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Vakıf Yönetimi olarak başta Sayın Osman Sabri KİTAPÇI, Sayın Barış BİNİCİ, Sayın Meral Gülen ARIKAN, 
Sayın İsmet KİTAPÇI, Sayın Renan ŞİRİN, Sayın Nurhan YÜCE 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.

(*) 107. Sayımızda yer alan listedeki bağışlardan Osman Sabri KİTAPÇI’ya ait bağışın  
1.000.00 TL’si Halil Cumhur KİTAPÇI’ya aittir.
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Saygıdeğer Hemşerilerim, Kahraman Niğdeliler, 

Değerli ve Saygıdeğer olduğunuz inkar edilemez bir gerçektir. Ama Niğdeliler 
olarak KAHRAMAN’lığın nereden kaynaklandığını yeterince bilmiyordunuz. Bu 
gerçeği anlatma şerefini ben üstlenmek istiyorum. 

Niğde’miz ve Niğdeliler dürüstlük ve kahramanlıkta, hemen hemen çoğu illeri-
mize göre ön sıralarda yer almaktadır. Zira:

–  Osmanlılar döneminde Kıbrıs’ın Osmanlı topraklarına katılmasını sağlayan 
komutan Niğdelidir.(*)

–  Çanakkale Savaşları’nda Seyit Onbaşının taşıdığı top mermisini, Alman Su-
baylardan aldığı eğitim sayesinde, nişan alarak İngiliz gemisinin bacasın-
dan içeriye sokup batıran ve savaşın kaderini değiştiren Ali Çavuş dedemiz 
Niğdelidir.

–  Kurtuluş  Savaşı sırasında, Fransızların İç Anadolu’ya girmelerini önlemek 
için büyük özveride bulunan Ulukışla Müftüsü Mehmet Bahaddin Efendi 
ve onun oluşturduğu Milis Kuvvetlerindeki silah arkadaşlarının hemen he-
men hepsi Niğdelidir.

–  1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda etkin rol alan komutanlardan birisi olan ve 
GİRNE’de bir kışlaya da adı verilen Şehit Piyade Binbaşı Merhum Bünyamin 
KASAP, Vakfımızın aktif üyelerinden Dilek KASAP Hanımefendinin de eşi 
olup, Niğdelidir.

 –  15 Temmuz 2016 Hain Fetö darbesinde, ölüme gideceğini bile bile, dar-
beci generali alnından vurarak, harekatın kaderini değiştiren ve ülkemizi 
belki de dipsiz ve karanlık bir uçurumun kenarından çekip çıkaran ve daha 
sonra şehit olan Astsubay Ömer HALİSDEMİR Niğdelidir.

Osmanlı Padişahları Niğde’yi anlatırken çoğunlukla “ Çoğu Vilayetler bizi arka-
dan vurmaya çalışırlarken, Niğdeliler bunu asla yapmadılar.” derlermiş.

Niğde’ye ve Niğdelilere olan güvenin ve sevginin bir başka göstergesi de,  
2. Dünya Savaşı sırasında Topkapı Sarayı’ndaki kıymetli eşyaların ve kutsal 
emanetlerin Niğde’deki bazı camilerde saklanmış olmasıdır ki bu durum geç-
mişte olduğu gibi günümüzde de halen kimi siyasetçilerimizce ne yazık ki is-
tismar edilmektedir.

Değerli Hemşerilerim, 

Niğde’ye ve Niğdelilere olan güvenle ilgili bir anımı sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Yıl 1973. Plastik Sanayii kurmaya çalışıyorum. Ham madde almak üze-
re İstanbul’a gittim. Sabahın erken saatlerinde Uslu Ticaret diye bir firmanın 
kapısından içeri girdim. Patron henüz gelmemişti. Firmanın muhasebecisi ile 
tanışıp sohbete başladık. Biraz sonra patron geldi. Derdimizi, isteğimizi anlatıp 
belgelerimizi sunduk. Ama her nedense kabul görmedi. Tam firmanın kapısın-
dan çıkarken Muhasebeci Mustafa Bey “ Ne oldu” diye sordu; ben de “Olma-
dı” dedim. Firma sahipleri Kayserili imiş. Mustafa Bey patrona “Sami Bey, bu 
delikanlının Niğdeli ve de genç olması vereceği belgelerin teminatıdır.” dedi. 
Sami Bey yüzünü buruşturdu ve “Gel Bakak” dedikten sonra ham maddeyi 
kamyona yüklemeye başladık ve Ankara’ya gönderdik. 

Bu Niğde’ye ve Niğdelilere olan güvenin somut bir örneği idi ve ben çoğu kez 
Niğdeli olmanın büyük faydasını gördüm; Niğdeli olmakla gurur duydum.

Saygılarımla… 
                                                                                                                

Ali KURTARAN
Başkan

(*) İsmail GÜVEN (Merhum) Avukat, Tarihçi, Niğde Eski Milletvekili

SUNUŞ
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Niğde’de doğdu. İlköğretimden sonra Bandırma En-
düstri Meslek Lisesi’nde okudu. Çukurova Üniversite-
si Endüstri Mühendisliğini bitirdi. 1978 yılında Adana 
Çukobirlik’te çalışmaya başladı. Tekstil Sendikası ku-
rucuları arasında yer aldı.

1974 yılında haber ve köşe yazarlığı ile gazetecili-
ğe başladı. Çeşitli gazete ve dergilerde 5 bine yakın 
makalesi yayınlandı. Niğde’ye ait 5 adet kitabı olan 
GÜRER 26. Dönemde de Niğde Milletvekilliği yaptı.

Ömer Fethi GÜRER evli ve 2 çocuk babasıdır.

NİĞDELİ MİLLETVEKİLLER
OLCAY KILAVUZ 

(MERSİN)

Olcay KILAVUZ 27. Dönem 
Milletvekilliği Genel Se-
çim’inde Milletçi Hareket 
Partisi’nden Mersin Milletve-
kili seçildi.

Olcay KILAVUZ 18 Ekim 1985 
tarihinde Niğde İli Çiftlik İlçesi’nin Azatlı Kasabası’nda 
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. 
Niğde Faik ŞAHENK Anadolu Teknik Lisesi’ni bitir-
dikten sonra, Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat 
bölümünden mezun oldu. Ayrıca Niğde Üniversitesi 
BESYO Spor Yöneticiliği bölümünden 2015 yılında 
mezun olmuştur.

2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Baş-
kanlığı yapan KILAVUZ 10 Mayıs 2012’den beri de 
Ülkü Ocakları Genel Başkanlığını yürütmektedir. 

Halen bu görevine devam etmektedir.

Mersin MHP Milletvekili olarak Meclise girmiştir.

YAVUZ ERGÜN 

Yavuz ERGÜN 27. DÖNEM Mil-
letvekilliği Genel Seçimi’nde, 
Adalet ve Kalkınma Partisi 
Niğde 1. Sıradan Milletvekili 
seçildi.

1974 yılında Niğde’de doğdu. 
İnönü Üniversitesi Kimya Mü-

hendisliği Bölümünü bitirdi. 2007 yılına kadar özel 
sektör üst düzey yöneticiliği yaptı. 2007 yılında 
Niğde’ye döndü ve aile şirketi kurarak ticarete atıl-
dı. 2008-2017 yıllarında AKP Bor İlçe Başkanı, daha 
sonra da Niğde İl Başkanı olarak görev yaptı. 

Yavuz ERGÜN evli ve 3 çocuk babasıdır.

SELİM GÜLTEKİN 

Selim GÜLTEKİN 27. Dönem 
Milletvekilliği Genel Seçimi’nde, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Niğ-
de 2. Sıradan Milletvekili seçildi.

1979 yılında Niğde’de doğ-
du. İlk, orta ve lise eğitimini 
Niğde’de tamamladı. 1996 

yılında girdiği Eczacılık Fakültesinden 2000 yılında 
mezun oldu. Niğde’nin 36. Eczanesini, GÜLTEKİN Ec-
zanesi adıyla açtı.

Selim GÜLTEKİN evli ve 1 çocuk babasıdır.

ÖMER FETHİ GÜRER 

Ömer Fethi GÜRER 27. Dö-

nem Milletvekilliği Genel 

Seçimi’nde, Cumhuriyet Halk 

Partisi Niğde 1. Sıradan Mil-

letvekili seçildi.

20 Eylül 1957 tarihinde 

27. DÖNEM
NİĞDE MİLLETVEKİLLERİ
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İlimiz için tarım sektörü en önemli sektördür. Patates 
üretiminde Türkiye 1.si, elma üretiminde 2., lahana 
üretiminde 1. sıradadır. Patates üretiminin teknik 
yönden sorunlarının giderilmesi için ülkemizde ilk ve 
tek Patates Araştırma Enstitüsü Niğde’de kurulmuş, 
patates üretiminde maliyeti büyük ölçüde arttıran 
tohumluk patates üretimi çalışmaları hız kazanmıştır.

Bu Araştırma Enstitüsü’nün kurulması Sayın Akın 
GÖNEN’in Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na teklifi, 
takibi ve emekleri ile gerçekleşmiştir. Sayın Akın 
GÖNEN’in tarım sektörü yatırımlarına ilgisi bunun-
la sınırlı kalmamış, hayvancılığın geliştirilmesi için 4 
adet “Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırlığı Projesi” 
nin programa alınmasındaki gayret ve emeklerini 
hiç unutmam. Bu proje o dönemde birçok ilin koo-
peratif programında olmasına rağmen, çok az sayıda 
ilde gerçekleştirilebilmiştir. Bu şanslı illerden birisi de 
ilimiz olup, proje Ulukışla ilçemizin dört ayrı köyünde 
gerçekleştirilmiştir. Bu arada bu proje ile ilgili bir anı-
mı sizlerle paylaşmak istiyorum.

İl Müdürleri toplantısı için Ankara’ya gitmiştim. Top-
lantı sona erdikten sonra Bakanlığın ilgili Genel Mü-
dürüne projenin tamamlanabilmesi için kooperatife 
paranın bir an önce gönderilmesini rica etmiştim. 
Sayın Genel Müdür paranın ilgili mercilerden henüz 
tahsil edilemediğini söyledi, üzüldüm. Ankara’dan 
Niğde’ye döndükten birkaç gün sonra Ziraat Bankası 
Müdürü beni telefonla arayarak kooperatife paranın 
geldiğini, bu parayı yatırım için kullanabileceklerini 
söylediler ve bu dört köyde proje gerçekleştirildi. 
Bu paranın kooperatife çıkartılmasında Sayın Akın 
GÖNEN’in ilgi ve emeğinin olduğu çok iyi biliyorum.

Bilindiği gibi ilimiz elma yetiştiriciliğinde ikinci sıra-
dadır. İlimizde elma üreticiliği, meyvecilikte oldukça 

Değerli NİĞDEmiz okurları, 

Yazıma, geçmiş yıllarda her ne büyüklükte olursa ol-
sun, Niğde’mizde yapılan yatırımlarda emeği geçen 
tüm Belediye Başkanlarını, Milletvekillerini ve Bakan-
ları bu hizmetlerden dolayı kutlayıp, teşekkür ederek 
ve şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum.

Ancak, bu değerli siyasiler arasında biri var ki ilimizde 
yapılan hizmetlerin gerçekleştirilmesinde çok büyük 
gayret ve emekleri olmuştur. Örneğin; 1992 yılında 
Üniversitenin ilimize kazandırılması ile ilimizin sosyo-
ekonomik yapısında büyük değişiklikler olmuş, ilimi-
zin adeta çehresi değişmiştir. Yine Ankara-Adana 
otobanının gerek milletvekilliği döneminde progra-
ma alınması, gerekse daha sonraları hizmete açılması 
için büyük gayret ve çabalar harcamıştır. Daha sonra 
da İlimiz Milletvekilleri yanında, hükümetimizin gay-
retleri ile otobanın tamamlanması programlanmıştır.

Çamardı ilçesinin Demirkazık yöresinden çıktıktan 
sonra boşa akıp giden ve Seyhan nehrine karışan 
Ecemiş Çayı ile öncelikle Çamardı ve fazlası ile de 
Niğde, Bor ve Altunhisar ovalarının sulanması ile çift-
çilerimizin gelir düzeyinin kat be kat artabileceği bir 
gerçektir. Ecemiş Projesi’nin “Ana Done Toplama ve 
Master Plan Mühendislik Hizmetleri”, 17 Mart 1998 
tarihli ve 231289 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
şartnameyle ihaleye çıkarılmış ve projenin yapılabi-
lirlik (Fizibilite) çalışmaları başlatılmış ve sonuçta bu 
proje yapılabilir nitelikte bulunmuştur. Bu proje ile 
üçlü baraj yapımı ve bir tünel ile suyun Niğde, Bor 
ve Altunhisar ovalarına da akıtılması ön görülüyordu. 
Bu büyük sulama projesi, Sayın Akın GÖNEN’in 1999 
seçimlerinde Parlamento dışı kalması ile maalesef 
gerçekleştirilememiştir.

“O” NUN YÜREĞİ NİĞDE İÇİN, 
“NİĞDE” DİYE ÇARPIYOR..

Hüseyin BAYKAN 
Emekli Tarım İl Müdürü
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ile ilgili gazetede okuduğum kadarıyla Tarım ve Or-
man Bakanlığı ve İzmir Ticaret Odası Başkanlığında 
bu konu bir ara dile getirilmişti).

Geçen günlerde İzmir’de bir yerde, birkaç arkadaşı-
mızla, Sayın Akın GÖNEN ile bir sohbetimizde geç-
mişte bunca yatırımların gerçekleştirilebilmesinde 
projelerde emeği ve imzası olmasına rağmen gör-
düm ki Diyar-ı Gurbet’te de Niğde’ye olan sevdası 
hiç mi hiç eksilmemiş, daha ilimize yapılacak projeler 
ve yatırımlar olduğunu, Milletvekillerimize yardım-
cı olmamızı, proje ve yatırımların bir veya birkaçının 
gerçekleştirilmesinden çok mutlu olacağını dile geti-
riyordu. Ben de ilimize hangi büyüklükte olursa olsun 
yapılan yatırımlarda emeği geçen siyasilere özellikle 
başta Sayın GÖNEN olmak üzere bir kez daha teşek-
kür ediyor şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Akın GÖNEN’in daha burada dile getiremedi-
ğim pek çok yatırımın gerçekleştirilmesindeki hiçbir 
menfaat gözetmeyen, riyasız çabaları onun mem-
leket sevdasının, Niğde’ye ve Niğdelilere olan sevgi 
ve saygısının doğal sonucudur. Onun bu anlayışının 
özellikle iktidardakiler olmak üzere tüm Milletvekille-
rimiz için bir motivasyon kaynağı ve itici güç olmasını 
umuyor ve diliyorum.

önemli bir yere sahiptir. Ancak, üretimin çok olduğu 
yıllarda üretici ürününü değerlendirmekte güçlük 
çekmektedir ve hatta çoğu zaman zarar etmektedir. 
Üretimin bol olduğu yıllarda, ürün soğuk hava depo-
larında muhafaza edilerek daha sonra değerlendiril-
melidir. Bunun için soğuk hava depoları inşa edilerek 
elma mahsulünün değerlendirilmesi ve üreticinin 
ürününün değer fiyatla satılması sağlanmalıdır. Sa-
yın Akın GÖNEN’in döneminde ilimiz çiftçilerinin 
mahsullerinin uygun fiyat buluncaya kadar muha-
faza edilmesi ve daha fazla kazanç sağlanabilmesi 
için Bor – Tepeköy, Çamardı, Ulukışla ve Altunhisar 
İlçelerimizde, dört adet 1000(bin) ton/yıl kapasiteli 
soğuk hava deposu inşaatının programa alınması ve 
tamamlanmasındaki büyük emekleri hiç unutulmaz.

Bundan 20 yıl önce Sayın GÖNEN ilimizde ENTEGRE 
TARIM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ için girişimlerde 
bulunmuş, hatta bir heyet incelemede bulunmak 
üzere ilimize gelmiş, maalesef bir netice alınamamış-
tır. Şayet bu proje o dönemde gerçekleştirilebilseydi 
ilimizde tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişecek, baş-
ta yem ve yem sanayii, süt ve süt ürünleri sanayii, et 
ve et ürünleri sanayii, deri ve deri ürünleri sanayiinin 
ilimiz kalkınmasına büyük katkıları olacaktı (Bu proje 

Patates Araştırma Enstitüsü Çalışmalarından...
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bir nüfus yoğunluğu teşkil ettikleri Niğde il derne-

ği yöneticileriyle yaptığım görüşmelerde belirtildi. 

İl derneği yönetim kurulu üyesi Ümit Beye göre, 

zenginleşen Niğdeliler Eminönü’nden şehrin daha 

muteber mahallelerine taşındılar. Şehre ekonomik 

anlamda dahil olmanın doğal sonucu sayılabilecek 

bu duruma 80’li yılların başında sebze-meyve ve 

bakliyat halinin Eminönü’nden taşınması da eklene-

bilir. Halde hamallık işinin uzunca bir süre boyunca 

alt katmanlara mensup Niğdeli göçmenlerin kont-

rolünde olduğu belirtilmekte. Burada, hâlihazırda 

Niğdeliler ciddi bir varlık gösteremeseler de, yerel 

seçimler öncesi yapılan pazarlıkların aktörelerinden 

birisi olarak adları geçiyor. Bunun nedeni Niğdeli-

lerin iş yerlerinin, (örneğin toptan kâğıt ticaretiyle 

uğraşanlar gibi) Eminönü ilçesinde yoğunluk arz et-

mesi. Bu anlamda Niğdelilerin en eski derneği ola-

rak kabul edebileceğimiz Niğde Kültür ve Yardım-

laşma Derneği’nin (NKYD)  Eminönü ilçesi sınırları 

içerisinde olması da bir tesadüf değil. NKYD yetmiş-

li yıllarda İstanbul’daki Niğdeli zenginler tarafından 

kurulmuş bir dernek. Derneğin şu andaki başkanı 

NKYD’nin 12 Eylül öncesinde oldukça aktif bir der-

nek olduğunu, İstanbul’da okuyan Niğdeli üniversi-

te öğrencileri için bir öğrenci yurdu yaptırdıklarını 

belirtiyor. 1980’de askeri yönetim tarafından der-

neğin elinden alınan Fındıklı yurdu günümüzde Kre-

di ve Yurtlar Kurumuna bağlı olarak çalışıyor. 12 Ey-

lül döneminden sonra 1986 yılında eski NKYD’nin 

temelleri üzerinde aynı ismi alarak kurulan der-

nek 1994’e kadar şehir bazında kurulmuş olsa da 

Niğde’ye bağlı Tepeköylülerin kontrolünde kalıyor. 

Memlekete, yani belirli bir yöreye; kent, kasaba, 

köy, kimi zaman da bölgeye aidiyet üzerine kurulu 

hemşeri derneklerinde insanları hemşeriler olarak 

bir araya getiren temel öge ortak çıkarların, ortak 

hedeflerin olduğuna inanmadır. Göçün niteliği yani 

nereden nereye göçüldüğü, eski yaşam mekânı ve 

yeni yerleşilen yerin yaşama koşulları kişilerin hem-

şerilik bağları etrafında örgütlenme eğilimlerinde 

etkili olan faktörlerdir.1

Ayrıca bireysel aidiyetler (dini, etnik vb.) ve göç 

etme eyleminin nedenleri de kişinin hemşerilik 

kimliğine duyarlı olup olmamasını, hatta böylesi bir 

kimliğe ihtiyaç duyup duymamasını etkileyebilmek-

tedir. Örneğin görece iyi bir eğitim düzeyi ve iyi bir 

işi olan bir kişinin hemşeri derneklerine ilgi göster-

meyeceğini düşünebiliriz. Buna karşılık daha ziyade 

ekonomik zorunluluklardan dolayı göç etmek zo-

runda kalmış kişiler için hemşeri dernekleri iş, ev, 

sağlık, eğitim gibi sorunların çözümünde önemli 

işlevler üstlenebilmektedir. 

Emniyet Müdürlüğü Dernekler Masası istatistikle-

rine göre, İstanbul’da 22 Niğdeli derneği var. Bu 

derneklerin birçoğu, özellikle de köy dernekleri isim-

lerinin ötesinde faal değiller. 2000 yılı nüfus sayı-

mına göre İstanbul’da yaşayan Niğde doğumluların 

sayısı 41.103. Ancak tahminen ikinci ve üçüncü 

kuşakla birlikte bu rakam 100 bin civarına ulaşıyor 

ve Niğdeliler şehirde oldukça dağınık bir yerleşim 

gösteriyorlar. Yaklaşık on beş yıl öncesine kadar 

Eminönü’nde oturan ve çalışan Niğdelilerin önemli 

1 Bu yazı European Journal of Turkish Studies dergisinde 2005 
senesinde yayımlanan, « İstanbul’da Niğdeli Hemşehri Dernek-
leri » başlıklı makalemden özet olarak alınmıştır.

İSTANBUL’DA NİĞDELİ HEMŞERİ 
DERNEKLERİ 

Doç. Dr. Birol CAYMAZ 
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kisindeki temel ilkelerinin “derneği siyasete alet 

etmeden siyaseti derneğe alet etmek” olduğunu 

belirtmektedir.

Hemşeriler grubunun ortak çıkarları olduğunu ifade 

eden ve bunların taşıyıcısı olmayı üstlenen yöne-

ticilerin bireysel hayat hikâyeleri çoğunun hiç de 

tesadüfi olmayan bir biçimde dernek yönetiminde 

yer aldıklarını gösteriyor. 70’li yılların yoğun siya-

si hareketlilik ortamında siyasal oluşumların içinde 

aktif olarak yer alan günümüz dernekçileri, 80’lerin 

ikinci yarısından itibaren bir yandan siyasal faali-

yetlerine partilerde görece yüksek pozisyonlarda 

devam ederlerken, diğer yandan sayıları giderek 

artan ve “a-politik” bir görünüm sergileyen hemşeri 

derneklerinde yer aldılar. Böylece geçmişte siyasi 

hareketler ve partilerde edindikleri aktif siyaset 

yapma deneyimlerini dernekçilik sermayesine çe-

virmeyi başaran dernek yöneticilerinin siyasi tecrü-

beleri, derneğin siyasal partilerle ve devlet kurum-

larıyla kurduğu ilişkilerde önemli bir avantaj haline 

gelmektedir. Örneğin, görüştüğümüz NKYD yöne-

tim kurulu üyesi avukatın derneğe davet edilmesi 

onun siyasete yakınlığıyla doğrudan ilişkilidir: Uzun 

zamandan beri Beyoğlu ilçesinde sosyal demokrat 

siyasetin içerisinde yer alan avukat, “bana, sen po-

litikacısın bu işlerin içerisinde olman gerek 

dediler. O dönem dernek başkanı arkadaşım oldu-

ğu için kıramadım, teklifi kabul ettim” demektedir. 

Ayrıca aynı kişi NKYD bünyesinde dernek başkanlığı 

ve yönetim kurulu seçimlerinin yarışmacı bir hava-

da geçmediğini, zaten bu işin heveslisinin pek fazla 

olmadığını belirtiyor. İlginç olan, dernekçiliğe hevesli 

olanların, özellikle de başkanların ve yönetim kurulu 

üyelerinin sosyo-politik organizasyonlarda aktif rol 

almaları. Bu kişiler, hemşeri derneklerinin yanı sıra 

siyasal partilerde, futbol kulübü veya MÜSİAD gibi 

kuruluşlarda da yer alıyorlar. Burada gözden kaçırıl-

maması gereken en önemli nokta, siyasal olarak be-

lirli eğilimleri ve pratikleri olan yöneticilerin, dernek 

faaliyetlerinde siyasal eğilimlerini yansıtmamaya 

Dernekçilik siyaset ilişkileri ve yöneticiler.

Türkiye’de, tıpkı dini cemaatler (tarikatlar) için söz 

konusu olduğu gibi, hemşeri derneklerinin siya-

setle ilişkisi meselesi özellikle seçimler arifesinde 

medya organları kanalıyla kamuoyunun gündemine 

gelmekte ve daha sonra unutulmaya terk edilmek-

tedir. Aslında seçim dönemleriyle sınırlı kalmayan 

dernekler ve siyasal/bürokratik aktörler arasındaki 

yapısal, özgün ve karmaşık çıkar ilişkilerinin çözüm-

lenmesi Türk siyasal sisteminin ve idarenin işleyişi 

hakkında ilginç ipuçları vermeye adaydır. Ayrıca, 

genel olarak hemşeri derneği yöneticilerinin aynı 

zamanda partilerde aktif siyaset içerisinde yer al-

dıklarını da unutmamak gerekiyor. 

Hemşeri dernekleri siyasi organizasyon niteliği ta-

şımamakla birlikte büyük şehirlerde özellikle seçim 

dönemlerinde gözlenebilen verili siyasi ilişkiler ağı-

nın en önemli parçalarından birisini teşkil ediyor. 

Dernek-parti ilişkisinin siyasi olmayan bir zemin 

üzerine kurulu, süreklilik arz etmeyen ve her iki ta-

raf için çıkarların (maddi, sembolik, kişisel ve ortak) 

ön planda olduğu bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. 

Seçim öncesi pazarlıklar ve alış-veriş bu ilişkinin en 

önemli unsurları. Görüştüğümüz dernek yöneticileri 

seçim dönemlerinde “adaylar arasında bir hemşeri-

miz varsa ona sahip çıkalım” anlayışıyla çalıştıklarını 

belirttiler. Hemşeriler gurubunun adına konuşan ve 

hangi adayın veya partinin desteklenmesi gerekti-

ğini saptayan dernek yöneticilerinin konumu, tem-

sil ettikleri hemşerilerinin oy ağırlığıyla orantılı ola-

rak siyasal alanda oldukça önemli hale gelmektedir. 

Niğde Kültür ve Yardımlaşma Derneği (NKYD) baş-

kanının da belirttiği gibi siyasetle dernekçilik iç içe 

faaliyetlerdir. Ayrıca başkanın kişisel pratikleri de 

bu savı doğrular nitelikte. Otuz yıldır bir siyasi olu-

şumun içerisinde (MHP) aktif olarak yer alan baş-

kan, partili olmasının ve bu alandaki deneyimlerinin, 

dernek işlerinde kendisine çok yardımcı olduğunu 

belirtiyor. Başkan, NKYD olarak dernek siyaset iliş-



7 SA
YI

: 1
08

GÜ
Z 

2
0

1
8

ilişkilidir. İlk bakışta özel sorunlara özel çözümler 

üreten, hemşehrilerine birtakım avantajlar sağlayan 

dernek yöneticilerinin kazanımları yokmuş gibi gö-

rünmekte. Görüştüğümüz dernek yöneticileri, hem 

zaman hem de maddi fedakarlık gerektiren, kimse-

nin üstlenmek istemediği ağır bir iş olan dernekçilik 

için “kendilerini feda ettiklerini” belirtiyorlar. Fakat 

yöneticilerin sıkça vurguladıkları bu yüce amaçların 

gerisinde sadece ekonomik alanla sınırlı olmayan 

orta ve uzun vadeli beklentileri olduğunu söyle-

yebiliriz. Dernekçiliğin sağladığı kurumsal kimlik 

yöneticilere hem ek bir prestij3 –çünkü zaten çoğu 

görece seçkin denilebilecek kişiler- hem de pratik 

kazanımlara bir potansiyel oluşturuyor. Bu bağlam-

da derneğin etkinliğinin, yöneticilerin etkinliğine ve 

onların bürokratik ve siyasal aktörlerle kurdukları 

ilişkilere bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 

Hemşeri derneklerinin varlık nedeni konusunda, 

NKYD yönetim kurulu üyesi “bazıları kumar oynat-

mak, para kazanmak için kurulmuş dernekler, bir de 

bizim gibi, daha ziyade bir yerimiz, bir telefonu-
muz olsun, bürokraside bizlerden kimler var? 
Kimlere, ne şekilde ulaşabiliriz gibi sorulara 
cevap olarak kurulmuş dernekler var. Yani 
örgütlülük, kurumsallık çok önemli oluyor” 
demekte. Bu yaklaşım aslında hemşeri derneği ve 

siyasal aktörler arasındaki ilişkilerin (dernek-parti 

gibi) seçim dönemleriyle sınırlı olmayan yapısal bir 

ilişki olduğunu ve her düzeyden bürokratın derne-

ğin ilgi alanına girdiğini vurgulamaktadır. 

Kamu hizmetlerinin kötü organize edildiği, hiz-

metlerin vatandaşlar arasında eşitsiz dağıtıldığı 

Türkiye’de sade vatandaşın devlete yolunun düş-

mesi demek genellikle oldukça uzun sürecek zorlu 

bir uğraşın başlaması anlamına gelir. Hemşeri der-

nekleri, vatandaş kimliğinin operasyonel olmadığı 

kamu hizmetlerinde hemşerilik ağlarını kullanarak 

3 NKYD başkanı hemşehrilerinin sorunlarına çözüm bulmak 
maksadıyla dönemin Niğdeli sağlık bakanına telefonla şahsen 
ulaşabilmesinin kurumsal kişiliği sayesinde olduğunu belirt-
miştir. 

özen göstermeleri. Hemşerilik, bir ortak üst belir-

leyen olarak kişilerin siyasal eğilimleri ve tercihle-

rini yok etmeyen, fakat belirli bir zaman ve mekân 

boyutunda donduran bir faktör olarak beliriyor. 

Bu durum NKYD çatısı altında daha somut olarak 

gözlenmekte. Siyasal ve ideolojik aidiyetlerin çatış-

macı, bölücü dışlayıcılığından hemşericiliğin kap-

sayıcılığına geçmek, özellikle örgütletilen il bazında 

Niğdelilerin mesleki temelde envanterini tutarak 

hemşerilere günün birinde yardımı dokunabilecek 

bir çıkar grubu oluşturmak için kaçınılmaz2. Başka 

bir deyişle, kimin kime yardımcı olabileceğini bilmek 

için, kimin ne iş yaptığını öğrenmek gerekiyor.

Göç edilen büyük şehirde sağlık, eğitim gibi temel 

kamu hizmetlerinden yararlanmada karşılaşılan 

güçlükler kimi zaman hemşehrilik ilişkileri sayesin-

de aşılabilmektedir. Türkiye’de yaygın olarak kabul 

gören “adamını bul işini yaptır” prensibiyle hareket 

eden dernekler belirli bir ilişkiler ağının kurucusu ve 

etkin aktörü haline gelmektedir. Söz konusu ağın 

sunduğu imkanlarla hemşeri dernekleri, hizmeti 

verenlerle hizmete normal koşullarda ulaşmaları ol-

dukça güç olanlar arasında bir tür köprü işlevi gör-

mektedir. Böylece gelinen büyük şehirde kaybolup 

gitme riski veya sade vatandaş olmanın işlevsizliği 

gibi varoluş sorunları hemşehrilik kimliği sayesinde 

çözülebilmektedir. Başka bir ifadeyle vatandaşlığın 

tıkandığı yerde hemşehrilik çözüm üretici bir aidi-

yet biçimi olarak belirmektedir. Resmi kurumların 

“vatandaş”la sorunlu ilişkileri (torpil, kayırma, adam 

tutma gibi sözcüklerle tarif edilen hizmet anlayışı), 

karşısında hemşehri derneği pratik sorunlara pratik 

çözümler bulmaya çalışan “iş bitirici” bir örgütlenme 

tarzı olarak belirmektedir. Derneğin kurumsallaş-

ması ve bir çekim merkezi haline gelmesi, kamusal 

hizmetlerdeki sorunlara çözüm bulma kapasitesi 

yani hemşehrilere sağladığı “kolaylıklar”la doğrudan 

2 Niğde albümü. NKYD tarafından hazırlanan albümde Niğde’nin 
genel tarihçesi ve tanıtımının yanı sıra, İstanbul’da yaşayan 
değişik mesleklere mensup 1756 Niğdelinin isim, iş adresi ve 
telefon numaraları yer almaktadır. 
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neklerin çekirdek kadrosunu oluşturan grubun çö-

zümlenmesini gerektirmektedir. Memleketlerinden 

uzakta yaşayan hemşehrilerin nesnel, ortak çıkar-

larının olması onların kendiliğinden bir çıkar gurubu 

olarak örgütlenmelerini sağlamıyor. Fakat böylesi 

bir göçmenler gurubunun (İstanbul’daki Niğdeli 

hemşehriler gibi) içerisinden çıkan çekirdek kadro 

sıla hasretine vurgu yaparak4, örtük ve varsayılan 

“ortak çıkarları” açıkça telaffuz ederek grubun ör-

gütlü hale gelmesini sağlıyor. Bu anlamda, hemşeh-

ri dernekleri her ne kadar nesnel tarihsel toplumsal 

koşulların ürünü olsalar da kuruluşları ve kendilerini 

yeniden üretmeleri sürecinde öznel faktör anlamın-

da kurucular ve yöneticilerin ağırlıkları yadsınamaz. 

Sonuç olarak İstanbul’daki Niğdeli hemşeri dernek 

yöneticilerinin, önceden biriktirdikleri  ekonomik, si-

yasal, kültürel, sembolik sermayelerini farklı koşul-

larda ve zamanlarda dernek dolayımıyla sosyal ve 

siyasal sermayeye dönüştürme becerisi olan kişiler 

olduğunu tespit etmiş oluyoruz. 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Birol Caymaz 1965 yılında Niğde’de doğdu. İ. Ü. İk-

tisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezu-

nu, yüksek lisans ve doktorasını siyaset sosyolo-

jisi alanında Paris 7 Denis Diderot Üniversitesinde 

tamamladı. Halen Galatasaray Üniversitesi Siyaset 

Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. 

CAYMAZ’ın 2002 yılında Fransa’da Harmattan 

Yayınları’ndan Les Mouvements Islamiques Turc 

a Paris ve 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları’ndan çıkan Türkiye’de Vatandaşlık Resmî 

İdeoloji ve Yansımaları başlıklı kitaplarının yanı sıra, 

başlıca çalışma alanları olan vatandaşlık, laiklik, si-

yaset ve din, siyasal semboller ve törenler, siyasal 

parti gençlik kolları konularında çeşitli  makaleleri 

bulunmaktadır.

4 “Maksadımız yörecilik, bölgecilik yapmak değil, sılamıza sahip 
çıkmaktır.” Niğde, Hacıabdullahlılar derneği başkanı.

kendi adamlarına yardımcı olabilmektedir. Vatan-

daşların devlet hizmetleri karşısındaki eşitsiz ko-

numları ve hizmetlerin yerine getiriliş sürecindeki 

belirsizlik ve kuralsızlık işlerin yürüyebilmesi, sonuç 

alınabilmesi için bu türden girişimleri neredeyse 

meşrulaştırmaktadır. Burada dikkat edilmesi ge-

reken husus, hemşericilik anlayışı çerçevesinde 

derneklerin sahip oldukları siyasi, bürokratik ilişki 

ağlarını kullanarak genel geçerliliği olmayan özgül, 

kişisel çözümler üretebilmeleridir. Derneğin bürok-

ratik ve siyasi aktörlerle kurduğu ilişki kurumsal 

değil özel bir ilişkidir ve söz konusu ilişkinin işlev-

selliği çoğu zaman içeriden (bürokrasiden veya par-

tiden) “adamını” bulmayla mümkün olabilmektedir. 

Örneğin, NKYD başkanı, Niğdeli fakir bir hastanın İs-

tanbul’daki bir üniversite hastanesinde yapılan te-

davisinde söz konusu kurumdan üst düzey idareci 

bir ağabey sayesinde önemli oranda fiyat indirimi 

yaptırdığını gururla vurgulamaktadır. 

Bu bağlamda dernekçilerin öncelikle bürokraside-

ki hemşerilerinin yerlerini bilmek istemeleri kamu 

hizmetlerindeki yaygın “hizmet” anlayışının bir 

uzantısı. Devletin tüm vatandaşlara eşitlik temeli 

üzerinde hizmet vermediği, kurallardan ziyade ki-

şisel ilişkilerin sorunları çözdüğü veya en azından 

çözümü hızlandırdığı Türkiye’de böylesi bir arayışı 

“normal” karşılamak gerekiyor. Örneğin devlet da-

iresinde, hastanelerde, okullarda “adamının” ol-

ması işlerin daha kolay hallolmasını sağlayabiliyor. 

Konuştuğum yöneticiler bu dayanışma anlayışını 

destekleyen örnek olaylardan bahsettiler. Bireysel 

olarak kendisini yerel olana değil evrensel değerle-

re bağlı birisi olarak tanıtan ana dernek yönetim ku-

rulu üyesi, yine de “alışverişte veya işte Niğdelileri 

tercih ederim. O adamı tanıyorsun, güveniyorsun, 

bu yüzden tercih ediyorsun. Daha sempatik geliyor 

sana” demekte. 

Genel olarak yeni bir tür çıkar grubu meydana ge-

tiren hemşehri derneklerinin anlaşılması, bu der-
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O’nun köyünden Niğde’ye hangi şartlarda gelebildiği, 

sonrasında Kuleli Askeri Lisesine nasıl gittiği ve han-

gi şartlarda tahsilini bitirdiği hususları, ayrı ayrı bir 

makale, hatta kitap konusu olacak kadar enteresan 

anılarla doludur.

Sadece birini anlatmak gerekirse; şu hikayesi en son 

dile getirdiklerinden biridir: Orta tahsili için Niğde’de 

bir mülakata girecektir. Üstü başı o zamanın şartla-

rında perişan, ceketinin bir düğmesi kopuktur. Terzi-

ye gidecek zamanı da, imkanı da yoktur. Çare olarak 

girişte ceketinin kumaşını düğme yerine toplayıp ilik 

yerine sokarak bu eksiği gidermeye çalışır. Bu pratik 

çözüm imtihan komitesinin gözünden kaçmaz; müla-

katı kazanmıştır.

Başkent – Niğde Vakfı ilk 

müteşebbis ve Kurucu-

larından 23. Dönem AKP 

Niğde Milletvekili İsmail 

GÖKSEL’i (İsmail Komu-

tan), Antalya’da geçirdiği 

beyin kanaması sonrasın-

da kaybettik. 

İsmail Komutan, Hacı Abdullah köyünün o zamanki 

zor şartlarında orta tahsilini Niğde’de, lise tahsilini 

Kuleli Askeri Lisesinde büyük sıkıntılarla tamamla-

dıktan sonra Hukuk Fakültesi’ni de bitirerek yüksek 

lisans eğitimiyle askerlik mesleğini pekiştirmiş gay-

retli bir hemşerimizdi.

KOMUTAN’A VEDA ETTİK...                 Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Bşk.
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İsmail Komutan Başkent – Niğde Vakfı’nın Kuruluş 
çalışmalarında aktif olarak yer aldığı gibi, ömrünün 
son aylarına kadar (sağlığı son zamanlarda bozulmuş 

olsa da), Vakfımızı hep desteklemiş; gerek kendisi, 

gerekse ailesinin maddi vecibelerini yerine getirme-

ye özen göstermiştir.

Vakfın kuruluş safhasında da Kurucu Başkanlık 

yaptığım yönetimde yer almış; hukuki sorunlarımız 

olduğunda araştırıp yardımcı olmaya gayret etmiş-

tir. Şu lafını hiç unutmam: ”Başkan, işin çoğu senin 

üstünde. Ben fazla yararlı olmasam bile, en azından 

pürüz çıkarmam; işin olur tarafına yardımcı olmaya 

çalışırım.” Yöneticilik yapmış olanlar bu sözün önemi-

ni çok iyi bilirler.

İsmail GÖKSEL’in cenazesi, hayatını kaybettiği 

Antalya’dan ailesi tarafından Ankara’ya getirildi. 

TBMM önünde Resmi tören yapıldı. Merasimde, o dö-

nem Ankara’da bulunan Vakıf Başkanımız Ali KUR-

TARAN ve Yöneticiler ile Komutanın okul ve görev 

arkadaşları hazır bulundular. 

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, bazı 

Bakanlar (M. Savunma Bakanı dahil) ve o dönem 

Ankara’da bulunan bazı TBMM üyesi dönem arka-

daşları aileye taziyede bulundular.

Ankara’da, TBMM önünde yapılan merasim sonrası 

cenazesi Niğde’ye götürüldü.

İsmail GÖKSEL’in doğum yeri olan Hacıabdullah Ka-

sabasındaki cenaze namazına Niğde Valisi Yılmaz 

ŞİMŞEK, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz ERGÜN, 

Selim GÜLTEKİN, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi 

GÜRER, Niğde Belediye Başkanı Rıfat ÖZKAN, İzmir 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet ALTUN, Niğde 

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan DÖNMEZ, kurum 

ve kuruluşların müdürleri, İl Genel Meclisi ve Beledi-

ye Meclis Üyeleri, ilçe ve belde Belediye Başkanları, 

Muhtarlar ve Vatandaşlar katıldı. Niğde İl Müftüsü 

Alaaddin GÜRPINAR’ın kıldırdığı cenaze namazı son-

rası İsmail GÖKSEL Hacıabdullah Kasabası’nda topra-

ğa verildi.

Kendisini kesinlikle olumlu ve dürüst bir hemşerimiz 
olarak tanıdım. İsmail Komutan ruhun şad olsun, Al-
lah rahmet eylesin.

KISA ÖZGEÇMİŞİ

İsmail GÖKSEL, 23 Mart 1952’de Niğde Hacıabdullah 
Köyü’nde doğdu. Babasının adı Mevlüt, annesinin adı 
Behiye’dir.

Hakim ve Avukat olan GÖKSEL Kara Harp Okulu, 
Topçu ve Füze Okulu, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Kıta komutan-
lıkları yaptı. Askeri Hakim, Savcı, Kara Harp Okulu öğ-
retim görevlisi olarak hizmetler verdi. Hakim Yarbay 
olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı gö-
revinde bulundu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Niğ-
de Vakfı ve 1972’liler Vakfı’nın kurucusu ve yöneti-
cisi olarak görev yaptı. İngilizce bilen İsmail GÖKSEL, 
evli ve 1 çocuk babası olup; TBMM’de 23 Dönem Ak 
Parti Niğde Milletvekili olarak görev yapmıştır.
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Niğdeli aydınlar olarak diyoruz ki; çocuk istismarları-
nın olmadığı, çocukların gericilere teslim edilmediği, 
bilimin, sanatın, özgür düşüncenin hakim olduğu, 
kamusal ve bilimsel eğitim hakkını yeniden kazan-
dığımız bir ülke olması mücadelesini, çocuklarımız 
için sürdürmeye devam edeceğiz.

Onların hayallerine ışık olmak için 
çabalayacağız. Onlar Ulu Önder 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en 
kutsal emanetleridir.

Dünyadaki tek çocuk bayramının armağan edildiği 
Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı Niğde’de de coşkuyla kutlanırdı. Hayatımın ilk 23 
Nisan’ı için sınıf arkadaşlarımla öğretmenimiz, Orhan 
AKIN’ın önderliğinde sınıfımızı süsler, bayraklar ve fe-
nerlerle donatırdık. Ben izciydim. Yani yavrukurt. Hü-
kümet meydanında protokolün önünden geçerkenki 
sevinç ve heyecanımı asla unutamam. Başlarımız 
dimdik, adımlarımız toprağı delercesine kuvvetliydi. 
İşte o günlerden sonra 23 Nisan ve onu takip eden 
19 Mayıslarda aynı heyecanı duyar, dünyanın en bü-
yük devrimcisi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü minnet, 
sevgi, saygı ve güzellikle anardım. 

Geçenlerde gazete ve televizyonlarda Niğde’nin 
“çocuk evliliği”’nde ilk üç il arasında sayılması beni 
ziyadesiyle kahretti. Bu, Türkiye’de çocuk olmak 
zor, Niğde’de daha da zor cümlesini haklı çıkarıyor.

Çocuk istismarlarıyla ilgili dava sayısı, son 5 yılda 
yüzde 50 oranında artmış. Son 10 yılda 482 bin 
908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirilmiş. Son 
yılda 142 bin 298 çocuk anne olmuş. Her altı erkek 
çocuktan birisi başta Kur’an kursları, dini cemaat 
evlerinde, tarikatlarda olmak üzere cinsel istismara 
uğramış.

Çocuk yaşta evlilik nedeniyle eğitime devam et-
meyenlerin yüzde 97,4 ‘ü kız öğrencilerdir. Çocuk-
ların cinsel istismarında Türkiye dünya listesinde 
3. sırada yer alıyor. Bir yılda 17 bin istismar davası 
açılıyor. Bu davaların yüzde 45’i mahkumiyetle so-
nuçlanıyor.

Türkiye’deki cinsel şiddete uğrayanların yüzde 
46’sını çocuklar oluşturuyor. Türkiye bu kategoride 
Avrupa birinciliğine devam ediyor.

NİĞDE’DE ÇOCUK OLMAK Uz. Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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luşmada büyük ölçüde ev sahipliği yapan Mutlu’nun 
emeklerini unutmak ne mümkün. 

O güzel buluşmanın gerçekleştiği 24 Eylül 2011 
gününün akşamı, Grand Hotel Niğde’nin Gümüşler 
Salonu’nda bir gala yemeği yemiştik. Yemek sırasın-
da da lise yıllarından kalan resimlerle, Mutlu’muzun 
Sevgili oğlu Tamer’in hazırladığı bir sinevizyon gös-
terisini  heyecanla ve biraz da hüzünle izlemiştik. 
Zira o güne kadar 1961 mezunu arkadaşlarımızdan 
18’i aramızdan ayrılmıştı. İzlediğimiz sinevizyon 
gösterisinde o arkadaşlarımızı da görüyorduk. 

Bu arada, ertesi gün, yani 24 Eylül 2011 günü Sev-
gili Kardeşimiz Mutlu, tüm arkadaşlarımızı Kayar-
dı’daki Bağ evine sabah kahvaltısına davet etti. Her 
ne kadar “Mutlu’cuğum ne gerek var. Kahvaltımızı 
otelde, kaldığımız misafirhanelerde ya da evlerimiz-
de yapar, sonra da saat 11.00’de tarihi lisemizde 

Niğde Lisesi Fen Bölü-

mü 1961 mezunu melek 

yüzlü güzel insan, sınıf 

arkadaşımız Mutlu’muzu 

kaybettik. Ama kaybımız 

sadece ve sadece Mutlu 

mu? Biz 1961 mezunları 

olarak Mutlu ile birlik-

te “Mutlu’luğumuzu” da 

kaybettik.

NİĞDEmiz’in, 80 - 81. Sayısının 40. Sayfasındaki 

“Ve Mezuniyetimizin 50. Yılında Niğde’de Buluştuk” 

başlıklı yazımda dile getirdiğim, Niğde Lisesi 1961 

Mezunlarının 50. Yıl buluşmasının hikayesini kimi 

okuyucularımız elbet anımsayacaklardır. Niğde’den 

başta Sevgili Mutlu olmak üzere 6 arkadaşımızın, 

Niğde dışından da 12 arkadaşımızın katıldığı bu bu-

MUTLU’MUZU KAYBETTİK,
MUTLU’LUĞUMUZU KAYBETTİK…

Muharrem ÖZMEN
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lül 2011 günü Mutlu’muzun bağında yaşadığımız 

“Mutlu’luğumuzu” da kaybettik. 

Sevgili Mutlu’nun mekanı Cennet 
olsun, Kabri nurla dolsun. Başta 
Sevgili Eşi Azize ERDEM olmak 
üzere, Kıymetli Evlatları Tamer 
ve Gülin’e, onların eşlerine, ço-
cuklarına; yakınlarına, dostlarına 
ve Niğde Lisesi 61 mezunu arka-
daşlarına  Cenab-ı Allah sabırlar 
versin.

(Şimdi Anadolu Lisesi) buluşuruz” dedimse de ka-

bul ettiremedim ve sonuçta kahvaltı için Kayardı’da 

buluştuk.

Bir cenneti andıran bağın doyumsuz güzelliği bir 

yana, Sevgili Mutlu’nun biricik eşi Azize kardeşimiz 

yanında bağ komşularının da desteğiyle hazırlanan 

ve kuş sütünden başka her şeyin var olduğu, 5 yıl-

dızlı otel standartlarının da üzerindeki açık büfe kah-

valtının zenginliği, çeşitliliği ve nefasetiyle o günkü 

mutluluğumuz anlatılmaz, anlatılamaz, ancak yaşa-

nırdı. Kahvaltı süresince okulla, öğretmenlerimizle 

ilgili anılar dile getirildi. Benim ilkokul 3. Sınıf öğ-

retmenim olan Merhum Besim ECEMİŞ’in değerli kızı 

Sayın Meral ECEMİŞ, ortaokul 2. Sınıf öğrencisi iken 

1949 yılında eğitime açılan Niğde Lisesi’nin açılış 

töreni anılarını, bizlere aktardı. Gerçekten de bağda-

ki o günkü mutluluğumuz doyumsuzdu.

O günkü mutluluğu ortaklaşa paylaştığımız arka-

daşlarımızdan Yakup BİRCAN’ı, 2017’de kaybetmiş-

tik. Daha onun acısından ve hüznünden kurtulama-

dan, bu kez de yerdeki karıncayı bile incitmekten 

çekinen Mutlu’muzu kaybettik. Ama ben yazının 

giriş bölümünde de belirttiğim gibi, yalnız ve yal-

nız Mutlu’muzu değil, 61 Mezunları olarak 24 Ey-
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Yemeği gibi faaliyetler ve zaman zaman da Niğde 
ile ilgili (Tarım, Turizm, Ekonomi) konulu Konferans 
nitelikli toplantılar gerçekleştirilmektedir.

Yine, Sosyal Faaliyetler çerçevesinde, bedelini ka-
tılımcıların karşıladığı, Üyelerimiz arası iletişim ve 
bağları güçlendirici Kadınlar Günü, Gezi ve Balo gibi 
faaliyetlerin düzenlenmesinde Kadınlar Kolunun 
katkısı öne çıkmaktadır.

Kısaca, Vakıf Merkezimiz, kısıtlı olanaklara 
karşın, Niğde’nin ve Niğdelilerin Başkent 
Ankara’da tüten bir Baba Ocağı niteliğinde 
olup; hemşehrilerimizin ilgisi devam ettiği 
sürecede bu ve benzeri faaliyetleri devam 
edecektir.

Resmi kuruluşu 25 Nisan 1992 tarihinde ta-
mamlanan BAŞKENT-NİĞDE VAKFI, 26 yıldır 
kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetle-
rini sürdürmekte ve hemşeh-rilerimizin des-
tekleri oranında amaçlarını gerçekleştirme-
ye gayret etmektedir.

Özelde, Başkent Ankara’da yaşayan hemşehrileri-
mizi, genelde ise olabildiğince tüm diğer hemşeh-
rilerimizi bir araya getirmek, Niğde ile ilgili önemli 
sorunları inceleyerek çözüm yollarını aramak, bu 
yönde çalışanlara yardım ve teşvik etmek, gurbet-
teki hemşehrilerimizin unutulma yolundaki sosyo-
kültürel örf ve adetlerini canlı tutmaya yardımcı 
olmak ve yöremizin Ankara’daki lobi/tanıtım mer-
kezini oluşturmak gayesiyle kurulan Vakfımız (bazı 
hemşehrilerimizin değerli katkılarıyla) varlığını bu-
güne dek korumuş ve amaçlarının bir kısmını ger-
çekleştirmiştir.

Ankara Demirtepe’deki Merkezimiz, Üye olsun-ol-
masın, bütün hemşehrilerimizin ve Niğde dostu va-
tandaşlarımızın ziyaretine açık olup, Perşembe ve 
Cumartesi günleri 14.00 – 16.00 arasındaki sohbet 
toplantılarına katılımlarından bizlere mutluluk ver-
mektedir.

Vakfımız, sağlanan destekler oranında, Ankara’daki 
Yüksek tahsil öğrencilerine Eğitim Yardımı adıyla 
sembolik de olsa yardım programı uygulamaktadır. 
Kendilerine ayrıca Vakıf Merkezinde Toplantı veya 
Kahvaltı  imkanları yaratmaya gayret ediyoruz. Tüm 
hayırsever hemşehrilerimizi bu tip ulvi programlara 
aktif olarak destek vermeye davet ediyoruz.

Diğer sosyal faaliyetlerimiz babında, Vakıf Merkezi-
mizde, zaman-zaman Aşure günü, Pilav günü, İftar 

VAKFIMIZI 
TANIYALIM-TANITALIM

                Hazırlayan: 
Yavuz DEMİRTAŞ

Vakıf Kurucu Bşk.

Vakfımızın 25. Balosu

İftar Yemeğimiz
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nüstü görevde bulunan hemşehrilerimize de Kuru-
cular ve Mütevelliler Genel Kurulu kararıyla ONUR-
SAL ÜYE statüsü verilebilir.

Vakfın Merkezi: Ankara’da olup, ofis adresi; GMK 
Bulvarı 55/1 Demirtepe- ANKARA’ dır.

Aidat ve Bağışlar: 2018 Yılı için; Kurucu ve  Onur 
Kurulu Üye aidatları 150 TL,  Mütevelli Üye aidatla-
rı 120 TL olup, Bayanlar  söz konusu aidatların ya-
rısını öderler. Normal  Kayıtlı üyelik aidatı ise 2018 
için  50 TL olarak uygulanmaktadır.

Bağışlar için herhangi bir limit veya üyelik şartı yok-
tur. Her hayırsever Niğdeli, olanakları elverdiğince, 
ister Burs/Eğitim amaçlı, ister başka amaçla; örne-
ğin Fitre-Zekat  ya da adak ve benzeri veya Genel 
gayeli bağışta bulunabilir. Miktar önemli değil, jest 
önemlidir.

Vakıf Hesapları: 

* Halk Bankası Maltepe Şubesi-Ankara, 

Hesap No: (0407)160 000 20

IBAN: TR51 0001 2009 4070 0016 000 20

** TC Ziraat Bankası Tandoğan Şubesi- Ankara, 

Hesap No: (1282) 3453 7777-5005

IBAN: TR02 0001 0012 8234 5377 7750 05

*** Posta Çeki Hesap No: 108 000

Vakfın Organları (Ana Sözleşme 10. Maddesine 
göre):

a) Kurucular Kurulu

b) Mütevelliler Kurulu

c) Yönetim Kurulu

d) Genel Merkez

e) Denetleme Kurulu

f) Disiplin Kurulu

g) Onur Kurulu

şeklinde belirlenmiş olup, ayrıca ihtiyaçlara göre, 
Yönetim Kurulunca çeşitli çalışma grupları oluş-
turulabilmektedir. (Kadınlar Kolu, Geçlik Kolu, Gezi 
Kolu … gibi).

ÖZET HATIRLATMALAR:

Vakfın Amacı (Vakıf Senedindeki haliyle): An-
kara, Niğde veya başka yerde yaşayan tüm Niğde-
lilerin Eğitim, Kültür, Sağlık, Sosyal, Moral, Turizm, 
Tanıtma, Spor, Teknik, Ekonomik ve diğer ihtiyaç-
larını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalış-
malar yapmak, yardımcı olmak, öneriler hazırlamak 
ve bunları her türlü mali kaynak ve imkanlarla da 
destekleyerek çözüme kavuşturmak.

Kimler üye olabilir: Üyeliğe mani durumu bu-
lunmayan tüm Niğdeli hemşehrilerimiz yanı sıra; 
Niğde’de görev veya tahsil nedeniyle bulunmuş 
olanlar, Niğde’de akrabalık veya hısım bağı bulu-
nanlar ve daha geniş anlamda tüm Niğde Dostları 
Vakfımıza üye olabilir.

Üyelik şartları: Vakıf Kurucular Kurulunun her yıl 
belirlediği aidatı ödeyip, Kayıt Formunu (2018 yılı 
için 50 TL) Vakfın KAYITLI ÜYESİ olabilirler.

Vakfa önemli katkıda bulunanlar yanı sıra, Bakan, 
Milletvekili, Müsteşar, Vali, Genel Müdür gibi olağa-

Nallıhan-Göynük-Taraklı-Sapanca Gezisi

Yedigöller Gezisi
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SAYGIDEĞER HEMŞERİLERİMİZ,

Öncelikle Ankara’da yerleşik tüm hemşehrilerimizin  
bu ‘’BABA OCAĞINI’’ ziyaretleriyle ve maddi katkı-
larıyla canlı tutmalarını beklemekteyiz. Her memur 
ya da işçinin, her emekli veya esnafın en azından bir 
burs tutarını, tüm mevcut sıkıntılı dönem şartlarına 
rağmen, bazı gereksiz harcamalardan tasarruf yo-
luyla  karşılayabileceği inancındayım.

Yine öncelikle Ankara’daki hemşehrilerimiz başta 
olmak üzere, Niğde veya başka yörelerdeki hem-
şehrilerimizin her aileden bir kişinin Vakfımıza Ka-
yıtlı Üye olarak katılmasını bekliyoruz. Bu sayede 3 
ayda bir yayınlanan NİĞDEMİZ Dergisi de her aileye 
girmiş olacak ve Niğde nostaljisini birlikte paylaş-
mış olacağız.

Güçlü bir BAŞKENT-NİĞDE VAKFI’nın, Niğdelilerin 
Başkentte daha iyi temsil edilmesine, dolayısıy-
la Niğde’nin menfaatlerinin korunmasına yardımcı 
olacağı aşikardır.

Bu dilekle tüm hemşehrilerimize selam, sevgi ve 
saygılarımı sunarız.

(Not: Vakıf Senedi yenilenmiş şekliyle 

Vakıf Merkezinde Üyelerimizin istifadesi-

ne sunulmuştur) 

Öğrencilere Burs / Eğitim Yardımları: Değerli ba-
ğışçılarımızın katkıları oranında Ankara’daki Devlet 
Üniversitelerinde öğrenim gören, maddi imkanları 
çok kısıtlı öğrencilerimize, sembolik de olsa, Eğitim 
Yardımı yapılmaktadır. İmkanlarımızın kısıtlı oluşu 
nedeniyle, söz konusu yardımlar sadece başarılı öğ-
rencilere ve sadece öğrenim başlangıcında yapıla-
bilmektedir. (2018 – 2019 dönemi için son başvuru 
tarihi 20 Ekimdir).

Tüm hemşehrilerimizin bu hayırlı göreve katılmala-
rını dileriz.

Diğer Niğdeli hemşehrilerimiz ve Kuruluşlarla iliş-
kiler: Vakfımız Kuruluşundan itibaren gerek Niğde 
Merkez, diğer ilçeler ve kasabalar, gerekse diğer 
önemli yerleşim yerleri ile, sembolik de olsa, bağ-
lantılar kurma gayretinde olmuştur. Bu ilişkilerimiz 
halen de büyük çapta devam ediyor.

Ayrıca, Ankara’da kurulmuş Niğde Derneklerinin 
büyük kısmını ve Dernekler Federasyonunu çatısı 
altında misafir etmekte; böylece maddi imkanları 
kısıtlı olan bu Kuruluşların da yaşamlarını sürdür-
melerine yardımcı olmaktadır.

Niğdeli Sosyal Toplum Kuruluşları ile olan iyi iliş-
kilerimizi bundan böyle de, imkanlarımız dahilinde, 
devam ettirme çabasında olacağız.

Vakfımızda Toplantı
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1939’da yüksek fırın Fatma’nın işletmeye alınma-
sı ile başlanır. Sümerbank’a bağlı olarak kurulan 
Kardemir, 1 Haziran 1939’da 30.000.000 TL ser-
maye ile kurulan  Türkiye Demir – Çelik Fabrikala-
rına devir olur, daha sonra yapılan Zeynep ve Ülkü 
adında yüksek fırınlarla Kardemir’in kapasitesi yıllık 
500.000 ton sıvı çeliğe ulaşır.

Yüksek fırınlar ve çelikhanede yapılan teknolojik 
yatırımlarla bugün kapasitesini 2 milyon ton/yıl 
üzerinde sıvı üretime çıkarmıştır. 

1960 ile 1990 yılları arasında atölyeler, imalat gru-
bu ve montaj müdürlüğü ekipleri ile Erdemir’in kuru-
luşunda yüksek fırın dahil birçok ünitenin montajını 
Kardemir üstlenmiş, ayrıca Erdemir’in kuruluşunda 
%25 sermaye iştirakinde bulunmuştur.

Erdemir A.Ş 1965 yılında 550.000 ton/yıl çelik üre-
timi ile devreye alınmış, Kardemir teknik eleman 
olarak Erdemir’i takviye etmiştir.

1970 yılında İsdemir A.Ş Seydişehir Alüminyum 
A.Ş, Afşin Elbistan Termik Santrali, Aliağa Pekim 
Tesisleri, Pendik Tersanesi yatırımları başlamış; Kar-
demir bu dev yatırımların montajında ve devreye 
alınmalarında montaj şantiyeleri kurarak yardımcı 
olmuştur, montaj müdürlüğü kadrosu da 6000 ki-
şiye ulaşmıştır.

10 Ekim 1970 tarihinde zamanın Başbakanı Sü-
leyman DEMİREL tarafından temeli atılan İSDEMİR, 
1. Yüksek fırını AYFER, Kok fabrikaları ve SİNTER 
tesislerinin montajlarının tamamlanmasını takiben 
17 Aralık 1975 tarihinde 550.000 ton/yıl sıvı çelik 
üretimi kapasitesi ile devreye alınmıştır. İsdemir’de, 
2. ve 3. yüksek fırınların devreye alınması ile 
3.000.000 ton/yıl kapasiteye ulaşılmıştır. 4. yüksek 

Bu yazımız Atatürk’ün 1926 yılında yurtdışına di-
ğer öğrencilerle birlikte Ankara Gar’ından bizzat 
uğurladığı, ülkemizin ilk Metalürji Yüksek Mühen-
disi Selahattin ŞANBAŞOĞLU’nun (1907 - 1995) 
anılarından faydalanarak hazırlanmıştır. Kendisini 
rahmetle anıyoruz. 

1929 yılında Kırıkkale’deki çelik fabrikasının teme-
li atılır, 1932 yılında hizmete girer; fabrikada iki 
tane 10’ar tonluk Siemens Martin ocağı, bir tane 2 
tonluk elektrik ark ocağı ve iki tane de kupol oca-
ğı vardır, 1940 yılına kadar Askeriye ve TCDD’nin 
ihtiyacı olan vasıflı çelik ve rayları Kırıkkale’deki 
çelik fabrikası sağlamıştır.1935 yıllarında ülkenin 
demir – çelik ihtiyacı çok artmıştır. Bizzat Atatürk 
tarafından, Alman ve Rus teknik, Amerikan iktisatçı 
heyetlere yaptırılan incelemeler sonucunda tesisler 
için önerilen yer Ereğli’dir, fakat Genel Kurmay o 
zaman deniz toplarının menzili 70 km olduğundan, 
kurulacak fabrikanın sahilden 70 km içerde olmasını 
ister. Kardemir için yapılan ihaleye en uygun teklifi 
veren İngiliz BRASSERT Firmasına 150.000 ton/yıl 
kapasiteli fabrika inşaatı verilir.

3 Nisan 1937 tarihinde Başvekil İsmet İNÖNÜ tara-
fından fabrikanın temeli atılır. Fabrika bir adet yük-
sek fırın, çelik fırınları, kök fırını, haddehane, 20.000 
KW gücünde kuvvet santrali ve atölyelerden oluş-
maktadır.

Kardemir’in kuruluşu ile ilgili Selahattin SANBA-
ŞOĞLU şunları anlatıyor: Karabük’ün yapılmasında 
ne dozer ne de ekskavatör vardır, bütün bu işler 
kazma kürek ve eşek küfeleriyle yerlerin doldurul-
ması suretiyle gerçekleşmiştir.

Cumhuriyetin ilk sıvı demir üretimine, 10 Eylül 

TÜRKİYE’DE DEMİR ÇELİĞİN ÖYKÜSÜ 
FABRİKALAR KURAN FABRİKA: KARDEMİR…

Muzaffer TUNA
Makine Yüksek Mühendisi
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meyen üniteler ve montaj şantiyeleri kapatılır Kar-
demir A.Ş borçları devlet tarafından kapatılır, fazla 
işçiler emekli edilir; memur ve mühendislerin başka 
kuruluşlara yatay geçişi yapılarak zamanın Başbaka-
nı Prof. Dr. Tansu ÇİLLER tarafından işçi sendikasına 
ve işçilere 1 TL bedelle satılır(Hibe edilir).

1980 yılından sonra vasıflı çelik üretmek üzere 
(ASİL – ÇELİK)  özel sektör tarafından hizmete alınır.

2017 YILI İTİBARİYLE DURUM 

Çelik üretimi 37.527 Milyon Ton bu üretimin 11.561 
Milyon Tonu Karçelik Erdemir ve İsdemir tarafından 
yüksek fırınlarda üretilmiştir. 25.963 Milyon Tonu 
elektrik ark ocaklarında üretilmiştir. Dünyada ham 
çelik üretiminde ÇİN 1. sırada Türkiye 8. sırada yer 
almaktadır.

fırının imalat ve montajı tamamlandığında 2010 yı-

lında 5.000.000 ton/yıl kapasiteye ulaşır. İsdemir 

ayrıca 150.000 ton kapasitesinde kuru yük gemi-

lerinin yanaşabileceği bir limana da sahiptir.

1975 yılında 1. ve 2. M.C Hükümetleri zamanın-

da temelleri atılan çimento ve şeker fabrikalarının 

komple çelik konstrüksiyon imalatlarının ve mon-

tajlarının tamamına yakını Kardemir A.Ş’nin ekipleri 

tarafından yapılmıştır.

1990’lı yıllara gelindiğinde Türk Demir – Çelik Sana-

yinin anası Kardemir, sendikanın aşırı ücret istekleri, 

işçi fazlalığı ve verimsizliği, siyasilerin baskısı, tekno-

lojik yatırımların yapılamaması sıkıntılarından dolayı 

aşırı zarar eder duruma gelmiştir. Kardemir’in kapa-

tılması, özelleştirilmesi ve satılması gündemdedir. 

1990 yılından sonra işlevini yitiren ve rekabet ede-
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Aşıklar sazlarıyla onu öğerken,

Billur çağlayanları bentler döğerken,

Bir avuç toprağı milyonlar değerken,

Değerinden ucuz satan Niğdeliler.

Bir çağlayan olup aksam içinizde,                                                                                                                        
Sümbüllü bağ olsam koksam içinizde,

Aşıklar örneği coşsam içinizde,

Yurdumdan uzak kalan Niğdeliler.

Çok söyleyip durma artık Ali Ozan,

Yeşil bildiğin bahçeler şimdi hazan,

Senden başka yok mu Niğde’ye destan yazan,

Demek ki halimiz perişan Niğdeliler 

Yeni Niğde/ Ali OZAN

NİĞDE 

Bir taraf Ab-u hayat bahşa sirap iken,

Bir tarafta katre yok, bol bol suyun kavgası var.

Bir tarafta kalmamıştır yeşil yaprak bile,

Bir tarafta hiç sıkılmaz kıpkızıl elması var.

Bir tarafta bağ-u bostanın tarebza nağmesi,

Bir tarafta çöllerin feryadı vaveylası var.

Bir tarafta her dem bahar neş’e-i sıhhat iken,

Bir tarafta teşneğanın dâimi humması var.

Kırk yıl evvel böyle miydi Niğde’nin vaziyyeti,

Bir sorun: Bu beldenin piri var bernası var.

Seyredenler Niğde’yi teşbih ederdi cennete,

Niğde bir cennetti amma, çok uzun amması var.

Hakkı EROĞLU

NİĞDEmiz’in bu sayısının kıssadan-
hisseler bölümünde yakından tanı-
dığım “Ali OZAN  büyüğümüzün 25 
Mart 1953’de Yeni Niğde gazetesin-
de “Uzaktaki Niğdelilere” şiirini ve 
Niğde’mizin yetiştirdiği kıymetler-
den “Hakkı EROĞLU Hocanın 7 Eylül 
1930’da yazdığı bir şiiri” sizlere suna-
cağım.

UZAKTAKİ NİĞDELİLERE…

Merhaba hemşeriler, yurttan selam getirdik,

Selamla birlikte hayli kelam getirdik.

Ne çare çoktandır kendimizi yitirdik,

Diyelim bunlar olağan Niğdeliler.

Demişler ki, Niğdeli çok okur yazar,

Bazıları da demiş yazdığın bozar.

Ne çare her birimiz bir havada gezer,

Şu hâlde işimiz yaman Niğdeliler.

Yurdu ihya edelim der iken yıktık,

Yıkılış acısını çekmekten bıktık,

Nedendir hep yuvamızdan çıktık,

Halimiz oluyor duman Niğdeliler.

Havasın koklayıp suyun içtiğin,

Leziz meyvalarını bir bir seçtiğin,

Hayat pınarlarından bade içtiğin,

Baba ocağını unutan Niğdeliler.

KISSADAN HİSSELER
Hüseyin ÇELİK

16. Dönem Niğde Milletvekili
İnşaat Yüksek Mühendisi
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Kıssadan hisse…

Politikacılara ibretle sunulur, çünkü politikada 
aslolan kazanmaktır, gerisi nasıl olsa gelir.

Kenya’nın bağımsızlık önderlerinden Kamau Ken-
yatta, Afrika’nın, Batılıların sömürüsü oluşunu şöy-
le anlatır:

“Hıristiyan misyonerler geldiği zaman, onla-
rın elinde İncil, bizim elimizde de toprakları-
mız vardı. Onlar bize gözlerimizi kapatarak 
dua etmemizi öğrettiler. Neden sonra göz-
lerimizi açtık ki, İncil bizim elimizde kalmış, 
topraklarımız da onlarda.”

Kıssadan hisse…

“Küreselleşme etiketli” sömürgecilerle yerli 
yardakçıları da ellerindeki “ikinci sevr” ile gelip, 
“Gözlerinizi kapayın, şunu bir okuyun!” diyorlar, 
Bakın neler var içinde neler!”

Amerikalı romancı Upton SİNCLAİR’e sormuşlar: Ho-
bileriniz nelerdir? “Sosyalizm ve tenis” 

Cevabını vermiş. Bernard SHAW  bunu duyunca fır-
satı kaçırmamış: “O, daha çok tenis oynasa çok iyi 
olur” demiş.

Kıssadan hisse …

Bazıları da boş vakitlerinde demokrasi ile uğ-
raşacaklarına asıl işlerine baksalar. Ne mi yap-
sınlar? Onlar ne yapacaklarını bilirler. Şimdiye 
kadar ne yapmışlarsa…

“Gölge etme, başka ihsan istemem” demesiy-
le ünlü Diyojen’i, hırsızlıkları, yolsuzlukları, düzen-
sizlikleri acımasızca eleştirdiği için şehirden sürgün 
etmişler.

“Seni şehrimizi terk ekmekle cezalandırdık” 
diyen adama Diyojen şu cevabı vermiş:

“Ben de, sizi bu şehirde kalmaya mahkum ettim”

Bahşa: Verici Sirap: Suya kanmış  Katre: Damla Ta-
rebza: Tarzan, Hareketli Feryad-ı Vaveylâ: Yüksek 
sesle, yazık, eyvah sızlanmaları  Teşnegân: Susamış-
lar Humma: Ateşli Hastalık Pir: Yaşlı   Berna: Genç 
Teşbih: Benzetme

HASAN PULUR’dan (Başbakan Tansu ÇİLLER  zama-
nında bir köşe yazısından)

Aslan ormanda dolaşırken ayağına diken batmış, 
uğraşmış çıkaramamış, tilkiyi yardıma çağırmış. Tilki 
gelmiş bakmış, “Çıkaramam” demiş. “Çünkü ben 
dikeni çıkarırken, senin canın acır, kendine 
hâkim olamayıp beni öldürürsün. Ancak se-
nin ellerini ve ayaklarını ağaca bağlarım, di-
keni ondan sonra çekip çıkartırım”

Aslan ne yapsın razı olmuş, tilki ormanın kralını 
ağaca bağladıktan sonra başlamış bağırmaya: “Ey 
ahali gelin, şu kralın halini görün!” Aslan re-
zil rüsva olmuş, utanmış yerin dibine girmiş. Ertesi 
sabah oradan geçen çakal, aslanın halini görünce 
acımış, iplerini çözüp kurtarmış.

Aslan pılısını pırtısını toplayıp, süklüm püklüm or-
manı terk ederken, kaplan yolunu kesmiş: “Yahu 
nereye gidiyorsun, sen bizim kralımızsın!”

Aslan, “Boş ver” diye elini sallamış: “Tilkinin 
bağladığı, çakalın kurtardığı kraldan Hayır 
gelmez.” Haydi eyvallah!

Kıssadan hisse…

Başbakan ÇİLLER’e sunulur, KARAYALÇIN’ın 
bağladığı, BAYKAL’ın kurtaracağı ve de sizin ba-
şında olacağınız bir hükumetten acaba ne hayır 
gelir.

NAPOLYON Bonapart’a karşı ayaklanan General 
Malet’e mahkeme başkanı sorar:  

“Taraftarlarınız kimlerdi?”

Biraz sonra, idama mahkûm olacak General gözünü 
kırpmadan cevabını verir: 

“Kazansaydım en başta siz!”
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- Dur kadın! Tamam!

Annem, evde taranan kız kardeşime dönüyor:

- Bana bak kız! Artık bu evde yiyip içip yatmak 
yok! Ağabeyin Doğan’ın çalıştığı konfeksiyon 
fabrikasında işe başlayacaksın. Yediğini, giydiği-
ni kendin kazanacaksın. Ona göre! Yoksa seni bu 
eve almam!

Sıra tembel ağabeyime geliyor:

- Sana söylüyorum Yusuf! Aynen babanı taklit edi-
yorsun! Bir daha işten ayrılırsan, bir daha ayba-
şında eve para getirmezsen, artık bu kapıdan içe-
ri giremezsin! Defol, nereye gidersen git! Burası 
otel mi? Utanmaz adam seni. Bir lira vermez, yer 
içer, yatarsın. Öbür kardeşlerin ölürcesine çalış-
sın, sen sokaklarda sürt! Sonra ben evde parasız-
lıktan perişan olayım. 3 kişi çalışıyor, 8 kişi yiyor. 
Olmaz böyle şey!

Annem bizi, bir derebeyi gibi kırbaçla korkutuyor. 
Bir gömlek istiyorum:

- 6 ay kimseye hiçbir şey alınmayacak! Ona göre!

Kız kardeşim, düğüne gideceğini söylüyor. Gitme! 
Masraf olur! 

Kaytarıcı ağabeyim borç istiyor: Kimseye borç ver-
mem! Borç bitmiştir! Sonra ona emrediyor: Odan-
daki küçük televizyonu getir! Satacağım! Neyine 
gerek senin özel televizyon!

Babama bağırıyor:

- Arkadaşlarından veya iş yerinden Türk parası 
borç al, dövize çevir! Dövizi sat, kârıyla sigara pa-
ranı çıkart! Cumartesi, pazar günleri çorap sat!

Hepimize emrediyor:

- Bu hafta evin önünü temizleyeceğiz. Çevresini 
örüp soğan-salata yetiştireceğiz. Bizim evin du-
varını da kiraya vereceğim. İlan asmak isteyenle-
re. Doğan bu işi sen bir araştır.

Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Fakat 
şimdi durumumuz çok iyi. Paramız da var huzuru-
muz da var.

Kıssadan hisse …

Galiba çoğumuz Diyojen’in mahkûm ettiklerin-
deniz.

TASARRUF İÇİN (YÖNETİME EL KOYMA)

Akşam herkes gelince annem bizi bir odaya toplu-

yor, kapıyı kilitliyor, elindeki bidondan yere benzin 

döküyor çakmağı çıkarıyor. Biz korkudan titriyoruz, 

yalvarıyoruz:

- Yapma anne acı bize! Babam üzerine gitmeye 

kalkıyor. Gelme herif gelirsen yakarım! Babam 

duruyor, annem konuşuyor:

- Beni şimdi can kulağı ile dinleyin. Bu andan iti-

baren bu evde idareye el koyuyorum yani darbe 

yapıyorum. Anladınız mı? Bizlerde çıt yok. Annem 

bağırıyor:

- Artık bu evde benim dediğim olacak! İtiraz eden 

olursa çakmağı çakarım, tamam mı? Tamam mı 

diyorum size! Konuşun!

Tamam demek zorunda kalıyoruz. Annem derin bir 

nefes aldıktan sonra devam ediyor. Babama sesle-

niyor önce:

Bak herif! Sen bu eve baş olamadın! Artık benim sö-

züme uyacaksın! Şimdiye kadar ben köle gibi çalış-

tım ama durumumuz düzelmedi. Yeter artık! Önce 

senden başlayacağım.

Bundan sonra işine zamanında gidip geleceksin. 

Aldığın parayı olduğu gibi getirip bana vereceksin. 

Ben ihtiyacını tespit edip sana haftada bir haçlık 

vereceğim. Sadece yol ve sigara parası…Haa! Artık 

Malboro içmek yok! Samsun neyine yetmiyor. Her 

akşam kahveye gidip para harcamak, birahaneye 

gitmek yok! Gidersen, parasını aylığının dışından bir 

yerden bul, öyle git! Bu evde yaşayacaksan, paranı 

getirip avcuma bırakacaksın, tamam mı?

Babam, annemin çakmağa davrandığını görünce 

bağırıyor:
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ÖZBEK’i (Ekonomi) ve Ömer GÜL’ü (Beden Eğitimi) 
yadettik.  Ebediyete intikal edenleri rahmetle, yaşa-
yanları saygıyla andık. Öğrencilik dönemimizde yaşa-
dıklarımızı, yaptıklarımızı dile getirdik ve ikindi vakti 
yemek sonrası 1. günü noktaladık.

Ertesi gün, Yahyalı Kapuzbaşı Şelalelerine hareket için 
Öğretmen Evi bahçesinde buluştuk ve saat 10.00’da 
hareket ettik. Yahyalı’da Belediye Çay Bahçesi’nde 
küçük bir mola verdik. İyi ki vermişiz. Zira, Şelalelerin 
bulunduğu yere kıvrım kıvrım yollardan, patikalardan 
geçilerek ulaşılabiliyordu ki arkadaşlarımızdan zorluk 
çekenler, rahatsız olanlar oldu. Ama, her şeye rağ-
men şelaleler gerçekten görülmeye değerdi.

Değerli Dostlar, 

Niğde’miz bağları, tarihi, doğası ve insanları ile ger-
çekten güzel. İnsanlar isterlerse 50 yıl sonra 70’li 
yaşlarda bile, sağ – sol, benden olanlar – olmayanlar 
vb.… saçma sapan ideolojik ayrımlara saplanmadan, 
küçülmeden bir araya gelebiliyorlar..

Yazımı Şeyh Edebali’nin aşağıdaki sözleri ile noktala-
mak istiyorum.

“İnsanlar vardır; Şafak vaktinde doğar, gün ba-
tarken ölürler,

Unutma ki Dünya sandığın kadar büyük değildir.

Dünyayı büyük gösteren küçüklüğümüzdür.”

Niğde Ticaret Lisesi, günümüzde Türk Telekom 
Başmüdürlüğü’nün bulunduğu, geçmiş yıllarda öğ-
renci yurdu olarak da kullanılmış olan yığma taş 
köhne bir binada, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve 
Turizm Genel Müdürlüğü’nün ülkemizin ticari alanda-
ki ara insan gücünü karşılama ilkesinden hareketle 
30 Eylül 1963 tarihinde eğitime açılmıştır. Ancak, 
daha ileri yıllarda bina yetersiz hale gelince, Sakarya 
İlkokulu’nda bulunan Niğde Öğretmen Okulu yeni 
yapılan kendi binasına taşındıktan sonra Ticaret Li-
semiz de onun yerine taşınmıştır. 2010 yılından bu 
yana da Ticaret Lisesi kendi binasında eğitim-öğre-
tim hizmetini sürdürmektedir.

Bizler, 1960-70’li yıllarda çeşitli İl-İlçe ve Kasaba-
lardan gelerek yaklaşık 50 yıl önce Niğde Ticaret 
Lisesi’nde buluşup okuyan, mezuniyet sonrası da iş, 
aş ya da yükseköğrenim için Türkiye’mizin değişik 
yörelerine dağılan arkadaşlar internet aracılığıyla bir-
birimizi bularak 17.08.2018 tarihinde, bir zamanlar 
bizimde okulumuz olan, Öğretmen Evi’nin bahçesin-
de toplandık. 

Programın 2. gününde Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri 
gezisi, 3. ve son günde ise Yeşilburç (Deneğ) gezi-
si ve Gazinoda Sedat TÜRKER arkadaşımızın börek, 
Kamil DAVARCI arkadaşımızın da kendi bahçesinde 
yetiştirdiği Şekerpare ikramı vardı.

Öğretmen Evindeki buluşmamızda o zamanlardaki 
saygın yöneticilerimizi Okul Müdürümüz Merhum 
Zihni ÇAVDAR’ı, sonraki Müdürümüz Ural KAYA’yı, 
Müdür Başyardımcımız Necati PASTIRMACI ve Ab-
dülkadir YILMAZ’ı, Öğretmenlerimiz Ökkeş ARAS”ı 
ve Recai YARDIM’ı (Muhasebe), Meral TEK’i (Ta-
rih), Leyla ALKAN’ı, Abdullah ERGUN ve Beytullah 
KARAYAĞMURLAR’ı (Edebiyat), Sami TATAR ve Mer-
hum Mükerrem ÇAKIR’ı (Daktilografi), Zehra (AYDIN) 

YILLAR SONRA BULUŞTUK…
Yavuz ÖZTÜRK

Emekli Muhasebe 
Öğretmeni
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kadar büyük miktarı, böylesine ulvi bir maksat için 
bağışlayabilecek kaç babayiğit çıkar. İşte böyle bir 
babayiğit Niğde’mizden çıktı. O babayiğitin adı da 
Hürrem KUBALI’dır. Bu davranışından dolayı Sayın 
KUBALI başta olmak üzere ailesinin tüm bireyleri, 
uzun yıllar hep minnet, şükran ve hayır duaları ile 
anılacaklardır. Sayın KUBALI ile Niğde’de kısa bir 
süre önce yüz yüze görüştüğümüzde kendisinin de 
bu yüce gayeyi paylaştığını memnuniyetle gördüm. 
Ne mutlu Sayın KUBALI’ya ve onun gibi düşünen-
lere. 

Sayın Hürrem KUBALI hayatını 
hakimlik mesleğine adamış fev-
kalade değerli bir hemşerimizdir. 
En son Ankara’da uzun yıllar ve aralıksız olarak ha-
kimlik mesleğini icra etmiş ve kendi isteği ile emek-
liye ayrılmıştır. Meslek hayatı boyunca olduğu gibi, 
emekliye ayrıldıktan sonra da Niğde’yle olan ilgisini 
kesmemiş defalarca, muhtelif zamanlarda doğduğu 
coğrafyayı ziyaret etmiş, ilimiz ile olan manevi ba-
ğını hiç koparmamıştır. Uzaklarda da olsa Niğde’yi 
düşünmüş ve sonuçta eline maddi imkanlar geçin-
ce ilk iş olarak fevkalade büyük miktardaki bu im-
kanlarını Niğde Üniversitesi’ne bağışlamıştır. Bağış 
miktarı 2 milyon liradır. Bu miktar çok yüksek bir 
miktardır. Vazgeçilmesi, bir kuruma bağışlanması 
öyle kolay ve sıradan bir olay değildir. İşte bu bağış 
olayının gerçek kahramanı Sayın Eski Hakim Hürrem 
KUBALI ve onun yanında yer alan çok değerli aile 
bireyleridir.

Bağış ile ilgili törene Sayın Vali Yılmaz ŞİMŞEK, Bele-
diye Başkanı Rıfat ÖZKAN, Üniversitemizin Rektörü 
Prof. Dr. Muhsin KAR ile Üniversitenin akademik ve 
idari kadrosu katılmıştır. Bu törenden sonra durumu 
bir Niğdeli olarak takdirle karşıladım ve bu duygu-
larımı Sayın KUBALI’nın kendisine de bizzat görüş-
tüğümüzde ifade ettim. Başkent-Niğde Vakfı’nın 
dergisi olan NİĞDEmiz’de verilen haberlerden öğ-
rendiğimiz kadarı ile Niğde Üniversitesi’nin bünye-
sinde sağlık merkezi yapımında bu bağış kullanıla-
cakmış. İşin bu yönü daha da önemli. Bu merkezde 
Üniversitenin mensubu olan kadrolar dahil, sayıları 
on binlerle ifade edilen öğrenciler yararlanacaktır. 
Ne mutlu Sayın Hürrem KUBALI’ya. Bu devirde bu 

SAYIN HÜRREM KUBALI’DAN ÖRNEK 
BİR DAVRANIŞ

İrfan BAHAR 
Avukat 
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HURİYETİMİZ işte bu ahval ve şerait çerçevesinde 
kurulmuş ve bütün emperyalistlerin suratlarına bir 
tokat gibi vurulmuştur. Bilinmelidir ki bu  fevkala-
de başarılı sonuç öyle kolay kolay alınmamıştır. Bu 
uğurda çok çileler çekilmiş ve çok canlar feda edil-
miştir. İşte Milli Devlet böyle oluşmuştur. İşte Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti bu zorlu şartlar içerisinde 
kurumsallaştırılmış ve ölümsüzleştirilmiştir. İnşallah 
ebediyen var olmaya devam edecektir. O nedenle 
başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaş-
larını hep minnet ve şükran duyguları ile anmaya, 
anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Bu böyle 
biline. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen ve fiilen kuru-
luncaya kadar hepimiz OSMANLIydık. Türkiye Cum-
huriyeti Devleti, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ön-
derliğinde kurulmadan önce Osmanlı İmparatorluğu 
yüzyıllarca hükümran olmuş, tarihçiler tarafından 
ittifakla kabul edilen son imparatorluktur.  Ancak 
bu. İmparatorluk kuruluşundan sonra yükselme ve 
yayılma dönemine girmiştir. Bu dönemlerden sonra 
ise duraklama dönemi yaşanmıştır. Duraklama sü-
recinden sonra ise gerileme ve toprak kaybı başla-
mış, her geçen gün biraz daha küçülerek dağılmıştır. 
En son Balkan Yarımadası’nın kaybından sonra ise 
çöküş süreci hızlanmış, o koskoca imparatorluğun 
yerinde yeller esmeye başlamıştır.

Başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler kos-
koca imparatorluğu parçalamak, bölmek ve emper-
yalist emelleri yönünde paylaşmak için  fikir birliği-
ne varmışlardır. Artık imparatorluk can çekişmekte-
dir. İstanbul yönetimi emperyalizmin kucağındadır. 
Ne yapacağını bilmez durumdadır. Bazı yönetim 
kadroları ise emperyalist ülkelere teslim bayrağını 
çekmişlerdir. Anadolu coğrafyasına sıkışan devlet 
ve milletimiz büyük bir hayal kırıklığının ve umut-
suzluğun girdabında debelenip durmaktadır.

İşte bu şartlar altında rahmetli ATATÜRK Samsun’da 
bağımsızlık ve egemenlik fikrini ve ülküsünü ateşle-
miş; daha sonra Amasya, Erzurum, Sivas gibi illeri-
mizde yapılan kongrelerle, Türk Milleti ile birlikte bu 
fikri ülke genelinde yaygınlaştırmış, fikren ve fiilen  
milli mücadeleyi başlatmış ve yürütmüştür. Aradan 
yıllar geçmiş bu fikir millet tarafından benimsenmiş,  
bütün milletin gönlüne bir daha kazınmamak üzere 
işlenmiştir. Uzun, meşakkatli bir yürüyüş ve müca-
delenin sonunda TBMM teşekkül ettirilmiş ve CUM-

İMPARATORLUKTAN GÜNÜMÜZE İrfan BAHAR 
Avukat 
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Vakfımızın Kurucu Üyesi ve Başkanı Yavuz DEMİR-
TAŞ ve Mütevelli Üyemiz Hadice DEMİRTAŞ‘ın, kü-
çük kızları Filiz DEMİRTAŞ, 23 Haziran 2018 günü 
akşamı İncek Erguvan Kasrı’nda yapılan görkemli bir 
törenle, Şahinde ve Hasan YALÇIN’ın oğulları, Moda 
Eğitim ve Tasarım Uzmanı Mehmet YALÇIN ile dünya 
evine girdiler.

Başkent – Niğde Vakfı Üyesi de olan Filiz DEMİRTAŞ 
Bilkent Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
İngiltere’de Bilişim konusunda master yaptı. Özel 
firmalarda Danışmanlık ve Müdürlük görevlerinde 
bulunan Filiz DEMİRTAŞ halen Deuchebank İstanbul 
Şubesinde uzman olarak çalışmaktadır.

Yönetim Kurulumuz, Vakfımız Kurucuları ve Eski Ba-
kanlarımızdan Prof. Dr. C. Tayyar SADIKLAR, Birsel 
SÖNMEZ ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve Üye-
lerimizin eşleri ile katıldığı nezih ve samimi ortamda 
geçen düğünle hayatlarını birleştiren genç evlilere 
yaşam boyu mutluluklar diler.

ÜYEMİZ FİLİZ DEMİRTAŞ’IN MUTLU GÜNÜ
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Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver DEMİREL’in 
öncülüğünde 14 yıldır yapılmakta olan “Uluslararası 
Anadolu Günleri, Kültür ve Sanat Festivali”nin 15.si 
31 Ağustos-9Eylül 2018 tarihleri arasında gerçek-
leştirildi.

Festivalin 5. günü olan 4 Eylül Salı gecesine de Niğ-
de ve Niğdeliler damga vurdu.

Gecede, öncelikle 5. günü paylaşan KKTC ve Sivas-
lı sanatçılar ve folklor ekipleri sahne aldılar. Beğeni 
ile izlenen gösterilerden sonra sahne Niğde ve Niğ-
delilere kaldı. Bor’dan gelen mahalli sanatçılar Cavit 
KILIÇ ve saz arkadaşları ile mahalli bağlama ve ses 
sanatçısı Ömer YAVUZ ile ona eşlik eden folklor ekibi 
Niğdelileri ve tüm izleyicileri coşturdu.

Daha sonra söz alan, Etimesgut Niğdeliler Derneği 
Başkanı ve aynı zamanda Vakfımız Yönetim Kuru-
lu Üyesi Sayın Ömer KALKAN kısaca tüm konuklara 
hoş geldiniz dedikten sonra konuşmasına özetle: “ 
Ardında iz bırakacak yılları koruyacak kadar sağlam 
ve çiftçinin besmeleyle başlayan her işini usulca ye-
şertecek kadar cömert olan bu coğrafyada dağların, 
kayalıkların, çınarların, yamaçlarında akan pınarların, 
çamlar ve çiçeklerin hep bir ağızdan türküler çığırdığı 
her Anadolu şehri gibi eşsiz bir kenttir Niğdemiz.. 

Kozanoğlu ve Avşarların sesi kulağınızda çınlar ve 
Hasan Dağı bir anıt gibi canlanır gözümüzde... 

10 bin yıllık bir yaşam merkezi, Dünyaca tanınan 
Kapadokya’nın sınırları içerisinde yer alması nede-
niyle bilinen ve ziyaret edilen bir coğrafyadır Niğde. 
Ve ben bu tabiat ve tarih şehrinin dernek başkanı 
olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. 

Niğde; gelip geçenlerin, konup göçenlerin izleriyle 
dolu... Dünden bugüne bir çok önemli olaya tanıklık 
eden şehrimiz bir çok önemli ismin de memleketidir. 
İşte bu isimlerden biri de 15 Temmuz’da yapılan hain 
darbe girişiminde bizler için, ülkesi için canını feda 

eden, hainler karşısında dimdik duran güzel insan 
Ömer HALİSDEMİR’dir NİĞDE.” diyerek devam etti.

Festivalin “Niğdeliler Gecesi” ne Etimesgut Belediye 
Başkanı Sayın Enver DEMİREL ve gerek festivalin ge-
rekse Niğdeliler Gecesinin düzenlenmesinde aktif rol 
alan Başkan Yardımcısı Hemşerimiz Sayın Alaaddin 
SONAT yanında Niğde’den gelen MHP İl Başkanı Ali 
GÜNGÖR, Ulukışla Belediye Başkanı ile Kemerhisar, 
Yeşilgölcük, Aktaş ve Bozköy Belediye Başkanları-
mız ve Başkent – Niğde Vakfı Başkanı Sayın Ali KUR-
TARAN ve Ankara’da bulunan Yönetim Kurulu Üye-
lerimiz de katıldılar.  Dernek Başkanı Ömer KALKAN, 
Sayın DEMİREL’e Niğde’mizin yöresel ürünleriyle dolu 
bir sepet ile el dokuması kök boya bir halı hediye etti.

Gece, Eurovisionda Ülkemize bugüne kadarki tek 
birinciliği kazandıran sanatçı Sertab ERENER’in mü-
kemmel konseriyle noktalandı.

Vakfımız, bu festivalin gerçekleşmesinde rol alan 
Sayın DEMİREL ve Sayın SONAT ile Sayın KALKAN’ı 
içtenlikle kutlar ve başarılarının devamını diler.

ETİMESGUT’TA NİĞDELİLER GECESİ
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Şükrü KÜÇÜKŞAHİN Kimdir?

1959’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da 

tamamladı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siya-

sal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulundan 

mezun oldu.

Mesleğe 1979 yılında başladı. Sırasıyla Günaydın, 

Sabah, Hürriyet, NTV’de muhabirlik yaptı. Halen 

Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

GÖLGELER

Zülfü LİVANELİ

Sanatçı Zülfü LİVANELİ’nin son kitabı “Gölgeler” 

okuyucu ile buluş-

tu. Eser, İstanbul’a 

ve edebiyat tarihi-

nin “müstear isim” 

kullanan yazarlarına 

saygı duruşu niteliği 

taşıyor.

“Gölgeler”, tarihinin 

en önemli şair, ya-

zar ve düşünürlerini 

bir araya getiriyor. 

Kitapta, Mustafa 

Kemal ATATÜRK, Fatih Sultan Mehmet, Halide Edip 

ADIVAR, Reşat Nuri GÜNTEKİN, Nazım HİKMET, 

Yahya Kemal, Orhan Veli, Yaşar Kemal, Orhan Ke-

mal, Ece AYHAN, Cemal SÜREYA, Sabahattin Ali, 

Kemal Tahir ve Atilla İLHAN yıllarca “müstear isim” 

lerle yazdıkları kendi metinlerini bir İstanbul gece-

sinde, koyu bir sohbette okuyorlar. 

Kitapta ayrıca şair ve yazarların “müstear isim” leri 

nasıl aldıklarının öyküsü de anlatılıyor.

15 TEMMUZ GERÇEKLERİ

Şükrü KÜÇÜKŞAHİN

Bu kitap, ülkemizin 
yaşadığı darbe giri-
şimini Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi ça-
tısı altında araştıran 
“15 Temmuz Darbe 
Girişimini Araştırma 
Komisyonu “ nun 
dört üyesinin, üyesi 
oldukları Komisyo-
nun açıkladığı taslak 
rapora karşı muha-
lefet şerhi olarak 

hazırladıkları çok kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür.

Muhalefet şerhinin amacını “hiçbir önyargı taşıma-
dan gerçeklerin ortaya çıkarılması ve adaletin sağ-
lanması” olarak belirleyen Aykut ERDOĞDU, Aytun 
ÇIRAY, Sezgin TANRIKULU ve Zeynel EMRE; darbe 
karanlığını aydınlatma sorumluluğu çerçevesinde 
hareket etmiş, darbe girişimiyle ilgili elde ettikle-
ri bilgi ve belgeleri bu muhalefet şerhinde ortaya 
koymuşlardır.

Şükrü KÜÇÜKŞAHİN’in yılların gazetecilik deneyi-
miyle kitaplaştırdığı 15 Temmuz Gerçekleri, darbe 
öncesi, darbe günü ve sonrası hakkında herkesin 
cevaplarını merak ettiği sorulara yanıt veren bir ça-
lışma olmuştur.

Kitapta, darbenin ayak seslerinin duyulduğu gün-
leri, o günlere ait soruları, darbe günü dakika daki-
ka yaşananları, yaşananların arka planını, akıllarda 
yarattığı soru işaretlerini, darbe sonrası yapılan su-
numları, Komisyonun çağrısına rağmen gelmeyen/ 
gönderilmeyen tanıklara sorulamayan ama sorul-
ması gereken soruları belgeleriyle bulacaksınız.

YENİ KİTAPLAR Hazırlayan
Uz. Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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şeyler değildir. Biraz düşünülünce perdenin öteleri-

ni görebilirsiniz.

ATATÜRK bana neler anlatmamıştı, neler.. İnsanlar 

böyledirler. Hükümlerini, çok kere bir maksada ba-

samak yapmak için verirler. Bir halk sözünü hatırlat-

mak isterim; “ Umulmadık taş baş yarar.” 

ATATÜRK’ün silah arkadaşı emekli albay ve eski 

Niğde Milletvekili Halil Nuri YURDAKUL’un da-

veti ile birkaç kez Niğde ve Bor’u ziyaret eden 

ATATÜRK’ün kız kardeşi Makbule ATADAN, büyük 

kardeşi ATATÜRK’ü anlatırken kitabını iki bölüme 

ayırıyor. 

Birinci bölümde; annesinin genç kızlığı, evlenmesi, 

babasının hikayesi, o günlerdeki Selanik, İmparator-

luğun karanlık günlerini anlatıyor.

İkinci bölümde; Mustafa’nın çocukluğu, babasının 

hastalanması, sosyal davalar ve Mustafa Kemal’in 

ilk aşklarını anlatıyor.

Makbule ATADAN Kimdir?

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kız kardeşi olan 

Makbule ATADAN 1885 yılında Selanik’te doğdu. 

Balkan Savaşları’ndan sonra Selanik’ten ayrıla-

rak (1912-13) İstanbul’da ATATÜRK’ün hazırla-

dığı Akaretlerdeki eve annesi ile birlikte taşındı. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra yine annesi ile birlik-

te Ankara’ya ATATÜRK’ün yanına yerleştiler.

Makbule ATADAN, 1930 Yılında ATATÜRK’ün iste-

ği ile Fethi OKYAR’ın kurduğu Serbest Cumhuriyet 

Fırkasına girdi. 1935 yılında Milletvekili Mecdi BOY-

SAN ile evlendi. 18 Ocak 1956 yılında 69 yaşınday-

ken Ankara’da vefat etti.

Büyük Kardeşim ATATÜRK ‘ü 1952 yılında yazmıştır.

Zülfü  LİVANELİ Kimdir?

Müzisyen, politikacı, yazar ve yönetmen olan Zülfü 

LİVANELİ’nin gerçek adı Ömer Zülfü LİVANELİ’dir. 

20 Haziran 1946 tarihinde Mustafa Sabri LİVANELİ 

ve Şükriye LİVANELİ’nin çocukları olarak Konya’da 

dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlardayken müzikle 

ilgilenmeye başladı ve bağlama çalmayı öğrendi

1964 yılında Ülker TUNÇAY ile evlendi. LİVANELİ 

çiftinin 1966’da kızları Aylin LİVANELİ dünyaya gel-

di. Politik duruşu sebebiyle, 1971’de yaşanan dar-

be sonrasında cezaevine giren sanatçı 1972 yılında 

İsveç’e yerleşti.

Sürgün yıllarında felsefe okudu, bulaşıkçılık yaptı. 

1999’da San Remo’da “ En iyi besteci” ödülünü aldı. 

11 yıl sürgün hayatı yaşadı.

Yurda dönüşünde CHP’den Milletvekili oldu. Halen 

bir gazetede köşe yazarlığı ve UNESKO kültür elçili-

ği görevi yapmaktadır.

BÜYÜK KARDEŞİM ATATÜRK

KIZ KARDEŞİ ATATÜRK’Ü ANLATIYOR

MAKBULE ATADAN

Büyük kardeşim 

ATATÜRK’e karşı 

yöneltilen yanlış 

hükümlerin, düşü-

nülmeden yapılan 

tenkitlerin son za-

manlarda sıklaştığını 

derin bir üzüntü ile 

görüyorum. Bunla-

rın sebepleri o kadar 

gizli ve güç anlaşılır 

YENİ KİTAPLAR
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FİDEL’İN ÖYKÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜN ADI KÜBA

Dursun ÖZDEN 

Küba Devrimi’nin 
önderlerinden, Küba 
Cumhuriyeti Kurucu 
Devlet Başkanı Ku-
mandan Fidel Cast-
ro, 26 asım 2016’da 
yaşamını yitirdi. Fi-
del Castro, on bin-
lerin yürekten hay-
kırdıkları “Hepimiz 
Fidel’iz” sloganıyla 
uğurlandı. Değerli 
hemşerimiz araştır-

macı yazar Dursun ÖZDEN’de Fidel Castro’nun ce-
naze törenine, elinde Türk bayrağıyla katıldı.

Dursun ÖZDEN, 12 Aralık 1996 tarihinde “Latin 
Edebiyat Ödülünü” olmak üzere gittiği Havana’da 
Fidel Castro ile yaptığı görüşmenin ilginç detaylarını 
aktardığı bu kitabında,1996, 1999, 2005 ve 2016 
yıllarında Küba’ya yaptığı gezilerin de bir bilançosu-
nu çıkarmış.

Kitapta, Fidel Castro’nun yaşam öyküsü, Mao 
Xianglin’in “Fidel’in 9 Düşüncesi ve Küba Sosyaliz-
mine Katkıları” adlı makalesi de yer alıyor.

Kitapta yer alan diğer konu başlıkları şöyle; 
Küba’dan İnsan Manzaraları, Cenaze Töreni İzlenim-
leri, Che Guevara’nın Fotoğrafçısı Alberto Kordsa’yla 
Söyleşi, UNEAC Başkanı Alex Pausides ile Nazım 
ve Küba Üzerine Söyleşiler, TÜRK Fidel’ler, Nazım 
HİKMET’in “Havana Röportajı” adlı şiiri.

Dursun ÖZDEN Kimdir? 

Değerli hemşerimiz araştırmacı, gazeteci, yazar 
Dursun ÖZDEN; 21 Ekim 1950’de Niğde’nin Ulu-

kışla ilçesine bağlı Beyağıl köyünde doğdu. İlkokulu 
köyünde, ortaokulu Ulukışla’da, liseyi yatılı olarak 
Niğde Lisesi’nde okudu. İşletme ve Haritacılık (je-
odezi) eğitimi aldı. A.Ü Basın- Halkla İlişkileri bitirdi.

1973’de İstanbul Sinematek Derneği’nde çalışma-
ya, 1975’de İSTA Haber Ajansında gazeteciliğe 
başladı. Karayolları, Tekfen ve IGL – STFA’da hari-
tacılık yaptı. Cumhuriyet, Milliyet, Politika, Bizim Ga-
zete, Mil Ha, DHA, Azer News, Daily News Travel’da 
çalıştı. 

Gittiği 99 ülkede yaptığı röportajlarla tanındı. Et-
nik kültürleri araştırdı. TRT ve     Kültür -Turizm 
Bakanlığı’na “Su” temalı belgeseller çekti. 

ÖZDEN, Bilim ve Edebiyat Eseri sahipleri Meslek 
Birliği (BESAM) kurucu üyesi ve denetçisidir. Ayrıca 
Dünya “PEN Yazarları” üyesidir.

Değerli hemşerimiz Dursun ÖZDEN; Basın Konse-
yi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Yazar-
lar Sendikası üyesidir. Bunlara ilaveten de; ÖZDEN 
Bağımsız Belgesel Sinemacılar Birliği, Dünya Doğal 
Hayatı Koruma ve Uluslararası Aktivist Sanatçılar 
Birliği çatısı altında çalışmaktadır.

Onlarca yayınlanmış eseri ve bir o kadar da ödülü 
olan ÖZDEN’e başarılar dileriz.

YENİ KİTAPLAR
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Dünyanın En Yaşlısı 129 Yaşında Rusya’ya 
bağlı Çeçenistan’da yaşayan 129 yaşındaki Koku 
İstanbulova’nın dünyanın en yaşlı kadını olduğu kabul 
ediliyor.

Dünyanın En Zengin Dilencisiymiş Lübnan’ın 
başkenti Beyrut’ta yıllarca dilencilik yapan engelli 
kadın dilencinin akıllara durgunluk veren serveti ölü-
müyle ortaya çıktı ve görüldü ki 5,5 milyon dolarlık 
servete sahipmiş.

Hukuk Güvenliğinde 101. Sıradayız Dünya Ada-
let Projesi’nin en son yaptığı değerlendirmeye göre, 
Türkiye 113 ülke arasında 101. Sıraya geriledi.

En Kırılgan Üç Ülkeden Biriyiz Küresel piyasa-
larda yükselen dolar Türkiye, Arjantin ve Brezilya’yı 
zorluyor. Bu üç ülke, Fitch’in raporuna göre güçlü do-
lardan en çok etkilenen ülkeler oldular. 

70 Bin Öğrenci Hapishanelerde 2018 yılı itibariy-
le 238 bin kişinin hapishanelerde olmasının yanı sıra 
70 bin öğrenci hapishanelerde yatmaktadır.

8 Yaşındaki Defne GÜNGÖR Dünya Birincisi 
Prag’da yapılan keman çalma yarışmasında, Türkiye’yi 
temsil eden 8 yaşındaki Defne GÜNGÖR dünya birin-
cisi oldu. Bu arada İtalya’daki piyano yarışmasında da 
Nisan ÖKSÜZ birinci oldu.

İngiltere’de 20 Sterlin Milyarderi Türk Var İn-
giliz The Sunday Times’ın “Zenginler Listesi” ne, 20 
Türk Sterlin milyarderiyle 17. Sıradan girmeyi başardı.

187 Ayda 186 Kere Değişti İhale Kanunu AKP’nin 
iktidarda kaldığı 187 ayda tam 186 kere değiştirildi.

2017 Yılında 15 Bin Türk Alman Vatandaşı Oldu 
Almanya Federal İstatistik Dairesi, Alman vatandaşlığı-
na geçen yabancı sayısını açıkladı. Buna göre Türkler 15 
bin kişi ile birinci olurken, İngilizler 7 bin 493’le ikinci, 
Polonyalılar 6 bin 613 kişi ile üçüncü oldular.

Deniz TÜRKMEN Dünya 2.’si Oldu İtalya’da dü-
zenlenen piyano yarışmasında 5 yaşındaki Deniz 
TÜRKMEN dünya ikincisi oldu.

Örümcek Ağıyla Kanser Tedavisi Tıp öğrencisi 
Aslı Nur ÖZKAN, ninesinden ilham alarak örümcek 

ağından kanserli hücreleri öldüren ve kanseri tedavi 
eden bir madde keşfetti.

Kamudaki Araç Sayısı 110 Bin 131’e Ulaştı Kal-
kınma Bakanlığı raporuna göre kamu araç filosu son 
yılarda yüzde 32 artarak 110 bin 131’e ulaştı.

Saray 2017’de Saatte 72 Bin Lira Harcadı Bur-
sa Milletvekili Kadir KOÇDEMİR’in verdiği bilgiye göre; 
Cumhurbaşkanlığı’nın 2017’de günde 1 milyon 70 
lira, saatte ise 72 bin lira harcadığı bildirildi.

Dünyada En Çok Kamu İhalesi Alanlar Arasın-
da 5 Türk Şirketi Var Dünya Bankası’nın verilerine 
göre kamu ihalesi alan 5 Türk Şirketi yatırımlarıyla öne 
çıktı. Devletten en çok ihale alan şirketler Limak, Kolin, 
Cengiz, MNG ve Kalyon olarak belirlendi.

İşsiz Sayısı 6 Milyon 18 Bin Kişi Türkiye İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin TÜİK 
ve SGK verilerini karşılıklı değerlendirmesi ile “gerçek 
işsiz sayısının 6 milyon 18 bin kişi” olduğu belirlendi.

Mülteci Alımında Dünya Birincisiyiz Dünyada 
68,5 milyon mültecinin bulunduğu ve Türkiye’nin 
mültecilere kucak açan ülkeler ilk sırasında yer aldığı 
ve 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı bildirildi.

En Büyük Saray Bizim Saray İngilizlerin Bucking-
ham Sarayı 77 bin metrekare, Amerika’nın Beyaz Sa-
rayı 72 bin metrekare, Fransa’nın Versailles Sarayı 67 
bin metrekare, İsveç Stockholm Sarayı 61 bin metre-
kare ve bizim Külliye 289 bin metrekare ile en birinci…

1 Adet Patates 1 Lira Oldu Türk mutfağının vaz-
geçilmezi olan patates ve soğan son bir ayda yüzde 
94 zamlandı. 5 ve 6 liraya ulaşan patates ve soğanın 
bu hesapla tanesi 1 lira oldu. Aynı patates Niğde’de 
tarlada 10 kuruşa alıcı bekliyor.

Dünyanın En Pahalı Yatı 4,5 Milyar Dolara Sa-
tıldı Adı açıklanmayan Malezyalı bir iş adamının 21 
milyar 444 milyon liraya satın aldığı ultra lüks yatın 
bütün gövdesinin 24 ayar altınla kaplandığı ifade edil-
di.

Doğal Sit Alanında Milyar Dolarlık İnşaat 
Bodrum’un cennet köşelerinden Tavşan burnu 
Koyu’nda yapımına başlanan 1 milyar dolarlık turistik 

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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tesis ve villa inşaatı, bölge halkının tepkisine rağmen 
hızla sürüyor. 500 dönümlük hazine arazisine kurulan 
tesis için Valilik ÇED raporu gerekli değildir değerlen-
dirmesi yaptı.

İlk 10’da Yer Alan En Büyük Sanayi Kuruluşları 
1- Tüpraş, 2- Ford, 3- Toyota, 4- Tofaş, 5- OYAK Re-
nault, 6- Arçelik, 7- İskenderun Demir Çelik, 8- Ereğli 
Demir Çelik, 9- İÇDAŞ Çelik, 10- Hyundai Assan 

Bir Yılda Trafik Kazalarında 7.427 Kişi Hayatı-
nı Kaybetti 2017 yılında Türkiye’de trafik kazaların-
da 7.427 kişi hayatını kaybetti.

Arya Nur GÜNEŞ Dünya Birincisi Oldu Dokuz 
Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi 14 
yaşındaki Arya Nur GÜNEŞ, 590 müzisyenin katıldığı 
2. Luthiers Clar Uluslararası Viyolonsel yarışmasında 
dünya birincisi oldu.

52 Milyon Kişi Borçlu Yaşıyor 16 milyon kişi yok-
sulluk sınırında, 29 milyon kişi haftada bir et yiyemi-
yor, 50 milyon kişi tatil yapamıyor, 20 milyon kişi kış 
ısınmasını sağlayamıyor.

Türkiye’nin En Büyük 10 Şirketi Belli Oldu 
1- Tüpraş,2 – Enerji Piyasaları İşletme A.Ş,3- Petrol 
Ofisi,4- Türk Hava Yoları, 5- BOTAŞ, 6- Opet, 7- Ford 
Otomotiv, 8- BİM, 9- Arçelik,10- Shell ve Turcas Petrol

2018 Türkiye’si İnsan Hakları İhlalleri, tutuklu gaze-
teci sayısı, kadın cinayetlerinde dünya birincisi; çocuk 
işçiliği, çocuk taciz ve tecavüzlerinde dünya ikincisi; 
gelir dağılımı adaletsizliği, yolsuzluklar, işçi ölümleri ve 
çocuk gelinlerde dünya üçüncüsüyüz.

Kaybolan Çocuk Sayısı Artıyor Yapılan araştırma-
larda son 8 yılda Türkiye’de 104 bin çocuk kayboldu.

Zam Şampiyonu Kuru Soğan Oldu Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran ayının 
zam şampiyonu  %63,34’le kuru soğan oldu. Kuru 
soğanı %63,3’le patates, %57,7 ile havuç, %57,2 ile 
sivri biber izledi.

Yılın İlk 6 Ayında 52.987 Esnaf Kepenk İndir-
di Türkiye Esnaf ve Sanatkarlara Konfederasyonunu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN’in ver-

diği bilgiye göre 2018 yılının ilk 6 ayında 27 bin 815 
işletme açılırken, 52 bin 987 esnaf kepenk indirdi.

Dünya Nüfusunun %5’ini Araplar Oluşturuyor 
Dünya nüfusunun %5’ini oluşturan Araplar üretilen 
silahların %50’sini satın alıyor ve birbirlerini öldürüyor-
lar. Ortak düşmanları İsrail’e karşı ise sadece beddua 
ediyorlar.

Son 15 Yılda Neler Oldu Cinsel taciz yüzde 450 
arttı, çocuk cinsel istismarı %400 arttı, fuhuş %800 
arttı, uyuşturucu kullanımı %700 arttı, cinayetler 
%260 arttı.

Son 5 Yılda 463 Bin Esnaf İflas Etti Türkiye Es-
naf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun yaptığı açık-
lamaya göre KOBİ borcu artıyor, kepenkler iniyor ve 
son 5 yılda 463 bin esnaf iflas etmiş bulunuyor. 

Türkiye’de Temmuz 2018 İtibariyle 157 Bin 
Milyoner Var Bankalar Birliği’nin verdiği bilgiye göre 
Temmuz 2018 itibariyle Türkiye’de 157 bin milyoner 
var ve bunların bankalardaki mevduatları 127 milyar 
TL artış gösterdi.

1,6 Milyon Metrekarelik Orman Alanı İmara 
Açıldı Orman Vasfını yitirdiği gerekçesiyle 220 fut-
bol sahası büyüklüğündeki 1,6 milyon metrekarelik 
orman arazisi imara açıldı. Bu arazilere konut ve AVM 
inşa edilecek.

Bugüne Kadar KHK ile 125 Bin 806 Kişi İhraç 
Edildi Son 701 sayılı KHK ile 18 bin 632 personel 
kamudan ihraç edilirken,2016 yılından bu yana ihraç 
edilenlerin sayısı 125 bin 806’ya ulaştı.

Toplam 7531 Çiftçi İcralık Oldu Tarım Bakanı Ah-
met Eşref FAKIBABA bir soru önergesi üzerine yaptığı 
açıklamada, 7531 çiftçinin icralık olduğunu söyledi. 
Borç batağındaki çitçilere icra takibi başlatıldı.

İpek ASLANTAŞ Matematikte Dünya Birincisi 
Eskişehir Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi İpek AS-
LANTAŞ, Moskova’da düzenlenen bir yarışmada Ma-
tematik dalında dünya 1.’si oldu.

Zeliha AĞRIS Dünya Şampiyonu Oldu Güney 
Kore’de yapılan Tekvando Şampiyonasında Türkiye’yi 
temsil eden Zeliha AĞRIS dünya şampiyonu oldu.
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Yeşilgölcük Belediye Başkanlık Seçimi Niğde 

Merkez’e bağlı Yeşilgölcük Belediye Başkanı AKP’li 

Hakkı ŞENGÜL’ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesi-

nin ardından yapılan seçimde CHP’li Belediye Meclis 

üyesi Ramazan TUNCAY yeni başkan seçildi.

NESOB Başkanı Alim YEŞİL Oldu Niğde Esnaf 

ve Sanaatkarlar Odaları Birliği (NESOB) 18. Olağan 

Genel Kurulu’nda başkanlık için Alim YEŞİL ve Ah-

met Sinan BİRCAN yarıştı. 193 üyenin 102’sinin 

oyunu alan Alim YEŞİL NESOB’un yeni başkanı oldu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber ORTAYLI Niğde’ye Geldi 

3. Kitap Fuarı kapsamında Niğde’ye gelen Prof. Dr. 

İlber ORTAYLI, Üniversite öğrencilerine “Gazi Mus-

tafa Kemal ATATÜRK” konulu söyleşi yaptı. 

65 Yıldır Şapka Üretiyor Niğde’de şapka ustası 

Behzat ÇETİN (80), 100 yıllık makinesi ile 65 yıldır 

şapka üretimi yapıyor.

Hacıabdulllah Kasabasında 152 Yıllık Gele-

nek Niğde’nin Hacıabdullah kasabasında “Yağmur 

Duası” yanı sıra Sıla-i Rahim de gerçekleştirildi. Yur-

dun dört bir köşesinden kasabaya gelenler yemek 

yediler ve hasret giderdiler.

Bakan Veysel EROĞLU Sahurda Temel Attı 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU, Niğde’de 

sahurda, 71 milyon liralık yatırım bedelli 3 tesisin 

toplu temel atma törenini gerçekleştirdi. Temel 

atma törenine Niğde Valisi Yılmaz ŞİMŞEK ve AKP 

Niğde Milletvekilleri Alparslan KAVAKLIOĞLU ve Er-

doğan ÖZEGEN de katıldı.

Halk Otobüsü AKP Seçim Bürosuna Girdi 

Niğde’de iftar saatinde bir halk otobüsü, AKP’nin 

İmam Hatip meydanındaki seçim bürosuna girdi. 

Otobüs şoförü ve bir yolcu yaralandı.

24 Haziran Seçim Sonuçları Belli Oldu Resmi 

olmayan sonuçlara göre Niğde’de seçim sonuçları: 

Milletvekilliği; AKP % 43,50, CHP  %20,30, MHP % 

20,90 buna göre AKP 2, CHP 1, Milletvekili çıkardı. 

AKP’den Yavuz ERGÜN, Selim GÜLTEKİN, CHP’den 

Ömer Fethi GÜRER Milletvekili oldular. Cumhurbaş-

kanlığı seçiminde ise AKP: Tayyip ERDOĞAN %61,6, 

Muharrem İNCE % 25,1, Meral AKŞENER % 11,5, 

Temel KARAMALLOĞLU % 1, Selahattin DEMİRTAŞ 

%0,6 oy aldı.

Altınordu, Niğde Belediyespor’u Bünyesi-

ne Kattı İzmir Altınordu Kulübü, genç futbol-

cuların A takım sürecini daha sağlıklı bir şekilde 

geçirmesi amacıyla TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde 

Belediyespor’u bünyesine kattı. Yapılan açıklama-

da Niğde Belediyespor’un isminin Niğdespor olarak 

değiştirildiğini ve Altınordu’ya geçtiği, futbol şube-

sininde Niğde Anadolu Futbol Kulübü adını aldığı 

belirtildi. Kulübün logosu çift başlı kartal olarak ve 

renkleri de kırmızı lacivert olarak kalacak.

Adana’da Ekim Yapılmadı, Patates 7 TL Oldu 

Niğde’de patates üreticilerinin ürünlerini 20 kuruşa 

satamayıp hayvan yemi olarak dökmeleri üzerine 

Adanalı çiftçiler patates ekimi yapmadı. Çiftçiden 

10-20 kuruşa patates toplayıp depolarda koruyan 

istismarcı tüccarlar patatesin kilosunu 6-7 liradan 

satmaya başladı.

Niğde Bor’da “Sarı Kız” Paniği Halk arasında 

“Sarı kız” adıyla bilinen ve ot yiyerek beslenen “Ca-

mel spider” isimli örümcek Bor ilçesi ve Bahçeli ka-

sabasında paniğe yol açtı. 

Trafik Kazalarında 51 Kişi Hayatını Kaybet-

ti  TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 

1 yıl içinde Niğde’de 163 kazada 51 kişi hayatını 

kaybetti.

Üniversite Mor Patates Geliştirdi Niğde Ömer 

HALİSDEMİR Üniversitesi Ayhan ŞAHENK Tarım Bi-

limleri ve Teknolojileri Fakültesi Mor Patates geliş-

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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tirdi. Mor patatesin diğer patateslere göre Antiok-

sidan oranının yüksek olduğu kaydedildi. Bu arada 

kırmızı, pembe gibi farklı patates araştırmaları da 

devam etmektedir.

Niğde’de Yerli Barbunya Ekimi Yapıldı Niğde 

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım BAŞ, merkeze bağlı 

Ovacık köyünde 2 yıldır deneme ekimi yapılan yerli 

barbunya da olumlu sonuç alındığını bildirdi. İki çe-

şidin denemesinin yapıldığı köyde, tescil aşamasına 

gelindi.

Güneş Enerjisinden Gelir Elde Ediliyor Niğde 

Belediyesi GES Projesiyle ayda 100 bin TL gelir elde 

ediyor. GES Projesinde 999 KW güce sahip güneş 

enerjisi 4 bin 400 panel ile  elde ediliyor.

Off Road Tutkunları Niğde’de Buluştu Niğde 

Belediyesi ve Niğde Off Road Kulübünün ortaklaşa 

düzenlediği 2. Off Road Şenlikleri Niğde’de yapıldı. 

22 ilden 200 aracın yarıştığı etkinlik Niğdelilerden 

yoğun ilgi gördü.

Niğde’nin Üçüz Çocukları Niğde’de yaşayan 

Nurcan ve İbrahim GÜN çiftinin, 2 çocuklarından 

sonra üçüz çocukları dünyaya geldi. Üçüzlerden ikisi 

erkek, biri kız.  2 çocuğu olan çiftin 5 çocukları oldu.

Niğde’de Pers Dönemine Ait Tapınak Bulun-

du Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt bel-

desi yakınlarındaki Kınık Höyükte 6 bin yıl öncesine 

ait Pers Tapınağı bulundu.

Kınalı Keklikler Doğaya Salındı Orman ve Su İş-

leri Niğde Şube Müdürlüğü’nce Kanatlı Av Hayvan-

ları Üretim ve Tahsis Programı kapsamında 1.300 

kınalı keklik Çamardı ilçesinde doğaya salındı.

Altınordu’dan Pilot Takımı Niğde’ye 10 Fut-

bolcu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’dan 

deneyim kazanmak içim 2. Lig kırmızı-lacivert pilot 

takımı olan Niğde Anadolu FK’ye 10 futbolcu gön-

derildi.

Alpaslan KAVAKLIOĞLU Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Oldu 24, 25, 26. Dönem AKP Niğde 

Milletvekili Alpaslan KAVAKLIOĞLU Milli Savunma 

Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Niğde OSB Güneş Enerjisiyle Elektrik Üreti-
yor Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 100 dö-

nüm üzerine kurduğu Güneş Enerji Üretim Sahasın-

da kendi elektriğini üretiyor.

Yaş Meyve ve Sebze Hali Açıldı Niğde 

Belediyesi’nin Hıdırlık Mevkii üzerinde yaş meyve 

ve sebze hali 6 Eylül 2018 Perşembe günü açıldı. 

Hal kompleksi 57 dönüm üzerinde, 8 bin 750 met-

rekare kapalı alandan oluşuyor. Yeni halde 48 adet 

işyeri bulunuyor. 

Erkek Kardeşinin Maganda Kurşunuyla Öldü 
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesinde, 

kız kardeşinin sokak düğününde erkek kardeşinin 

maganda kurşunuyla Hasan KOYUN isimli genç ha-

yatını kaybetti.

Türkiye’deki Endemik Bitkilerin Yüzde 10’u 
Niğde’de Niğde Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ah-

met KARATAŞ Türkiye’de 3 binden fazla endemik 

bitki bulunduğunu ve bununda yüzde 10’unun 

Niğde’nin Bolkar Dağlarında olduğunu açıkladı.

Türkiye’de 6. Tohumculuk Kongresi Yapıl-
dı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştır-

malar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Niğde 

Üniversitesi’nin işbirliği ile Niğde’de Tohumculuk 

Kongresi düzenlendi.

Akdeniz Sineği Zararlısı Niğde’ye Sıçradı Ak-

deniz Sineği Niğde’deki armut, şeftali ve elma bah-

çelerine yüzde 80 oranında zarar verdi. Yılda 500 

ton kış armudu üretilirken bu yıl sadece 50 ton 

üretilebildi.
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Kaybettiklerimiz

MUTLU ERDEM (1942 – 24.03.2018)

Niğde’nin Sıralı Mahallesi’nde 1942 yılında Terzi Raci ERDEM’le Nezihe 

ERDEM’in  ilk evlatları olarak dünyaya gözlerini açan, Vakfımız Kurucu 

Üyelerinden Merhum Rahmi BİNİCİ’nin eniştesi Niğde Lisesi 1961 mezunu 

sevilen, güzel insan Mutlu ERDEM’i  uzunca süredir devam eden rahatsızlığı 

sonrası 24.03.2018 tarihinde kaybettik.

1970’den itibaren uzun yıllar Bankacılık sektöründe çalışan, Avanos, Niğde 

ve Mersin’de Yapı – Kredi Bankası Şube Müdürü olarak hizmet eden Sayın 

ERDEM, Mersin’deki görevi sırasında Mersin Niğdeliler Derneği’nin kurulmasında ve yaşatılmasında 

büyük çabalar göstermiştir. 

Azize ERDEM’in Değerli Eşi, Tamer ERDEM ile Gülin ÖZTÜRK’ün Sevgili Babaları,  Çiğdem ERDEM ile 

Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK’ün kayınpederi Mutlu ERDEM, 25.03.2018 günü Niğde Fatih Camii’nde 

kılınan cenaze namazından sonra tüm sevenleri, yakınları, dost ve hemşerileri tarafından Derbent 

Aile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanmıştır. 

PROF. DR. FAHRİ SAYIN (01.02.1932 – 18.08.2018)

Ulukışla İlçemizin Gedelli Köyü’nde 1932 yılında doğan hemşerimiz, Ankara 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Emekli Prof. Dr. Fahri SAYIN’ı kaybettik. 

İlkokulu Ulukışla’da okuyan SAYIN, orta ve lise eğitimini yatılı olarak Niğde 

ve Kayseri’de tamamlamıştır. Veteriner Fakültesi’nden 1955 yılında mezun 

olan Hocamız 1956 yılında akademisyen olarak Üniversiteye girmiş, yıllarca 

Akademisyen ve Yönetici olarak başarılı hizmetler vermiştir. 

Evli  ve bir oğlu olan SAYIN 18.08.2018 günü hayata veda etmiş, 19.08.2018 

günü de Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda tüm yakınları, sevenleri, meslektaşları 

ve öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştır.  
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Kaybettiklerimiz
EMİN KOÇ (1920 – 28.08.2018)

Niğde’miz eşrafı İmamalilerden Zehra (SUNGUR) KOÇ ile Ekmekçi Mahmut 

Ağa namıyla maruf Mahmut KOÇ’un, 1920 yılında Niğde’de doğan oğulları 

Öğretmen Emin KOÇ, 28 Ağustos 2018 gecesi 98 yaşında hayata veda etti.

İlk ve ortaokulu Niğde’de okuyan Merhum KOÇ, Niğde’de lise olmadığı için 

Malatya Lisesi’nde okumuş ve buradan mezun olmuştur. Niğde Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nde memur olarak işe başlayan Emin KOÇ, lise mezunlarına bazı 

fark derslerini vererek öğretmen olabilme hakkı tanınınca, bu fark derslerini 

vererek öğretmen olmuş ve 1953 yılında Bor – Bahçeli’de öğretmenlik 

görevine başlamıştır.

1957 yılında atandığı İnönü İlkokulu’nda aralıksız 26 yıl çalışan Emin KOÇ 1973 yılında emekli 

olmuştur. Tevhide (EROĞLU) KOÇ’un değerli eşi, Mahmut KOÇ, Zehra ÖZENÇ ve Nilgün ÖZERSON’un 

Sevgili Babaları Emin KOÇ 29 Ağustos 2018 günü, Niğde’de Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi 

namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra tüm yakınları, sevenleri ve Niğdeli hemşerileri 

tarafından 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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NİĞDEMİZ OKUYUCULARINA ÇOK ÖNEMLİ 
DUYURU

NİĞDEMİZ DERGİSİNİ SÜREKLİ İZLEYEN OKUYUCULARIMIZIN  HEMEN HEMEN TAMAMININ 

HATIRLAYABİLECEKLERİ GİBİ, ZAMAN ZAMAN SİZLERE YAPILAN DUYURULARDA; 

“DERGİMİZİN ELİNİZE ULAŞAN HER SAYISI, BASKI MİKTARINA VE GRAMAJINA GÖRE 

POSTA GİDERLERİ İLE BİRLİKTE, VAKFIMIZA 4 – 5 TL ARASINDA DEĞİŞEN BİR YÜK 

GETİRMEKTEDİR. BU ARADA GÖNDERİLEN DERGİLERİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜN DE 

ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ALICILARINA ULAŞMADIĞI VE VAKFIMIZA İADE EDİLDİĞİ; BU NEDENLE 

GEREKSİZ MASRAFLARA YOL AÇMAMAK İÇİN BU ALICILARIN DAĞITIM LİSTESİNDEN 

ÇIKARILARAK, BASKI SAYISININ DA AZALTILDIĞI” HATIRLATILMIŞTIR.

ANCAK, GEÇEN ZAMAN İÇERİSİNDE ÖZELLİKLE KAĞIT VE BASKI MALİYETİNİ ETKİLEYEN 

DİĞER GİRDİLERDEKİ OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR YANINDA POSTA ÜCRETLERİNDEKİ 

ZAMLAR, YUKARIDA BELİRTİLEN MALİYETİ 8-9 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKARACAKTIR. BU 

ARADA, ABONE LİSTEMİZDE YER ALAN VE KENDİLERİNE SÜREKLİ DERGİ GÖNDERİLDİĞİ 

HALDE YILLARDIR VAKFIMIZA HİÇ KATKI VERMEMİŞ HEMŞERİLERİMİZİN VARLIĞI DA BİR 

GERÇEKTİR.

BU NEDENLE, GEREKSİZ MASRAFLARI ASGARİYE İNDİREBİLMEK AMACIYLA, 

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREN KURUCU, MÜTEVELLİ VE KAYITLI ÜYELERİMİZ 

DIŞINDA, SADECE ABONE OLDUKLARI HALDE ABONELİK GEREKLERİNİ (YILLIK 40 TL) 

BAĞIŞ YERİNE GETİRMEYENLER DE YENİDEN DEĞERLENDİRİLEREK GÖNDERİ LİSTEMİZDEN 

ÇIKARILACAKLARDIR.

BİLGİ EDİNİLMESİNİ VE BU DURUMDAKİ OKUYUCU VEYA ABONELERİMİZİN, DERGİMİZİN 

KENDİLERİNE SÜREKLİ ULAŞMASINI İSTEDİKLERİ TAKDİRDE, KATKI PAYLARINI 

ÖDEDİKLERİNİ VE ÖZELLİKLE VARSA ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİ DE EN KISA SÜREDE 

VAKFIMIZA BİLDİRMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.



BAŞKENT- NİĞDE VAKFI’NA YAPILAN BAĞIŞLAR
(29.05.2018 – 20.09.2018)

Sn. O. Sabri KİTAPÇI (Halil KİTAPÇI Adına) ..................................................1.500.00 TL
Sn. Barış BİNİCİ ...................................................................................................................1.250.00 TL
Sn. Meral Gülen ARIKAN .............................................................................................1.000.00 TL
Sn. İsmet KİTAPÇI ............................................................................................................1.000.00 TL
Sn. Renan ŞİRİN ................................................................................................................1.000.00 TL
Sn. Nurhan YÜCE ..............................................................................................................1.000.00 TL
Sn. Nilgün ÇİLOĞLU ............................................................................................................ 950.00 TL
Sn. Nermin ŞENEL ................................................................................................................ 950.00 TL
Sn. Muzaffer KAYGIN........................................................................................................ 850.00 TL
Sn. Zülal DEMİRCİ ................................................................................................................. 800.00 TL
Sn. A. Celal KESEK ............................................................................................................... 750.00 TL
Sn. Metin AYHAN................................................................................................................. 750.00 TL
Sn. Ayşe TEZCAN ................................................................................................................. 650.00 TL
Sn. Kemal AKMAN ............................................................................................................... 600.00 TL
Sn. Doğan Kemal GİRAY ................................................................................................. 600.00 TL
Sn. Güneş ŞENEL .................................................................................................................. 600.00 TL
Sn. Seçil Tuğyan SOYLU ................................................................................................ 570.00 TL
Sn. Ahmet SOYLU ............................................................................................................... 570.00 TL
Sn. Özden (YÜCE) ÖZCAN ............................................................................................. 500.00 TL
Sn. Kamuran ANDAÇ ......................................................................................................... 500.00 TL
Sn. Bülent GÜVEN ............................................................................................................... 500.00 TL
Sn. Mediha OKMAN ............................................................................................................ 500.00 TL
Sn. Mahmut OKMAN ......................................................................................................... 500.00 TL
Sn. Ercan CAHİT ..................................................................................................................... 500.00 TL

Vakıf Yönetimi olarak başta Sayın Osman Sabri KİTAPÇI, Sayın Barış BİNİCİ, Sayın Meral Gülen ARIKAN, 
Sayın İsmet KİTAPÇI, Sayın Renan ŞİRİN, Sayın Nurhan YÜCE 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.

(*) 107. Sayımızda yer alan listedeki bağışlardan Osman Sabri KİTAPÇI’ya ait bağışın  
1.000.00 TL’si Halil Cumhur KİTAPÇI’ya aittir.
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ANKARA / KIZILAY’DA
SATILIK

DÜKKAN / MAĞAZA

Fiyatı: 550.000 TL (Vakıf üyeleri için özel indirim uygulanır.) • GSM: 0532 402 15 88

Ankara, Kızılay Merkezde, arsa ederi ve geleceği parlak, yatırımlık, pasaj içinde dükkan. 
Toplam Kullanım alanı 70 m2  üzerinde olup; Saraciye, Giyim, Tuhafiye, Aksesuar, Fotoğraf, 
Kırtasiye, Züccaciye, Ev Eşyaları, Teknik Servis, Hediyelik Eşya ve benzeri işlere Uygun

Sakarya / Selanik Caddesi No: 20/37, Çankaya Belediyesi Karşısında
Kalabalık Çarşıda, 43m2 Zemin, 30m2 Asma Katlı Dükkan-Mağaza
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