnceleme yazısı 
ve onlarca şiiri mevcuttur.

YÖNÜNÜ ARAYAN TÜRKİYE

DOÇ. DR. BARIŞ DOSTER 

Günümüzde Cumhu-
riyetin bağımsızlığı, 
bütünlüğü ve ege-
menliğine yönelik 
tehditler çoğalmıştır. 
Cumhuriyetin Dev-
rim Kanunları çok 
hırpalanmıştır. Siya-
si, iktisadi, ideolojik, 
diplomatik, toplum-
sal, kültürel açıdan 
kuşatılmıştır. Fakat 
Cumhuriyetçiler di-

renmektedir. Cumhuriyetin kökeninde direniş ve diriliş 
harman olmuştur. 

Cumhuriyetimiz, mazlum milletlere örnek olan Kuru-
luş Savaşı’yla kurulmuştur. 

Günümüzde Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin dev-
rim programı özenle, kararlılıkla savunulmayı bekle-
mektedir. Devletçilik olmadan laiklik; devrimcilik olma-
dan milliyetçilik; halkçılık olmadan cumhuriyetçilik boy-
nu bükük, yapayalnız kalmıştır. Küba’dan Hindistan’a, 
Cezayir’den Afganistan’a dek üçüncü dünyaya, maz-
lum milletlere örnek olan Türk Devrimi ilgisizlikle baş-
layan, ihanetle sonuçlanan bir süreçte tıkanmıştır. 

YENİ KİTAPLAR
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Trafiğe Yılda 7 Bin Can Dünya Sağlık Örgütü’nün 
verilerine göre her yıl tüm dünyada; 1 milyon 240 bin-
den fazla insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. 
Trafik kazalarında ölümler Türkiye’de 3. sırada ve bir 
yılda 1 milyon 220 bin kazada, 7 bin vatandaşımız ha-
yatını kaybediyor. Yine bir yılda 300 bin kişi yaralandı.

İstanbul’un Laleleri 10,5 Milyon TL Bu yıl 
13.’sü düzenlenen Lale Festivalinde kente 30 mil-
yon lale dikildi ve laleler için 10,5 milyon ödendi.

“Eşek Sütü” nün Litresi 100 TL Süt fiyatları-
nın %30’a yaklaşan artışında, eşek sütünün de litresi 
100 TL oldu. 100 TL’yi beğenmeyen üretici daha 
yüksek fiyata satabilmek için yurt dışı piyasaları 
araştırıyor.

İstanbul’un En Değerli Arazisi Satıldı İstanbul 
Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 met-
rekarelik arazisi İstanbul Büyükşehir Belediye’since 1 
milyar 388 milyon 520 bin TL’ye KİPTAŞ’a satıldı.

Türkiye’de 123 Bin 461 Avukat Var 
Türkiye’de Baro’ya kayıtlı 42 bin 476’sı kadın, 57 
bin 985’i erkek 101 bin 461 Avukat ve 23 bin staj-
yer avukat var. Son 5 yılda avukat sayısı yüzde 35 
artmış. Halen Hukuk Fakültelerinde 80 bine yakın 
öğrenci, 2 bin 509 öğretim elemanı mevcut, ancak 
eğitim kalitesiz olmaya devam ediyor.

Damla Ece KARATAŞ’ın Büyük Başarısı Mani-
salı Damla Ece KARATAŞ, 11 yaşında olmasına rağ-
men, Gürcistan’da Mozart Uluslararası yarışmada 2. 
olurken, Almanya’daki piyano yarışmasında 1. oldu. 
Ece bu başarıyı bir buçuk aylık çalışmayla elde etti.

Türkiye’de 140 Bin Milyoner Var Bankalardaki 
Mevduatları 1 milyon ve daha fazla olanların sayı-
sı 2018 yılında 140 bine yaklaştı. Bu sayıya yastık 
altında para ve altın saklayanlarla gayrimenkul zen-
ginleri dahil değil.

TÜBİTAK Reddetti, Harvard Davet Etti Ma-
nisalı öğrencilerin “ucuz antiseptik” ve “Alternatif 
enerji” konularındaki iki projesi, TÜBİTAK tarafından 
reddedilirken, dünyaca ünlü Amerika’daki Harvard 
Üniversitesi öğrencileri ABD’ye davet etti.

Dünyanın En yaşlı İnsanı 112 Yaşında 
25 Temmuz 1905’te dünyaya gelen Nonako, 
Japonya’nın kuzeyindeki Hakkai’da 112 yaşına gire-
rek Guinness Dünya Rekoru sertifikası aldı.

Diyanet “23 Nisan”ı Unuttu Diyanet Ço-
cuk Dergisi’nin Nisan sayısı çıktı. Dergide Kut-ül – 
Amare’ye 17 sayfa yer ayrılırken “23 Nisan Ulusal, 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ise yok sayıldı.

Herkes İmam Hatibe Milli Eğitim Bakanlığı, iste-
nen başarıyı sağlayamayan İmam Hatip Liselerini “ni-
telikli okul” yaptı. 1367 nitelikli okul listesinde 222 
Anadolu Lisesi’ne karşılık, 298 İmam Hatip Lisesi yer 
aldı. Geçen yıl sadece 9 İmam Hatip Lisesi kılavuzda 
yer almıştı. Bu yıl 32 ilde yaşayan öğrenciler Anadolu 
Lisesi tercihi yapmayacak. 

Asırlık Okullar “Niteliksiz” Oldu Eğitimde 110 
yılı geride bırakmış iki çınar, Çamlıca Kız Anadolu Li-
sesi ve Erenköy Kız Lisesi “nitelikli” okul olmaktan 
çıkarıldı. Bu arada eski Başbakan – Cumhurbaşkanı 
Merhum Turgut ÖZAL’ın mezun olduğu Konya Lisesi 
de niteliksiz oldu. 

Yurtdışına Kaçış Hızlandı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-
tırma Vakfı (TEPAV)’ın araştırmasına göre 2018’in ilk 
2 ayında yurtdışına 1,1 milyar dolar sermaye kaçtı. 
Sermaye kaçışı en çok ABD, Almanya, Hollanda ve 
Malta’ya oldu.

Ormanlar 5 Yıllığına Satışa Çıkarılacak Yeni 
düzenleme ile ormanlar 5 yıl boyunca kullanılması 
için şirketlere satılacak. İhaleyi kazanan şirket or-
mandan 5 yıl boyunca ağaç kesecek. Tahsis süresi 
bittikten sonra aynı firma aynı yeri eğer isterse tek-
rar alabilecek. 

Önce Oteli Yaptılar, Sonra İmarı Aldılar Ünlü 
iş insanı Ayşen ZAMANGUR’un 3. Havalimanı yakı-
nında Eyüp’e bağlı Odayeri Köyü’nde yaptırdığı otelin 
imarı inşaat bittikten sonra alındı. Kat yüksekliği de 
2’den 5’e çıkarıldı. Böylece İBB Meclisi’nden adrese 
teslim karar çıkmış oldu. (Hayırlı işler… Bol güneşler…) 

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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OHAL’de 228 Bin Kişi Tutuklandı Temmuz 
2016’da ilan edilen ve halen devam eden OHAL’de 
228 bin 137 kişi tutuklanırken, 116 bin 525 kişi ih-
raç edildi.

Partiler Ne Kadar Seçim Yardımı Alacak 24 
Haziran 2018 seçiminde AKP 278 milyon, CHP 142 
milyon, MHP 66 milyon, HDP 60 milyon olmak üzere 
partiler erken seçim için toplam 547 milyon yardım 
alacak. 

“Türk Pasaport”u 49. Oldu En değerli pasaport 
sıralamasında Japonya – Singapur birinci, Almanya 
ikinci, Fransa, İtalya, İspanya ve Danimarka üçüncü, 
Portekiz, Avusturya, İngiltere dördüncü, Kanada – 
ABD beşinci olurken, Türkiye 49. sırada yer aldı. 

Üniversiteler Bölüne Bölüne Çoğalacak Baş-
bakan Binali YILDIRIM imzasıyla TBMM’ye sunulan 
tasarı ile İstanbul, Gazi ve İnönü Üniversiteleri gibi 
birçok Üniversite bölünerek 15 yeni Üniversite ku-
rulacak.

Devlete Kafa Tutan İnşaat Muğla – Datça’da 
imara kapalı SİT alanında izinsiz inşaata başlandı. Be-
lediye kaçak yapıyı mühürledi ve para cezası kesti, 
ama inşaat halen devam ettiği gibi ön kısmına da 
yüzme havuzu yapıldı. 

SPK Başkanlığına Bank Asya Kurucusu 
Atandı Vahdettin ERTAŞ’ın istifası ile boşalan 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, Bank 
Asya’yı kurup 16 yıl görev yapan Ali Fuat TAŞKE-
SENLİOĞLU atandı. 

Diş Dolgusu Tarihe Karışacak 1997’de ODTÜ 
Metalürji Mühendisliğinden mezun olan Mehmet 
SARIKAYA,  Sami DOĞAN ve Deniz YÜCESOY, ABD 
Washington Üniversitesinde doktora yapmışlar ve 
diş minesini onarıp çürükleri yok eden solüsyon ge-
liştirerek tıp tarihine geçmişlerdir.

Resmiyette 3,4 Milyon İşsizimiz Var TÜİK ve-
rilerine göre işsizlik oranı her geçen gün artıyor. Res-
mi verilere göre 3,4 milyon işsiz varken sendikalara 
göre işsiz sayımız 5 milyondan daha fazla.

Matematikte Dünya Birincisi Eskişehir Anadolu 
Lisesi 10. Sınıf öğrencisi İpek ASLANTAŞ, Moskova’da 
düzenlenen Matematik finalinde dünya birincisi oldu. 

Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatibe Doymu-
yor MEB 4 yıllık programını açıkladı. Buna göre 10 
Fen Lisesine karşılık 182 İmam Hatip Lisesi inşa et-
meyi planlıyor. Ayrıca 284 Meslek Lisesine karşılık 
140 Anadolu Lisesi, 18 Spor Lisesi, 9 Güzel Sanatlar 
Lisesi ve 8 Sosyal Bilimler Lisesi inşa edilecek.

Basın Özgürlüğünde 2 Basamak Daha Geri-
ledik Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü’nün 
2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre; Tür-
kiye 2017’ye göre 2 basamak daha geriledi ve 180 
ülke arasında 157. sırada yer aldı. Basının en özgür 
olduğu ülke Norveç olurken, en son ülkeler ise Türk-
menistan ve Eritre oldu.

Memur Maaşları Dolar Karşısında Eridi Tür-
kiye Kamu – Sen‘in araştırmasına göre son 10 yılda 
memur maaşları dolar karşısında %20 değer kay-
bına uğradı. 2008’de 720 dolar olan memur maaşı 
2018’de 577 dolar oldu. 

Gübre de Lüks Tüketime Girdi Kimyasal gübre-
ye de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirildi. Kilo başı-
na 1 lira ÖTV alımına başlandı.

Türkiye Hindistan İle Yarışıyor Yapılan araş-
tırmaya göre, Hindistanlı ebeveynler çocuklarının 
ödevlerine yardım için haftada 12 saat harcarken, 
Türkler 9 saat harcıyor. Çocuğun ödevini yapmak “Az 
Gelişmişlik” göstergesi sayılırken; bu konuda Hindis-
tan dünya birincisi, Vietnam ikinci, Kolombiya üçüncü 
ve Türkiye dördüncü sırada yer alıyor. 

Altın Kalpli Niğdeli Hurdacı Satın aldığı eski 
kömür sobasının içinde 100 adet çeyrek altın bulan 
Niğdeli hurdacı, 30 bin lira değerindeki altınları sahi-
bine teslim etti. Bu davranışı ile tüm ülkenin takdirini 
kazandı. 

17,4 Milyon Yurttaş Yoksulluk Sınırı Altın-
da Türkiye’de 17,4 yurttaş yoksulluk sınırı altından 
yaşarken, bir yılda 7 bin kişi daha artan milyoner sa-
yısı ise 146 bini buldu. 
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Andaval Kilisesi Turizme Kazandırılıyor 
Konstantin Helena Kilisesi olarak bilinen Andaval 
Kilisesi’nin tadilat ve çevre düzenlemesi yapılarak 
turizme açılacak. Ayasofya ile yaşıt olan, günü-
müzden 1500 yıl öncesine ait olan Andaval Kilisesi 
Niğde – Kayseri Karayolu yakınında Aktaş Kasabası 
sınırlarında bulunuyor.

Tarım Bakanı FAKIBABA Niğde’de Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA, 
Niğde Üniversitesi Ayhan ŞAHENK Tarım Bilimleri 
Fakültesini, Patates Araştırma Enstitüsünü ziyaret 
ederek, laboratuvar ve uygulamalı çiftliklerde ince-
leme yaptı.

Dağ Keçisi Av Turizmi Başladı Niğde’de Av 
Turizmi kapsamında, yurt dışından gelen avcılar, 
boynuz uzunluğu 120 santimetre olan 10 yaşında 
dağ keçisi avladı. Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı 
geliştirme sahasında yine bir yabancı avcı boynuz 
uzunluğu 110 santimetreyi bulun ikinci bir dağ ke-
çisini avladı.

Depolardaki Patatesler Çürümeye Başladı 
Niğde’de üreticiler patates için alıcı bulamadı. Kilosu 
20 kuruşa düşmesine rağmen satılamayan 300 bin 
ton patates depolarda çürümeye başladı.

Ormancılık Gününde 10 Bin Fidan Dikildi 
21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsa-
mında Niğde Valiliği ve Üniversite işbirliği ile Bor 
Meslek Yüksek Okulu arazisine 10 bin fidan dikildi.

Tarım Lisesi İçin Onay Çıktı Niğde Valisi Yılmaz 
ŞİMŞEK, Niğde Bor ilçesi Çukurkuyu kasabasında 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan onay alındığını söyledi.

Yeni Atama Kararları Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Niğde İl Müdürlüğü’ne Hamdi Görkem GENÇ-
TÜRK atandı. Niğde İl Kültür Turizm Müdürlüğüne 
ise Basri AKDEMİR atandı.

TEKZEN 133. Mağazasını Niğde’de Açtı 
Türkiye’nin %100 yerli sermayeli ve en yaygın ev 

güzelleştirme merkezi TEKZEN, 133. mağazasını 

Niğde’de hizmete açtı.

Niğde’de Fetö’den 14 Gözaltı Fetullahçı Terör 

Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik ope-

rasyonda, Niğde’de aralarında muvazzaf subay ve 

öğretmenlerin de yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı. 

221 Projeye 1 Milyar 717 Milyon 16 Bin TL 
Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı ikinci top-

lantısını Niğde Valisi Yılmaz ŞİMŞEK Başkanlığında 

gerçekleştirdi. Toplantıda Niğde’de 221 proje bu-

lunduğu ve bu projelerin 54’ünün Tarım – Orman-

cılık, 2’sinin enerji ve 60’ının diğer kamu hizmetleri 

olduğu belirtildi. 221 projeye 1 milyar 717 milyon 

TL ayrıldı.

Niğde’de Toplam Araç Sayısı 102.840 Oldu 

Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 mil-

yon 377 bin 559 iken, Niğde trafiğe kayıtlı araç sa-

yısı 102 bin 840 olarak belirlendi. Komşu illerde ise 

Aksaray’da; 120 bin 605, Nevşehir’de 116 bin 066, 

Kırıkkale’de 70 bin, Kırşehir’de 67 bin 333 olarak 

tespit edildi.

Niğde’den Suriye’ye 7 TIR Patates Gönde-
rildi Hayırsever Niğde halkı tarafından Suriye’deki 

mazlum insanlara 3 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, 

7 TIR dolusu patates olmak üzere 10 TIR dolusu 

yardım gönderildi.

Bor Şeker Fabrikası Satıldı Satışa çıkarı-

lan kamuya ait Bor Şeker Fabrikası Özelleştirme 

İdaresi’nce 6 Nisan 2018’de ihalesi yapılarak satıl-

dı. 62 bin ton kotaya sahip Bor Şeker Fabrikası’nı 

336 milyon liralık en yüksek teklifle Rizeli Doğuş 

Çay aldı.

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Ferit ŞAHENK, Nusr – Et’in Yüzde 17’sini 
Sattı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı hem-

şerimiz Fert ŞAHENK aralarında Nusr- Et ve Günay-

dın gibi restoranların bulunduğu D. Ream’ın yüzde 

17’sini sattı. Doğuş Holding, 2016 yılındaki 2 mil-

yar liralık zararın ardından, 2017’de de 2,3 milyar 

zarar etti. Holding kredi borçların yeniden yapılan-

dırılması için bankalarla görüşmeye başladı.

Üniversiteye Yeni Bölüm ve Programlar 
Açıldı Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversite’sinden 

yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bilimleri Enstitü-

sü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalında Doktora Prog-

ramı;  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim 

Bilişim sistemleri, Bankacılık ve Finans Bölümü ile 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Programı, 

Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programına öğrenci 

alınacak. 

Niğde’de Aldatma Cinayeti Niğde’nin Çiftlik 

ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu öldüren kişi in-

tihar etti.

Niğdeli Defne 8 Yaşında Dünya Birincisi 
Niğde’nin Ulukışla ilçesi Darboğaz Köyü kökenli 8 

yaşındaki Defne GÜNGÖR, keman yarışmasında 

dünya birincisi oldu. 

Yeşilburç’ta 128 Yıllık Helva Şenliği Müba-

dele ile Yunanistan’dan Türklerin yerleştirildiği Niğ-

de merkeze bağlı Yeşilburç köyünde yüzyılı aşkın 

zamandır düzenlenen “Helva Şenliği” 128. Yılında 

coşkuyla kutlandı. 

Niğdeli Doktor İstanbul Tabip Odası Baş-
kanı Oldu Dört listenin yarıştığı İstanbul Tabip 

Odası seçiminde Niğdeli hemşerimiz Prof. Dr. Pınar 

SAİP’in temsil ettiği “Demokratik Katılım Grubu” 

seçimi kazandı. 1960 yılında Niğde’de doğan Prof. 

Dr. Pınar Mualla SAİP İstanbul Üniversitesi Onkoloji 
Enstitüsü’nde görev yapmaktadır. 

Camiye, Namaz Öncesi Yıldırım Düştü 
Niğde’de sağanak yağış sırasında Ata Sanayi Site-
si’ndeki Camiye yıldırım düştü. Akşam namazına 7 
dakika kala meydana gelen olayda, minarenin üst 
kısmı ve Cami duvarı yıkıldı. Çevredeki dükkanların 
elektrik tesisatlarında hasar oluştu.

Nuriye ARISOY’dan Anaokulu İçin 200 Bin 
TL Bağış Niğde’ye yapılacak olan 100 öğrenci ka-
pasiteli Anaokulu için Nuriye ARISOY tarafından 
200 Bin TL bağış yapıldı.

Niğde’de 17 Bin Adet Traktör Bulunuyor 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 
Şemsi BAYRAKTAR, Niğde’de 2017 yılı Mart ayında 
16 bin 678 olan Traktör sayısının 2018 yılında 17 
bin 232’ye yükseldiğini, 1 yıl içinde traktör sayısın-
da 544 adet artış olduğunu söyledi.

Niğde’de Araç Sayısı 103 Bin 152’ye Yük-
seldi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in verilerine 
göre Niğde’de motorlu kara taşıtı sayısı 103 bin 
152’ye ulaştı. Komşu illerde ise; Aksaray’da 121 
bin 110, Nevşehir’de 116 bin 553, Kırşehir’de 67 
bin 553 motorlu araç var.

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Öldürüldü 
Niğde’nin Yeşilgölcük Beldesi’nde geçici işçilik ku-
rasında ismi çıkmayan Serkan T. belediye binasını 
bastı ve AKP’li Başkan Hakkı ŞENGÜL’e silahla peş 
peşe kurşun sıkarak ölümüne neden oldu. Kaçan 
saldırgan daha sonra jandarmaya teslim oldu. Baş-
kan Hakkı ŞENGÜL Yenigölcük’te defnedildi.

Kitap Fuarı Açıldı Bu yıl 3. sü gerçekleşen Kitap 
Fuarı 5 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında açık kal-
dı. Kitap Fuarına bu yıl 156 yayınevi ve 60 yazar 
Niğdeli okurlarıyla buluştu.
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Kaybettiklerimiz
EMİNE ARIKAN (01.07.1924 – 19.03.2018)

Başkent- Niğde Vakfı Onur Kurulu Üyelerinden Diş Hekimi Sayın Zülal 
DEMİRCİ’nin annesi Sayın Emine ARIKAN vefat etti. Niğde Saruhan 
Mahallesi’nden Rıza ve Hasibe ERDİNÇ’in kızları olarak 01.07.1924 tarihinde 
Niğde’de dünyaya gelen Merhume ARIKAN, Fertek’ li Ulema – Şair Mehmet 
Ali ARIKAN ile Lütfiye ARIKAN’ın gelini, Emekli Selçuk İlkokulu Müdürlerinden 
Öğretmen Kemal ARIKAN’ın eşi idi. Aydın bir Cumhuriyet kadını, vefakar 
ve cefakar bir anne olan değerli büyüğümüz Emine ARIKAN, her türlü 
maddi, manevi desteğiyle ve özveriyle tüm evlatlarının Üniversite eğitimi 
yapmalarına vesile olmuştur. Dr. Turan ARIKAN, Diş Hekimi Zülal DEMİRCİ, 
Dr. İstiklal ARIKAN ile Merhum Mehmet Ali, Merhume Hilal ve Merhum Selçuk ARIKAN’ın anneleri 
olan Emine ARIKAN 19.03.2018 günü İzmir’de Hakkın rahmetine kavuşarak, hayata veda etmiştir. 
Merhume ARIKAN, 21.03.2018 tarihinde de tüm aile efradı, yakınları, sevenleri ve çok sayıdaki 
hemşerilerince, Fertek’teki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanmıştır. 

OSMAN SUNU (1955 – 20.03.2018)

Başkent – Niğde Vakfı Kurucu Üyelerinden Sayın Yavuz SUNU’nun kardeşi 
Osman SUNU vefat etti. Merhume Azize ve Merhum Emekli Öğretmen 
Süleyman SUNU’nun en küçük çocukları olarak 1955 yılında Niğde’de dünyaya 
gelen Kimya Yüksek Mühendisi Osman SUNU’nun Sayın Armağan SUNU ile 
evliliğinden Cansu ve Bengisu isimli iki evladı vardı. Merhume Yıldız ÖZER, 
Merhum Yılmaz SUNU ile Türkan AKBAŞ, Işık, Uğur, Yavuz, Mehmet, Oğuz 
SUNU kardeşlerin en küçüğü olan Osman SUNU, yaşadığı ve hayata gözlerini 
kapadığı Antalya’da tüm yakınları ve sevenlerince 20 Mart 2018 günü son 
yolculuğuna uğurlanmıştır.

HAMİDE DEMİR (10.04.1924 – 25.03.2018)

Başkent – Niğde Vakfı Mütevelli üyelerinden Avukat Ali DEMİR’in annesi Hamide 
DEMİR vefat etti. Niğde’nin Edikli Kasabası’nda, Merhume Elif ve Merhum Sait 
PANCAR’ın kızları olarak, 10.04.1924 tarihinde dünyaya gelen Merhume DEMİR, 
Merhum Mehmet Gülami DEMİR ile evli idi.  Merhumenin bu evlilikten Müzeyyen, 
Ali ve Ahmet isimli üç evladı olmuştur. Uzun yıllar Almanya’da kaldıktan sonra 
yurda dönen Hamide DEMİR, kısa bir süre sonra 25.03.2018 tarihinde hayata 
veda ederek, dünyaya gözlerini kapamıştır. Merhume DEMİR Karşıyaka Mezarlığı 
Merkez Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra tüm 
yakınları, sevenleri ve hemşerilerince son yolculuğuna uğurlanmıştır. 



BAŞKENT- NİĞDE VAKFI’NA YAPILAN BAĞIŞLAR

(27.03.2018 - 29.05.2018)

Sayın Ali KURTARAN ....................................................................................................7.000.00 TL

Sayın Osman Sabri KİTAPÇI ......................................................................................2.000.00TL

Sayın Kaan KİTAPÇI .......................................................................................................1.500.00 TL

Sayın Gülay – Hüseyin KABAKSIZ ......................................................................1.000.00 TL

Sayın Melahat ÖZMEN ..................................................................................................... 750.00 TL 

Sayın Dilek KASAP ................................................................................................................700.00TL

Sayın Özden ARIKAN ....................................................................................................... 500.00 TL 

Sayın Nedime AKSOY ...................................................................................................... 500.00 TL

Sayın Seyhan ECER ............................................................................................................ 500.00 TL

Sayın Cemil KOÇ ................................................................................................................... 500.00 TL 

Vakıf Yönetimi olarak, başta Sayın Ali KURTARAN, Sayın Osman Sabri KİTAPÇI, Sayın Kaan KİTAPÇI ve 
Sayın Gülay - Hüseyin KABAKSIZ olmak üzere, isimleri yukarıda yazılı değerli bağışçılarımıza; isimleri burada 
belirtilmemekle birlikte, ekonomik güçleri oranında daha az miktarda da olsa bağış yapan tüm hemşerilerimize 
içtenlikle teşekkür ederiz.

Değerli Üyelerimiz, Kıymetli Niğdeliler, 

Ramazan Bayramını tüm sevdikleriniz ve yakınlarınızla birlikte sağlık, mutluluk, huzur, güven 
ve barış ortamında geçirmeniz temennisiyle içtenlikle kutlar; selam, sevgi ve saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu’nca Yüksek Öğrenimdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarına destek 
için fitre, zekat ve oruç kefaletlerinizi Vakfımıza ödemenizi ya da Banka Hesaplarımıza 
göndermenizi umuyor ve bekliyoruz.
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Kaybettiklerimiz
FATMA DÜNDAR (10.11.1924 – 25.04.2018)

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden Semra AKKOÇ’un annesi 
ve Merhum Mehmet DÜNDAR’ın eşi Fatma DÜNDAR uzunca bir süredir devam 
eden rahatsızlığı sonrası hayata veda ederek 25 Nisan 2018 günü dünyaya 
gözlerini kapadı. Merhum Süllü ve Merhume Fatma GÜNDOĞU’nun en büyük 
çocukları olarak 10 Kasım 1924 tarihinde Niğde’de dünyaya gelen Merhume; 
Salih GÜNDOĞU, Emine ÖZÇELİK, Tahsin GÜNDOĞU ve Kezban GÜNDOĞU 
kardeşlerin ablaları; Vakfımız Kurucularından Merhum Turan ESEN ile Üstün 
ESEN’in de manevi ablaları idi. Semra AKKOÇ yanında Gülseren ÖNGÜ, Ayseren 
ERTEKİN, Ramazan DÜNDAR’ın da anneleri; Şahin ÖNGÜ, Alper ERTEKİN, Satılmış AKKOÇ ve Hatice 
DÜNDAR’ın da kayınvalideleri olan Fatma DÜNDAR, Niğde’de Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğle 
namazını takiben kılınan cenaze namazından hemşerilerince Derbent Mezarlığı’nda 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. 
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