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BAŞKENT – NİĞDE VAKFINA YAPILAN BAĞIŞLAR
(30.05.2018 – 17.12.2018)

Sayın Armağan ZEREN ................................................................................................5.000.00 TL
Sayın Özden ARIKAN ...................................................................................................3.150.00 TL 
Sayın İrfan YAMANOĞLU ...........................................................................................2.150.00 TL
Sayın Orhan BİRCAN .....................................................................................................1.500.00 TL
Sayın M. Atilla ÖZDOĞAN ..........................................................................................1.500.00 TL
Sayın Kemal Saygın DOĞANAY adına Barış DOĞANAY ....................1.500.00 TL
Sayın Prof. Dr. Hamit ERSOY ..................................................................................1.200.00 TL
Sayın Kadir KESİN............................................................................................................1.000.00 TL
Sayın Muazzez GÜYER ................................................................................................1.000.00 TL
Sayın Sühendan TUNCER ..........................................................................................1.000.00 TL
Sayın Sırrı ARISOY ...........................................................................................................1.000.00 TL
Sayın Zülal DEMİRCİ ........................................................................................................... 800.00 TL
Sayın Asuman ERİŞEN ..................................................................................................... 800.00 TL
Sayın Zuhal KILINÇ ............................................................................................................. 600.00 TL
Sayın Bahadır ELMACI ...................................................................................................... 500.00 TL
Sayın Mehmet KILINÇ ....................................................................................................... 500.00 TL
Sayın Aysel DOĞRU ........................................................................................................... 500.00 TL
Sayın Hidayet OKAY ......................................................................................................... 500.00 TL 
Sayın Faruk ÖZDEMİR ...................................................................................................... 500.00 TL

Vakıf Yönetimi olarak başta Sayın Armağan ZEREN, Sayın Özden ARIKAN, Sayın İrfan YAMANOĞLU, Sayın 
Orhan BİRCAN, Sayın M. Atilla ÖZDOĞAN, Sayın Kemal Saygın Doğanay ve Sayın Prof. Dr. Hamit ERSOY 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.

SAYGIDEĞER NİĞDELİLER, KIYMETLİ ÜYELERİMİZ,

2018’i kesinlikle aratmayacak, her türlü kaza, bela, terör olayları ve enflasyonist baskılardan uzak bir 
2019 temennisiyle, yeni yılınızı içtenlikle kutlar; sağlık, mutluluk, huzur, barış ve güven dolu günler 

diler, sonsuz sevgi ve saygılar sunarız.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2019’da ve sonraki yıllarda da Vakfımıza ilgi ve desteğinizi bekliyoruz.
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Kaybettiklerimiz
CEMAL TEMEL  (17.11.1958 – 17.11.2018)

Vakfımız önceki dönem Başkanlarından Muharrem ÖZMEN’in yeğeni, Merhum 
Hikmet ve Merhume Nazire TEMEL’in oğulları Cemal TEMEL, 17 Kasım 2018 
günü  60.yaş gününde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası hayata veda etti.

Merhume Sevgi TURHAN, Merhum İzzet TEMEL, Merhum Mustafa Kemal 
TEMEL ile Nevin TURHAN ve Nermin TEMEL’in kardeşleri olan Cemal TEMEL, 
1983 yılında Suna TEMEL’le yapmış olduğu evliliğinden Damla ve Mustafa 
isimli iki evlat ve kızı Damla’dan bir torun sahibi idi.

Uzun yıllar Niğde Üniversitesi’nde (Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi) 
çalıştıktan sonra kısa süre önce emekli olan Cemal TEMEL, 17.11.2018 günü Niğde’de Fatih Sultan 
Mehmet Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra, tüm sevenleri, yakınları 
ve sevenlerince Bor’daki aile mezarlığında 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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Saygıdeğer Hemşerilerim, Kıymetli Üyelerimiz

Acı-tatlı günleriyle bir takvim yılını daha geride bıraktık. Ancak, her takvim 
yılı sonrasında genellikle bir önceki yılı aratmayacak bir yeni yıl dilemekle 
birlikte, 2018’in bu konuda bizi yeterince mutlu ettiğini söylemek ne ya-
zık ki mümkün değil.

Yıl içinde yaşanan iki büyük tren kazasında yaşadığımız can kayıplarını, 
gerek yurt içindeki terörist eylemlerden, gerekse yurt dışındaki operas-
yonlardan gelen onlarca şehit haberlerini ve ocaklara düşen ateşi; üreti-
cilerin emeklerinin karşılığını yeterince alamamasını, artan ve son 16 yılın 
en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon nedeniyle çalışanların, emeklilerin 
ve diğer vatandaşlarımızın alım güçlerini azalmasını ve geçim sıkıntılı çek-
melerini 2018’in üzücü olayları olarak sıralayabiliriz.

Kuşkusuz, 2018 için her konuda karamsar olmamız da yerinde ve doğru 
bir görüş değildir. Özellikle ülke dışından gelen onca şehadet haberlerine 
rağmen terörün ve teröristlerin belinin kırılmış olması ve terörün kısmen 
bertaraf edilmesi sevindiricidir.

2018’in Niğde’miz tarımı açısından en önemli ve üzücü olayı ise bu yıl ilk 
kez görülen “Akdeniz Sineği” isimli bir haşerenin elma, ceviz vb. meyve-
lerde yapmış olduğu zarar ile üreticilerimizi mağdur etmesidir. Aslında bir 
narenciye zararlısı olan Akdeniz Sineği konusunda temennimiz, ilimizdeki 
“Patates Araştırma Enstitüsü”nün Bitki Koruma Araştırma Enstitüleri ya-
nında Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma kürsüsüyle de işbirliğiyle 
gerekli araştırmaları yapmaları ve elde edilecek bulgularla üreticileri uyar-
malarıdır.

Vakfımız açısından arzuladığımız düzeyde olmasa bile verimli ve başarılı 
bir hizmet yılını daha geride bıraktık. Sosyal etkinlikler kapsamında geziler, 
yemekli toplantılar vb. programlar gerçekleştirdik. Bunları NİĞDEmiz’de, 
haber olarak sizlere de duyurduk.

Niğde’mizden Ankara’daki kamu üniversitelerinde okuyan gençlerimizin 
2018-2019 ders yılı birinci dönem yardımlarını ödedik.

Ayrıca, dergimizin bu sayısında da okuyacağınız “Bir ilk”i  bu yıl Vakfımız-
da yaşadık. Geçmiş yıllarda Vakfımızdan eğitim yardımı alan bir ve bugün 
çalışan bir hemşerimiz, ilk kez bir geri dönüşü gerçekleştirerek, bir öğrenci-
mize burs vermek istedi. Bizim beklentimiz bu duyarlılığı gösteren kişilerin 
giderek artmasından yanadır.

Diğer yandan, üyelerimize daha temiz ve sağlıklı bir ortamda hizmet ve-
rebilmek için Vakfımızın boya badanası yaptırıldı, perdeleri yenilendi, sa-
lon penceresi kısmen büyütüldü ve parkeleri de sistre edilerek cilalandı. 
Yardım yapacağımız öğrenci sayıları ve diğer sosyal etkinliklerimiz üye ve 
hemşerilerimizin Vakfımıza olan katkı ve destekleri oranında giderek ar-
tırılacaktır.

Sizlere, 2019’un hiçbir yönden 2018’i aratmaması temennisiyle; sağlık, 
mutluluk, huzur ve barış içerisinde geçirecekleri, bol kazançlı bir yeni yıl 
dileyerek yazımı sonlandırmak istiyorum.

Sonsuz Sevgi ve Saygılarımla.
                                                                                                                

Ali KURTARAN
Başkan

SUNUŞ
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tehan Kaplıcalarının sınırlarımız içerisinde olması 
turizm potansiyelinin en önemli göstergeleridir. Ay-
rıca, Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitemiz bünye-
sinde Bor ilçemize Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurul-
ması ile ilimiz sağlık turizmi açısından da avantajlı 
konuma getirilmektedir. 

Marka kent olma yolunda Niğde için Niğde Valiliği-
nin önderliğinde Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversi-
tesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve yerel paydaşlar işbir-
liğinde Marka Kent Niğde Projesi yürütülmektedir. 
Bu güne deyin Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul 
olmak üzere hemşehrileimizin yoğunlukta olduğu 
illerde Niğde Kent Algısını ölçmeye yönelik arama 
konferansları düzenlenmektedir. Önümüzdeki gün-
lerde de Ankara’da da Niğdeli hemşehrilerimiz ile 
birlikte bir araya geleceğiz.

YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİMİZ
NİĞDE – ANKARA OTOYOLU

“Marka Kent Niğde Projesi” Niğde’nin bugü-
nünü değil geleceğini de güvence altına al-
mak için yola çıkılmış bir projedir.

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan 
Niğde’miz, sanayinin ve hizmet sektörünün de ge-
lişmekte olduğu bir ilimizdir. Niğde’yi markalaştıra-
rak bilinirliğinin artmasını, orta vadede de turizm 
ve kültür kenti olmasını istiyoruz.  Bu kapsamda 
yapılacak faaliyetlerin başında kentte yaşayan ve 
yaşamayı düşünenler için nitelikli bir çevre ve sos-
yal alanların oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca 
Kentsel Dönüşüm Planlaması yapılarak açık alanlar, 
cadde düzeni, yaya yolları, bisiklet yolları, rekre-
asyon alanları yeniden düzenlenerek Marka Kent 
olma yolunda diğer dinamiklerde desteklenerek 
ekonomik ve ticari hareketlilik sağlanacaktır.

9000 yıllık geçmişi, Antik dönem ve İslam Medeni-
yeti eserlerini bünyesinde barındırması, farklı kitle-
lere ve inançlara hitap edebilme olanağı sağlayan 
tarihi ve kültürel mirası Niğde’ye marka kent olma 
konusunda büyük olanaklar sunmaktadır. Tarihi ve 
kültürel değerler ile doğaya zarar vermeden marka 
kent olmayı amaçlıyoruz.

Marka kent olmanın diğer bir amacı da, kentin ca-
zibe merkezi haline getirilmesiyle, kentin turizm 
potansiyelinin en yüksek seviyede kullanılması, 
kente ziyaretçi akışının hızlandırılması, yatırım sağ-
lanması, insanların söz konusu kentte yaşamaya 
ikna edilmesidir. Sonuç olarak kentin her anlamda 
çekiciliğinin arttırılması, ekonomisinin gelişmesi ve 
ulusal kalkınmaya katkısının artması marka kent ol-
gusunun altında yatan temel nedenlerdir.

 Dünya dağcılığında önemli yere sahip olan Demir-
kazık Bölgesi ve ülkemizde eşine az rastlanır Çif-

MARKA KENT NİĞDE Selim GÜLTEKİN 
AK Parti Niğde Milletvekili 
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sağlayacak olan Bor Sağlık Bilimleri Fakültesinin ku-
rulması ile üniversitemizdeki fakülte sayısı da 11’e 
yükselmiş olacaktır.

NİĞDE SPOR KOMPLEKSİ

Spor kompleksi çok amaçlı olup, 2500 kişilik tribüne 
sahip olup, 500 kişilik de portatif tribün mevcuttur. 
Uluslararası ölçütlerde müsabakalar için salonları 
yanında antrenmanlar için de 6 salon bulunmakta-
dır.

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ

Akkaya Barajı yakınında yapılacak İleri Biyolojik 
Arıtma Tesisimizin ihale süresinin gerçekleştirilme-
sinin ardından ihaleyi alan firmaya yer teslimi ger-
çekleştirildi. Kendi elektriğini kendisi üreterek, tesis 
giderlerini de karşılayacak. İçerisinde 1 megavat 
elektrik üretimi yapacak tesise Güneş Enerji Sant-
rali de entegre edilerek, 74 Milyon 720 bin TL+KDV 
maliyetli proje inşaatı başlamış bulunmaktadır. Yeni 
yapılacak biyolojik arıtma tesisi geniş kapsamlı ola-
cak, günümüz teknolojisine uyumlu ve geleceğe 
dönük bir yatırım olacaktır. 

Niğde’mizin ticaretinin ve turizminin gelişmesine  
büyük katkı sağlayacak olan ve  Avrupa’ya açılan 
sınır kapılarımızdan, güney sınır kapımıza kesinti-
siz ulaşım projesi kapsamında yapımı devam eden, 
Ankara-Niğde otoyolunun 2022 yılında bitirilmesi 
öngörülmüşken, üstlenici firmanın gerekli tedbirleri 
ve önlemleri alıp, kapasitesini artırmasıyla projeyi 
2020 içinde hizmete alması hedeflenmektedir. 275 
kilometresi anayol, 55 kilometresi bağlantı yolu ol-
mak üzere 330 kilometre uzunluğundaki projenin 
bedeli yaklaşık 11 milyar liradır. Proje kapsamında 
12 adet köprülü kavşak, 77 adet üst geçit, 5 adet 
viyadük, 34 adet köprü, 451 adet kutu menfez, 
5 adet park alanı, 2 adet bakım alanı yapılacaktır. 
Ankara- Niğde arasındaki güzergâh tamamlandığın-
da mesafe kısalacak ve sürücülerimiz otoyol kon-
forunda kesintisiz yol alacaklardır. Şu anda yüzde 
37 si tamamlanmış olan otoyolumuzun, 2019 yılı 
sonunda ilk 100 km’si devreye alınacak olup, geriye 
kalan bölümünde 2020 yılı içinde devreye alınması 
hedeflenmektedir.

ÇİFTLİK – TEPEKÖY DAĞ YOLU

Toplam 33 Km Uzunluğunda Ty Standardındaki yo-
lun 10,5 km’si sathi kaplama seviyesinde tamam-
lanarak, trafiğe açılmıştır.  18,6 km’lik kesim için 
27.04.2017 tarihinde ikmal ihalesi yapılmış olup, 
bu ihalenin de planan iş bitiş tarihi 31.12.2019’dur. 
Yolun tamamlanmasıyla il merkezi ile ulaşım mesa-
fesi 35 km’ye inecek ve Çiftlik Niğde’ye en yakın 
ikinci ilçemiz olacaktır.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 
YÜKSEKOKULU’NUN KURULMASI

Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitemiz bünyesin-
de Bor ilçemize Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulma-
sı kararı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın imzası ile 06.12.2018 tarihinde resmi 
gazetede yayınlanmıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğ-
retim yılında öğrenci alımı yapılacaktır. Niğde ve 
üniversitemizin sağlık alanında gelişmesi için katkı 
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ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Bakanlar Kurulu kararıyla Niğde Bor Enerji İhtisas 
Endüstri Alanı olarak kabul edilen Bor-Emen, Badak 
ve Seslikaya köylerimize ait yaklaşık 2.500 hek-
tarlık alanda güneş enerjisi santrali kurulacaktır. 
Yaklaşık 9 milyar lira maliyetle kurulacak, 500 me-
gavat gücündeki santralden yılda asgari 2 milyar 
850 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretilerek 
ekonomiye 1 milyarlık katkı sağlanacaktır.

Bu sayede 1 milyon 350 bin konutun ihtiyacı kar-
şılanacak, aynı zamanda da 1.250 kişiye istihdam 
imkânı sağlanacaktır.

YAPIMINA BAŞLANACAK OLAN 
PROJELERİMİZ
NİĞDE 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ  
+ 35 ÜNİT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI

400 Yataklı Devlet Hastanesi Ek Binasi ve 35 Ünit 
ADSM (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) Binasının pro-
jesi tamamlanmış olup, en kısa zamanda yapımına 
başlanacaktır.

MİLLET BAHÇESİ

Millet Bahçeleri Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımı-
zın talebini çok net görerek açıkladığı büyük bir pro-
jedir. Tüm sosyal donatı alanlarıyla hemşehrilerimiz 
yemyeşil Millet Bahçelerinde nefes alacak, 7’den 
70’e herkesin çok güzel vakit geçireceği millet bah-
çemizi ilimize kazandıracağız.

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

Dergimizin Sizlere gönderilen her sayısı, baskı miktarına ve gramajına göre, posta giderleri ile birlikte Vakfımıza 8-9 TL 
arasında değişen bir yük getirmektedir. Bu arada şimdiye kadar sizlere gönderilen dergilerden 200-250 kadarı, alıcılarına 
ulaşamadığı gerekçesiyle Vakfa iade edilmiştir. Ayrıca dağıtım listemizde oldukları ve sürekli kendilerine dergi gönderildiği 
halde, yıllardır Vakfımıza hiç destek vermemiş üye ve hemşerilerimizin varlığı da bir gerçektir. 

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

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

Vakfımıza bildirmeleri rica olunur.

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı 
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Evet, bugün Niğde’de Göllü dağ kazılarında, 1 mil-
yon yıl önceki Afrika’dan Avrupa’ya geçen ilk  insa-
nın ayak izlerine rastlandı Prof.Dr Nur Balkan ATLI 
Başkanlığında yapılan bilimsel kazılarda,Atgiller 
Atasının kafatası bulundu. Düşünebiliyor musunuz; 
1 milyon yıl önce buradan geçen insanoğlunun 
geçtiği topraklar üzerindesiniz. Onların dokundu-
ğu topraklara siz de dokunuyorsunuz. Dile kolay 1 
milyon yıl… Mısır Kraliçesi Cleopatra’nın süt banyo-
su yaptığı rivayet edilen  tarihi Roma Havuzu’nun 
hemen yanı başında,  on bin yıl öncesinin yerleşim 
yerinde yapılan kazılarda da o dönemde insanların 
yaşam özellikleri ortaya çıkarıldı. Bu alana bakan 
yedi odaların yer aldığı iftiyan tepelerine bilimsel 
kazı yapılmadı; ama, define avcıları delik deşik etti. 
Orada kaçak kazılarda çıkan heykelcikler operas-
yonlarda yakalandı, ya yakalanamayanlar. Keza Gü-
ney Kapadokya’nın başkenti Tyana Antik Kenti’nin 
özelliğini Türkiye’de kaç kişi biliyor? Su kemerleri, 
kilise kalıntıları,Dikilitaş ve Roma hamamı ile günü-
müze ersede antik kent, yer altında gün yüzüne 
çıkarılmayı bekliyor.

Tyana’da doğup bu topraklarla yaşamış olan ünlü 
felsefeci Tyanalı Apollonius’un felsefesi sadece 
Amerika’da 200 binden fazla kişi tarafından be-
nimseniyor. Çeşitli araştırmacılar tarafından Tya-
nalı Apollonius için yüzlerce kitap yazılmış. Böy-
lesine önemli bir şahsiyetin doğup büyüdüğü yer, 
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi. 
Tyana’daki tarihi su kemerlerinin bir kısmı halen 
ayakta duruyor.

Tyana Antik Kenti’nin 10 kilometre kuzeydoğu-
sunda Gümüşler Manastırı var. Bu manastır Onu, 
dünyadaki tüm diğer manastırlardan farklı kılan çok 

Gördüğünüz bir güzelliği görmeyenlere anlatmak 
zor iştir; neresinden başlayacağınızı bilemezsiniz.

Böyle durumlarda genellikle “Anlatmakla olmaz, 
görmek lazım” diyerek işin içinden çıkıverirsiniz.

Ama “Güzel Niğde”, öylesine zengin güzelliklere 
sahip bir doğa harikasıdır ki, “Görmek lazım” diye-
rek de işin içinden çıkamazsınız. Mutlaka anlatma-
nız gerekir, yazmanız gerekir. Görmeyenler, bilme-
yenler de görsün, bilsin istersiniz… Tarihsel süreci, 
kültürü, folkloru ve doğal güzellikleri ile havasıyla, 
suyuyla gezilip görülmesi gereken, adeta bir açık 
hava müzesini andıran bu şehri anlatmaya neresin-
den başlayacaksınız?

Gezdikçe, gördükçe tanırsınız bu kadim şehrin güzel-
liklerini. Ne kadar çok gezer, ne kadar çok tanırsanız 
o kadar çok sevdalanırsınız bu topraklara… Bir Niğde 
sevdalısı olarak gezmediğim köyü, kasabası, mezrası, 
kalesi, ören yeri, dağı, taşı kalmadı Niğde’nin.

Niğde’yi her yönüyle anlattığım 5 ayrı kitap yaz-
dım. Niğde Kapadokya’nın Başkenti kitabım, Cum-
huriyete kadar 800 sayfada Niğde tanıtılan en 
kapsamlı kitaptır.” Niğde Spor Tarihi,” “Niğde Şaka 
Fıkra, Söylence,””Bor Şehri,””Bektikler Yurdu Kızılca” 
kitaplarımla da Niğde’yi anlattım. Değişik gazeteler 
ve dergilerde 5 binden fazla makale yazarak, karış 
karış gezdiğim Niğde’yi satır satır yazdım.

Her karışında ayrı bir güzellikle karşılaştığım 
Niğde’yi anlatmak için 5 değil, 5 bin kitap yazsam 
tam olarak anlattım diyemem.

Tarihsel sürecine baktığımızda Anadolu’da yaşayan 
bütün uygarlıkların merkezi olmuştur Niğde… Bir in-
san ömrü en iyi şartlarda ortalama 80-100 yıldır. 1 
milyon yıla kaç nesil sığar?

“GÜZEL NİĞDE” YE DAİR Ömer Fethi GÜRER 
CHP Niğde Milletvekili 
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Kavlaktepe, Fertek, Karatlı, Kayırlı yer altı şehirleri, 
Bolkar ve Aladağ mağaraları ile dikkat çekicidir.

Güzel Niğde sadece tarihi eserleri değil, doğal gü-
zellikleri ile de insanı kendine hayran bırakıyor.

Aladağlar’daki Demirkazık zirvesi, dağcıların uğrak 
yeridir. Bolkarlardaki buzul göller görülmeye de-
ğerdir. Bor, Çamardı, Ulukışla bağları, bahçeleri ül-
kemizde yetişen her ürüne, meyveye ev sahipliği 
yapmaktadır.

Niğde, aynı zamanda bir tarım kentidir. Patates üre-
timinde birinci olan Niğde, lahana üretiminde ikin-
ci, elma üretiminde üçüncü ve kiraz üretiminde ise 
dördüncü sıradadır.

Tüm bu güzellikler ve özelliklere rağmen Niğde ne 
yazık ki halen “Bilinmeyen bir şehir” dir.

Bu nedenle de turizm pastasından Niğde’ye düşen 
pay yok denecek kadar az. Niğde türküleri, halk 
oyunları da ne yazık ki yeterince gün ışığına çık-
madı. Niğde tavası, Bor söğürmesi, Niğde tatlıları 
giderek yok oluyor. Niğde Bor’da 30 yakın el sanatı 
gelişmişti ne yazık ki tükeniyor, halıcılık, keçecilik, 
çancılık, keçi boynuzundan bıçak, bebelere beşik, 
palancılık vb meslekler yok olup gidiyor.

Diğer yandan Kurtuluş Savaşı’nda, Milli mücadele 
döneminde, vatan savunmasının en önemli aktörle-
ri olan Niğde ve Niğdeliler, yatırımlardan da yeterli 
pay alamıyor. Havaalanı, hızlı tren gibi yatırımlardan 
yoksun olan bu güzel şehrin, yıllardır kanayan yara-
sı haline gelen Akkaya barajındaki pis koku sorunu 
bile çözülmedi.

Niğde’yi daha etkin yöntemlerle tanıtmamız gere-
kiyor, sorunlarını çözmemiz, hak ettiği yatırımları 
vermemiz gerekiyor. Tarımsal desteklerden, kent 
gelişimi için gerekli planlama düzenlemelerden, ih-
tiyaç olan tanıtım ve desteklerden ne yazık ki mah-
rum... Güzel Atlar Ülkesi, Pehlivanlar Yurdu. Aydınlar 
Kenti diye bilinen Tarihte adı ile Nahita,  cumhuri-
yeti ilk top atışı ile de kutlayan il. Her yönü ile ge-
lişime açık, özellikleri ile Kapadokya’nın bilinmeyen 
kentidir Niğde.

önemli bir özelliğe sahip; Hz. İsa’nın annesi Meryem 
Ana’nın, dünya üzerinde belki binlerce freski mev-
cut. Ama hiç birinde gülen bir figüre sahip değil. 
Sadece Gümüşler Manastırı’ndaki freskte gülüm-
süyor Meryem Ana… Bu şehrin her yerinden tarih 
fışkırıyor. Bugün Niğde’nin 5 ayrı yerinde arkeo-
lojik kazı çalışmaları sürdürülüyor. Bazıları yabancı 
üniversiteler tarafından bir kısmı Türk arkeolog-
larca Porsuk’ta, Bahçeli’de, Göllüdağ’da, Tyana’da, 
Andaval’da yapılan kazı çalışmalarında tarihe ışık 
tutuluyor. Yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış 
bu topraklarda insanlığın arşivine iniliyor. Elde edi-
len bulgular Niğde Müzesi’nde sergileniyor. Niğde 
Müzesi, Türkiye’de ve Avrupa’da en önemli eserle-
rin sergilendiği müzeler arasında yer alıyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler, 
mübadele dönemi öncesinden kalan kiliseler, han 
ve hamamlar, tarihi kale Niğde’yi gerçekten bir açık 
hava müzesine dönüştürüyor. Karatlı Kaya Mezar-
ları, Tepeköy , Dikilitaş ve Yeşilyurt Kral Mezarları, 
Yeşilyurt, Keçikalesi, Murtandı, Çanakçı, Bademdere, 
Niğde Kaleleri yanında kalıntıları, yerleri belli kaleleri 
ile Torosların geliş geçiş kapısıdır Niğde... 

8 asır önce Alaaddin Camii’ni inşa eden usta, caminin 
kapısındaki taşa aşkını işlemiş.  Güneş ışığı camiye 
dik olarak yansıdığında caminin kapısında taç başlı 
kadın figürü beliriyor. Günümüz insanı, 800 yıl önce 
taşa işlenen aşkı, bugün çıplak gözle görebiliyor. 
800 yıl önce yapılan şahesere dokunabiliyor, aynı 
camide 8 asır önce ibadet eden insanlar gibi namaz 
kılıp, dua edebiliyor. Sungurbey cami taç kapıda 
hayvan figürleri, Kığılı cami kuş yuvaları, Paşa ve Dı-
şarı cami gibi tarihi yerleri ,Cullaz Sokağı, Kadıoğlu 
konağı ve Bor Orta mahalle, Kayırlı, Orhanlı, Gölcük  
ile Fertek’te taş evleri ile Niğde görülmeye değer 
zenginlikler kentidir. Ulukışla Öküz Mehmet Paşa 
Kervansarayı, Nar Göl ve vadisi, Gösterli yerleşme-
leri, Altınhisar mağaraları, Avören antik kenti, Boz-
köy peribacaları, Kula Mağaraları, Kitreli ,Çukurkuyu 
Saray, Yerhan kişi başlıbaşına özel görülesi yerlerdir. 
Niğde ilinde 40’a yakın kilise içinde Misli, Hasaköy, 
Fertek, Hançerli, Hamamlı, Niğde Merkez kiliseleri, 
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Sayın Bekir PAKDEMİRLİ, / Tarım ve Orman Bakanı                                                      (2. Mektup)

İLGİ (a) : Tarım ve Orman Bakanı’na yaptığım 07.09.2018 tarihli yazılı müracaat yazısı,

İLGİ (b) : Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 08.10.2018 tarih 4145 Talep no’lu cevap yazısı.

07.09.2018 tarihinde Ecemiş Çayı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ’ye yaptığım İlgi (a) 
yazılı müracaatım ektedir (Ek-1).

Müracaatıma; 08.10.2018 tarihli Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile verilen “Bilgi 
Notu” isimli DSİ Genel Müdür Yardımcısı tarafından düzenlenen İlgi (b) cevap ektedir (Ek-2).

Bu bilgi notu incelenirse; bölgemizde çıkan bu su ile yeni bir proje tadilatıyla ilimiz tarımında ve sanayiinde hiç 
kullanılmadan ilimiz dışındaki Aksaray ve Konya illerine, 440 km yeni su yolu döşenerek içme ve kullanma suyu 
ihtiyacının temin edilmesinin amaçlandığı görülecektir.

Niğde ilinin birçok yerleşim biriminin içme ve kullanma suyu ihtiyacı varken, Akkaya Barajı çevre kirliliği sebebi ile 
dehşet saçarken, kuş cenneti susuzluktan yok olma tehdidi yaşarken, çiftçi ve köylümüz kuru tarım veya petrol 
ya da elektrik bedeli ödeyerek yeraltı kuyu suyu ile toprak-su dengesinin bozulması pahasına tarım yaparken; 
bu değişiklik uygun mudur?

İlimizin su ihtiyacı tam olarak karşılandıktan sonra artan miktar varsa, doğal olarak bu miktar oralara verilebilir.

Bu hassas denge ve ihtiyaçlar, DSİ Genel Müdürlüğü’nün “Ara Rapor Aşaması” bitmeden mutlaka yeniden göz-
den geçirilmeli, Niğde zarar görmeyecek şekilde proje yeniden tadil ve tanzim edilmelidir.

İş işten geçmeden; ben, eski proje (18.12.2000 tarihli Niğde Bor Ecemiş Suyu Master Plan ve Çizimleri) çalışma-
sını talep eden ve yaptıran kişi olarak bu hassas konuyu zaruri olarak ilgi ve bilgilerinize sunuyorum.

Başarı dileklerimle. 31.10..2018

Sayın Bekir PAKDEMİRLİ, / Tarım ve Orman Bakanı                                                      (1. Mektup)

Ecemiş Çayı bilindiği gibi ilimizde hemen hemen hiç kullanılmadan hudutlarımızı terk etmektedir. Bu konuda 
ilgili kurum ve makamlara yaptığım çeşitli resmi müracaatlar sonucu 18.12.2000 tarihli DSİ Konya IV. Bölge 
Müdürlüğü’nce (DSİ Genel Müdürlüğü) hazırlanan “NİĞDE BOR - ECEMİŞ SUYU, MASTER PLAN VE ÇİZİMLERİ” iki 
kitap şeklinde ortaya çıkarak resmen bana da yollanmıştır. Arşivlerde var.

Bu tarihten beri yaklaşık 18 yıl, bu proje ile yani Ecemiş Suyu ile ilgili elle tutulur gözle görülür hiçbir çalışma 
yapılmamış ve sonuçlandırılmamıştır.

SAYIN AKIN GÖNEN’DEN,
SAYIN PAKDEMİRLİ’YE MEKTUPLAR

                Akın GÖNEN 
Devlet E. Bakanı

17. ve 20. Dönem Niğde Milletvekili
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Ne acıdır ki Ecemiş Suyu ilimizde boşa akarken, Niğde belde ve köylerinde çoğu yerde enerji bedeli ödenerek 
içme ve kullanma suyu temin edilmektedir.

İki Organize Sanayi Bölgemizde ve diğer tesislerde de su için enerjiye bedel ödenmektedir.

Akkaya Barajında ise, arıtılacak miktarlardan çok daha düşük miktarda temiz su desteği olduğu için problem çık-
makta, çeşitli kurum ve birimlerce koordinesiz yapılan çalışmalardan da 20 yıldır sonuç alınamamaktadır. Burası 
da Ecemiş Suyu ile kısmen beslenerek problemi çözülmelidir.

Tarımsal su konusu ise yürekler acısıdır. İlimizin büyük kısmında kuru tarım yapılırken, sulu tarımda da ağırlıklı 
olarak yer altı kuyu suyu, elektrik ve petrole bedel ödenerek kullanılmaktadır.

Yer altı suyu gittikçe derinleşmekte, bedel ödeyen çiftçinin masrafı ve rekabet gücü azalmakta, EMEN OVASI 
örneğinde olduğu gibi çölleşme ve çoraklaşma yaygınlaşmaktadır. Kısacası, doğanın ilimize bağışladığı doğal 
nimetimiz boşa akarken, bu büyük su projesine, Devlet Su İşleri’nin Yatırım Programında mutlak yer vererek bu 
problemleri çözmeliyiz.

Sözün özü Ecemiş Büyük Su Projesi Niğde’nin problemlerini büyük çapta çözecektir. 17. ve 20. dönem Niğde 
Milletvekili ve Niğdeli olarak bu konuyu bir daha hatırlatmayı ve kamuoyunun bilgisine sunmayı vicdani ve etik 
bir görev sayıyorum.

Çünkü, Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat Programı (31/43 sahife) gereği 2018 Kasım ayı sonuna kadar 
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Çalışmaları tamamlanacaktır. Bu belgede yer almamızın 
zarureti mevzuat gereğidir ve açıktır. Aksi halde bu sıkıntılar devam edecektir. Başarı dileklerim ve Saygılarımla. 
07.09.2018 

BİLGİ NOTU

Talep Sahibi : Sayın Akın GÖNEN 

Talebi İleten Makam : Tarım ve Orman Bakanlığı – Özel Kalem Müdürlüğü

Talep Tarihi : 03.10.2018

Hazırlayan Birim : DSİ 4. Bölge Müdürlüğü – Konya 

Bilgi İstenen Konu Özeti : Niğde Ecemiş Kaynaklarından Niğde ile Aksaray İllerine 

İçme Suyu Temini Planlama ve Proje Yapımı İşi 

Konuya İlişkin Açıklama :

Niğde Ecemiş Kaynaklarından Niğde ile Aksaray illeri içme suyu teminine yönelik planlama ve proje yapımı çalış-
maları, Kanalet İnşaat Elk. Ürt. San. ve Tic. A.Ş. – Kanalet Proje San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’na ihale edilmiş olup, adı 
geçen firma tarafından 26.07.2017 tarihinde işe başlanılmıştır. Yüklenici tarafından iş programına uygun olarak 
Planlama Ön Raporu, 21.11.2017 tarihinde tasdik için sunulmuş ve Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenip 
28.02.2018 tarihinde uygun bulunup onaylanmıştır. Çalışmalar Ara Rapor aşamasında devam etmektedir.

Proje ile proje sahasında yer alan ve aşağıda belirtilen toplam 31 adet yerleşim biriminin içme ve kullanma suyu 
ihtiyacının temin edilmesi amaçlanmıştır.
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• Niğde (Merkez, Bor, Altunhisar İlçeleri ve Bor – Kemerhisar Beldesi),

• Aksaray (Merkez, Eskil, Sultanhanı İlçeleri ve Merkez-Eşmekaya ve Taşpınar Beldeleri),

• Konya (Emirgazi İlçesi),

• Proje kapsamına dahil edilebilen 21 adet köy.

Ayrıca su kaynağının çıktığı bölge olan Çamardı İlçesi ve bazı köyleri, Ecemiş Regülatörünün membaında kaldık-
ları için su hakkı problemi yaşanmayacaktır. 

2065 yılı hesaplamalarına göre toplam 870.000 kişilik nüfusa hizmet edecek tesislerin, yaklaşık olarak toplam 
yatırım bedeli 1.760.000.000TL olarak hesaplanmıştır.

İşin muhtevasında:

• 1 adet Regülatör 

• Toplam uzunluğu 34,5 km’yi bulan 5 adet Tünel

• 285.000 m3 /gün kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi  

• 110 milyon m3 su biriktirme hacimli Sarıtaş Barajı

• Yaklaşık 406 km boru hattı olmak üzere toplam uzunluğu 440 km’yi bulan suyu projelendirilecektir.

Arz olunur. 08.10.2018
Murat DAĞDEVİREN 

Genel Müdür a. 
DSİ Genel Müdür Yardımcısı 

Muharrem ÖZMEN’in Bilgi Notu

Niğde Eski Milletvekillerinden, 49.T.C. Hükümeti’nin Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Akın GÖNEN’in, 
Niğde Çamardı Ecemiş suyu konusunda Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ’ye yazmış olduğu 
07.09.2018 tarihli mektubu, bu mektuba Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü aracılığıyla DSİ Genel Müdürlüğü’nce ve-
rilen 08.10.2018 tarihli cevap ve bu cevaba istinaden Sayın GÖNEN’in Sayın Bakan’a yazmış olduğu 21.10.2018 
tarihli 2. mektup yukarıda, Niğdeli siz değerli okuyucularımızın dikkatlerine ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

Bakanlığı ve Milletvekilliği dönemlerinde uzun yıllar Danışmanlığını yaptığım Sayın GÖNEN adına, Ecemiş Projesi 
konusunda dönemin Enerji Bakanları Sayın Onur KUMBARACIBAŞI, Sayın Recai KUTAN ve Sayın Cumhur ERTÜ-
MER nezdindeki tüm yazışmaları hazırlayan ve konuyu başlangıcından beri bilen bir kişi olarak gerçekten ben de 
DSİ’nin cevabında; söz konusu edilen yeni projeyi yadırgıyorum. Bir zamanlar, Nevşehir Belediyesi’nin hazırlatmış 
olduğu “ Kapadokya Bölgesi İçme ve Kullanma Suyu Projesi” yle sahiplenmek istediği Ecemiş Çayımıza; bu kez 
de Su Kaynakları açısından Niğde’mizden çok daha zengin olan ve en büyük sulama projesi Mamasun Barajını 
besleyen suyun kaynağı da ilimizde olduğu halde Aksaray’ın; Aksaray bir yana Konya’nın ortak edilmesi ve pro-
jenin bu şartlarla kabulü gerçekten akla ve mantığa son derecede aykırıdır. 

Ben Emekli bir Tarım Bakanlığı çalışanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi olarak Sayın GÖNEN’in görüşlerine aynen 
katılıyorum ve Sayın Milletvekillerimizin de suyumuza her ne şartla olursa olsun sahip çıkmalarını umuyor ve 
bekliyorum.

Saygılarımla.
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tanbul Pertevniyal Lisesi’nden sonra Niğde Lisesi’ni 
kurdu ve ilk Müdürü oldu. 5 Aralık 1953’de hayata 
veda etti. Niğde Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hüseyin Nail KUBALI ile yakın akraba olan ve Nu-
rullah ATAÇ, Burhan TOPRAK, Suut Kemal YETKİN, 
Yunus Kazım KÖNİ, Namdar Rahmi KARATAY, Cemil 
SENA, Reşat Ekrem KOÇU gibi dönemin ünlü yazar 
ve eğitimcilerinin yakın dostu ve arkadaşıydı.

Felsefe ve eğitim üzerine pek çok eseri olan Naci 
ECER, birçok eseri de Fransızca’dan Türkçe ’ye çevir-
miştir. Pek çoğumuzun babası ve dedesini Adana Er-
kek Öğretmen Okulunda yatılı okutmuş ve Niğde’ye, 
ulusumuza kazandırmıştır.

Geçmişin değer bilir Niğdeli Yöneticileri tarafından, 
hizmetlerinin unutulmaması için Niğde’de bir meyda-
na ismi verilmiş ve ne yazık ki değer bilmez Yönetici-
ler tarafından da yakın zamanda ismi o meydandan 
kaldırılmıştır.

Mehmet Emin ERİŞİRGİL

Ulu Önder Atatürk’ün mec-
lisinde bulunan Prof. Dr. M. 
Emin ERİŞİRGİL, yeni Türk 
Alfabesinin tanzimi ile görev-
lendirilen beş kişiden biridir. 
Atatürk onun için, “Yeryüzün-
den felsefe kaybolsa, Meh-
met Emin Bey onu yeniden 

icat ederdi.” diyerek ona olan takdirlerini ifade etmiş-
tir. Niğde’mizin ve ülkemizin yetiştirdiği ender ilim ve 
siyaset adamlarının en başında gelen ERİŞİRGİL, Os-
manlı Mebusan Meclisinde (1919) Niğde Milletvekili 
ve TBMM’de(1942) Milletvekili, Hasan SAKA Hükü-

YEREL YÖNETİCİLER ve 
SİYASETÇİLER, DÜNDEN BUGÜNE 
NİĞDE’Yİ ve NİĞDE’NİN DEĞERLERİNİ 
ÇOK İYİ TANIMALILAR 

Niğde’mizin örnek aydınlarına sahip olmanın kıvan-
cı ve gururuyla, onlara yaraşır atılımlar içinde olmak 
varken, onları yok saymanın, bilmezlikten gelmenin, 
insanlıkla, Niğdelilikle, akılla, vicdanla ve hatta yurt-
severlikle hiç ilgisi olabilir mi?

Kendi değerlerini bilmeyenler ya da bilmezlikten ge-
lenlerin ülkeye, ulusa ve Niğde’ye yararı olabilir mi?

Size Niğde’mizin yetiştirdiği iki aydınını kısaca tanı-
tacağım. Aslında, NİĞDEmiz dergisinde, çok öncele-
ri bu iki değerli hemşerimizi de tanıtmıştık. Ne var 
ki yeterince tanıtamamışız ya da bir başka deyişle 
muhtemelen dergimizi geniş kitlelere ulaştıramamış 
olmalıyız ki yeniden tanıtmayı uygun gördüm.

Mehmet Naci ECER

Eğitimci- yazar Mehmet Naci 
ECER, 1901’de Niğde’de dün-
yaya geldi. İlk ve orta öğreni-
mini Niğde’de tamamladıktan 
sonra, Adana Erkek Lisesi’ni 
bitirdi. Yüksek öğrenimini 
1924’te gittiği Paris’te Sar-
bonne Üniversitesi Peda-

goji Bölümünde burslu öğrenci olarak tamamladı. 
1928’de mezuniyetinden sonra yurda döndüğünde, 
İstanbul Muallim Mektebi ve Erzurum Lisesi’nde öğ-
retmen ve Müdür Muavini, ardından da Adana Erkek 
Öğretmen Okulunda Müdür olarak görev yaptı. İs-

DEĞERBİLMEZLİK Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR



11 SA
YI

: 1
09

KI
Ş 

2
0

1
8

metine Gümrük Tekel Bakanı, Şemsettin GÜNALTAY 

Hükümeti’nde İçişleri Bakanlığı yapmıştır.

Prof. Dr. M. Emin ERİŞİRGİL, Felsefe ve Sosyoloji pro-

fesörlüğü yanı sıra Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, İstanbul Üniversi-

tesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

1891 yılında Niğde’de doğan M. Emin ERİŞİRGİL Niğ-

deli Kaymakam Mustafa Dilaver Efendi’nin oğludur. 

İlköğrenimini İstanbul’da yaptı

İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji ve Felsefe hocalı-

ğı yaptı. 1915’te Mehmet Akif ERSOY, Ziya GÖKALP, 

Yahya Kemal BAYATLI, Fuat KÖPRÜLÜ ile birlikte 

çalıştı.

1965 yılında hayata veda eden değerli hemşerimi-

ze, zamanın Vefakar yöneticileri önemli bir caddeye 

onun adını vererek, ona olan vefalarını göstermişler-

dir.

Ancak, yakın zamanda Şahinali Mahallesi Muhtarı, 

değerli ilim ve siyaset adamını tanımıyor olmalı ki 

Belediye’ye dilekçe vererek isminin o caddeden kal-

dırılmasını talep etmiştir.

Neyse ki Belediye Meclisinde Meclis üyesi değer-

li hemşerimiz Ali ŞAFAK, Prof. Dr. M. Emin ERŞİRGİL 

‘i diğer Meclis Üyelerine ayrıntılı olarak anlatmış ve 

Meclis Muhtarın dilekçesini reddederek, tartışmaya 

bile almamıştır.

Değerbilirlik; nitelikli insan ögelerinden biridir. Kendi-

ni bilen, görgülü, görenekli, terbiyeli, ahlaklı, karak-

terli, okuyan, eğitimli, bilgili insanlar ancak değerbilir. 

Belediye Meclis Üyesi değerli hemşerimiz Ali şafak 

bunlardan biridir.

İyinin, doğrunun, yararlının, olumlunun değerini bil-

meyenler lütfen yerel yönetim kadrolarında yer al-

masınlar.

Vefasızlık ya da değerbilmezlik aynı 

zamanda nankörlüğün diğer adıdır.

Saygılarımla.

BENİ İYİ TANI

Birazcık kafa yorda beni tanı

Üstünden alırım çarşaf yorganı

Boynuna atarım kement urganı

Sürürüm yerlerde izin bulunmaz

***

Neyleyim dünyada şöhreti şanı

Ben Bor’un delisiyim iyi tanı

Nice masumların aldın ahını

Çalarım taşlara izin bulunmaz

***

Dillerin lal olmuş sesin çıkmıyor

İçin daralmış nefesin yetmiyor

Kurumuş vicdanın iflah olmuyor

Salarım dağlara izin bulunmaz

***

Muhabbet ocağında aşkla piştim

Nice cahillerle cenge giriştim

Duydum söz etmişsin peşine düştüm

Kırarım hatrını izin bulunmaz

***

Kaçırmışın kantarın topuzunu

Sürerim dağlara alayınızı

Bozarım ağzınızın tadınızı

Tıkarım inlere izin bulunmaz

***

Nerden geldiğini sakın untma

Gün gelirde tükürürler çarkına

İleri gidipte fazla kaşınma

Yıkarım bendini izin bulunmaz

***

Anadan doğma ham olgun değilsin

Geriden görenler seni ne bilsin

Aşık Safainin dengi değilsin

Yakarın narlara izin bulunmaz

Bo’lu Ozan Aşık Safa-i.



12 SA
YI

: 1
09

KI
Ş 

2
0

1
8

çalan yüzünü görünce ondan çok çekinir ve saygı 
duyardık. Sınıfa girince çıt çıkmaz bazen sert bazen 
de şakacı tavrı ile bize geleceğin öğretmeninin nasıl 
olması gerektiğini anlatırdı. Koridorda görünce üs-
tümüzü hemen düzeltir, yüksek sesle gülemezdik.

Hüseyin Hocam öğretmenliğinin ilk yıllarını anlatır-
ken ders alınacak bir olayı bize önek alın diye aktar-
mıştı. Hocam iyi bir okula atanır, sınıfındaki çocuk-
ların çoğunun babası mühendis, doktor gibi mes-
leklerdenmiş. Yıl sonunda müfettiş gelir. Hocam 
tahtaya geçip, haritada Panama kanalını anlatmaya 
başlar, kanalın uzunluğu şu kadar, eni şu kadar ve 
komşu ülkeleri anlatırken arka sıradan bir öğrenci 
devamlı parmak kaldırır, dersi bozduğunu zannedip 
öğrenciye söz vermez. Müfettiş:

“ Hocam çocuk bir şeyler söylemek istiyor.” deyin-
ce tahtaya çağırır. Öğrenci haritanın başına gelerek 
“Öğretmenim biz babamla gemi ile Panama kanalın-
dan geçtik.” diyerek çok güzel anlatır. Ben yenik bir 
pehlivan gibi sandalyeye adeta çöktüm.

Bize her şeyi bildiğinizi zannetmeyin. Ukalalık et-
meyin, çevrenizdeki insanlardan sorup öğrenin, yal-
nız okumak yetmez. Araştırın. 

Babam dikiş, nakış öğrensin, ev hanımı olsun diye 
beni kız meslek lisesine yazdırdı. 5 yıllık okul bitin-
ce ne yapacağımı bilemedim. Ne dikişi ne de nakışı 
yapıp pazarlayacak ortam yoktu. O yaz evde boş 
boş oturdum. 

Sonbaharda öğretmen okulu açılacak denince an-
nem “kızım kayıt ol bir meslek sahibi ol” diye bana 
öncülük etti. Ama, babam gitmesin diye karşı çıktı. 
Kendi başıma sağlık raporu alarak okula kaydımı 
yaptırdım. Okul yeni açıldığı için gerekli kitapları li-
sede okuyan öğrencilerden temin ettik. Ama tarih 
kitabını bulamadım. Her Perşembe günü okul mü-
dürümüz rahmetli Hakkı CANER’in odasına girer, ta-
rih kitabını alıp, akşam çalışarak sabah geri verirdim. 
Müdür bey babamın olmadığını, öksüz olduğumu 
zannetmiş. Durumu anneme anlatınca babamı ikna 
edip okul müdürü ile görüştü. Ankara’ya giden rah-
metli Besim ECEMİŞ amca tarih kitabını alıp bana 
getirdi.

Okulda eğitim üç yıldı. Son sınıfta üç ay köy okul-
larına staja gittik. Bende Gümüşler kasabasında, 
rahmetli Tahir GÜLEZ’in okulunda staja başladım. 
Tahir Bey çok başarılı bir öğretmen ve müdürdü. İlk 
öğretmenliği ondan öğrendim.

Okulumuzda çok kıymetli öğretmenlerimiz vardı. 
Doğan SOYER, Hakkı CANER, Bahattin ÇEPER, Nezih 
ve Belkıs BABACANER, Sevim ÇETİN, Cengiz ÖĞÜT 
ve müzik öğretmenimiz Cafer ÜNERİ. Her Çarşamba 
öğleden sonra gönüllü mandolin dersi verirdi. Gel-
meyenlere de çok kızar, ceza verirdi.

Bende iz bırakan eğitim şefimiz Hüseyin ARISOY 
hocamdı. Sert görünüşü, yumuşak bir kalbi vardı. 
Briyantinli saçları ve düzgün kıyafeti ile pembeye 

HOCAM HÜSEYİN ARISOY ANISINA Necla Okay ÖZDAMAR
Emekli Öğretmen 

Öğretmenler Gününün Ardından…         
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Hüseyin Hocam son derece ciddi, bizlere pek yüz ver-
mez, her şeyi eleştirir iyi öğrenin derdi. 2-3 yıl sonra 
çalıştığım köy okuluna geldi. Dersimi dinledi, önce 
kutladı ve onu ilk defa meslektaşım olarak gördüm.

Hocama en son eşinin ölümü için başsağlığına git-
miştik. O sert adam gitmişti, yumuşak ve sevgi do-
luydu. Hepimizi kucakladı ve sizlerle gurur duyuyo-
rum dedi. Nur içinde yatsın.

Niğde İlköğretmen Okulu’nun bütün öğretmenleri 
harikaydınız. Bizler de yüzlerce öğrenci yetiştirdik, 
onları görünce gurur duyuyoruz. Öğretmenlerimin 
hepsini saygı ve sevgiyle anıyorum. Sizlerin öğren-
cileri olduğumuz için ne mutlu bize.

Öğretmen okulları ve Köy Enstitüleri Anadolu’dan 
doğan bir güneşti, kaybolup gittiler. Bir daha geri 
dönmeyecekler. Saygılarımla.

Yeni öğretmene “Öğretmenim bamya nasıl kuru-
tulur.” diye sorarlar, o da “önce haşlarız sonra ipe 
dizeriz” deyince çocuklar gülerek “Hocam o sümük-
lü bamya olur” derler. Meğer çalıştığı ilçede halkın 
çoğunluğu kuru bamya ile geçimini sağlıyorlarmış.

Bizler öğretmen okulunun ilk mezunuyuz. Yani 
Cumhuriyet öğretmeniyiz. Türkiye’nin bazı il ve içle-
rinde, daha çok köylerinde çalıştım. Bilhassa Yozgat 
Yetiştirme Yurdu’nda çalışırken yalnız öğretmenlik 
değil onlara annelik yapmanın gereğini duydum. 
Öğretmen okulları kaldırılıp lise düzeyine geldi. 
Sonra Eğitim Enstitüsü oldu. 3 ayda öğretmen ye-
tiştirildi. Her meslekten kişiler iş bulamadıkları için 
öğretmenliğe mecbur bırakıldılar. Güneydoğuda 
şehit olan Astsubay ve Polislerin çoğu atanmayan 
öğretmenlerdir. Sonra öğretmen okulları kapatıldı 
ve eğitim amacından saptırıldı.

Değerli büyüğümüzü, ne yazık ki yaklaşık dört ay 
kadar önce kaybettik. 2014 yılında yapmış oldu-
ğumuz görüşmede anlattıklarını2 aziz hatırasına ve 
Niğde tarihi kaynakları arasına armağan etmek üze-
re paylaşmak istiyoruz:

Atatürk’ün Niğde’ye Gelişi Üzerine Sözleri

Atatürk istasyondan alındı, fayton vardı o zaman. 
Burada askeri alay vardı. Halkevi vardı. Halkevi 
memleketin çok işine yarardı. Orada müsamereler 
yapılırdı. Halka yararlı işler yapılırdı. Ders verilirdi.

Atatürk halkevine geldi. Halk da istasyondan geldi, 
Halkevi’ne girebilenler girdi, giremeyenler biraz bekle-

2 Emin KOÇ (Niğde-Merkez, 1922 doğumlu) ile 5 Aralık 2014 
günü yapılan görüşme.

Yaklaşık dört yıl kadar 
önce, tarihî kaynaklar üze-
rine yaptığımız çalışmayla, 
Atatürk’ün 1934 yılında 
Niğde’yi ziyareti üzerine bir 
eser hazırlamaktaydık.1 Ko-
nuyu gün ışığına çıkardık; 
fakat, Niğde için önemi bü-
yük bu tarihî yaşanmışlığı 

resimlerle göz önüne koymak imkânını bulamıyor-
duk. Atatürk’ü Niğde’de iken gösteren bir fotoğraf 
ararken, Atatürk’ü gören gözleri bulduk; Emin KOÇ, 
doksan iki yaşında ve Niğde tarihinin önemli bir şa-
hidi olarak bizi aydınlatmıştı.

1 İhsan ÇANAK, Atatürk’ün Niğde’ye Gelişi (5 Şubat 1934), 
Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Yayını, 
Niğde, 2015.

EĞİTİMİN ASIRLIK ÇINARI   
EMİN KOÇ’TAN ANILAR

İhsan ÇANAK
Emekli J. Albay

Tarih Uzmanı

Öğretmenler Gününün Ardından…         
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Babam kendisi geç evlenmiş. Bu oğlum erken ev-
lensin diye beni büyük yazdırmış. 1920 yazdırmış.

Ben de II. Dünya Savaşı’nda Gelibolu’daydım, üç 
sene askerlik yaptım. 1943’te gittim, 1946’da 
savaş bitti, bizi terhis ettiler. Savaş bitmese belki 
daha kalacaktık.

Yedek Subay Emin KOÇ6

Öğretmen Okulu çıkışlı-
yım. Lise, Niğde’de yoktu, 
1949’da açıldı. Bor’da ortao-
kul yoktu, Bor’lular Niğde’ye 
gelirdi. O zaman zaten okur-
yazar yok. Okuryazarları 
tuttular kurstan geçirdiler, 
öğretmen yaptılar. Ne yap-

sınlar, o zamanın şartları öyleydi.

Ben Konya Öğretmen Okulu mezunuyum. 1943 
mezunuyum. İlkokul öğretmeni olarak. 30 sene 
öğretmenlik hizmet yılı. Oğlum eczane açtığı sene 
emekli oldum. 

73’de emekli oldum. Hâlâ yaşarım ama tadı yok. Ha-
nım vefat edince tadı kalmadı bu yaşantının. 

Emin KOÇ
Emekli Öğretmen

(1922-2018)

RUHU ŞAD OLSUN,   
NİĞDE’NİN BAŞI SAĞOLSUN.

6 Mahmut KOÇ’a (Niğde-Merkez, 1946 doğumlu) ait fotoğraf 
arşivi.

di orada, sonra gitti. Biz çocuğuz bizi içeri almadılar. 
Ben de sonra geç kalıyorum diye eve gittim.

Nurettin BAYHAN saz çaldı. Eskigümüşlü Rıfat 
Çavuş çok gür sesli adamdı, iyi okurdu. Dokuztelli 
Mehmet Ağa, iki kişi daha vardı, hatırlayamıyorum, 
Halkevi’nde. Oyun da oynadılar orada. 

Halkevi’nden sonra Atatürk orduevinde, mahfel 
derlerdi o zaman, eğlenmişler, dans etmişler. Konu-
şuluyordu halk arasında, oradan duyduydum.

Mahfel şimdiki orduevinin olduğu yerdi. Mahfel şu 
anda da duruyor.3 Siviller de gelirdi oyun oynardık 
bu binada. Niğde’nin münevver kitlesi, öğretmenler, 
doktorlar, zaten iki doktor vardı, başka yoktu.

Yani Atatürk’ün geldiği yüzde yüz doğru. İstasyon 
kalabalıktı, millet aktı oraya. 

Atatürk’ün Niğde’ye Daha Evvel de Geldiği Yönün-
de Duydukları Üzerine Sözleri

Atatürk, Kurtuluş Savaşı zamanında Niğde’ye gel-
di, bir gece kaldı gitti. SOYLU’ların evinde kaldı. 
Niğde’nin ağalarındandı o zaman. Babam anlatırdı.4 

Mustafa SOYLU, Atatürk onların evinde kaldı. Bi-
zim de komşumuz olur. Atatürk, bir gece kalmış 
gitmiş. Atatürk, Erzurum’dan, kongreden gelirken, 
Kırşehir’e uğramış, oradan da buraya gelmiş galiba.5

Kendi Hayatına Dair Sözleri

Esas benim doğumum 1922. Cumhuriyet kurulma-
dan bir yıl önce. Şubat’ta, karakışta doğmuşum. 

3 Sözü edilen askerî mahfel, Niğde’de konuşlu 41. Tümen 
Komutanlığı tarafından, eski askerlik şubesinin tadilatı sonrası, 
1930 yılında kullanıma açılmıştı. Bilgi Gazetesi, 111 (19 
Mayıs 1930), s.1.; Tümen Komutanlığının subayları tarafından 
kullanılan, buluşma, toplantı, eğlence, balo vb. tertipler için 
şehrin en müsait salonuna sahipti. Konu edilen günlere en 
yakın tarihteki ulaşabildiğimiz fotoğrafı için bkz. Çanak, a.g.e., 
s.25.

4 Mahmut KOÇ (Niğde-Merkez, 1302(1886) doğumlu) 
babasından aktarımıdır.

5 5 Şubat 1934 tarihli Resmi Niğde isimli gazetenin birinci 
sayfasında Atatürk’e “hoş geldiniz” şeklinde seslenişle birlikte 
“Millet Savaşı sıralarında gelip bir akşamcık kaldığınız Niğde, 
sizi, yıllardır özler ve gözlerdi.” şeklinde bir cümle de yazılıdır. 
Bkz. Resmi Niğde, 302 (5 Şubat 1934), s.1.
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ma ve üst görevlere getirilmede kadını dezavantajlı 
duruma getirmiş ve ayrımcı muameleye maruz bıra-
kılmıştır. Kırsal kesimde üretime bizzat katılan, tarla-
da, pazarda erkekle birlikte hatta ondan daha fazla 
çalışan kadın, kaşık düşmanı olarak adlandırılmıştır.

Erkek, kadının egemenliği altında görünmek dahi is-
tememiştir. Bir sokak röportajında “Şehrimizin Bele-
diye Başkanı kadın olacakmış ne düşünüyorsunuz” 
sorusuna verilen yanıtların çoğu “Niye erkek mi kal-
mamış” olmuştur. Az da olsa bu tür görevlere ge-
lebilmiş kadınlar topuklu efe, demir leydi, erkek gibi 
kadın vb. nitelendirmeler ile maskülenleştirilmiştir.

Özellikle medyanın bu yönde algı oluşturma ve top-
lumu o yöne kanalize etme bakımından yaklaşımı çok 
önelidir. Son zamanlarda görsel medyada yer alan 
evlilik, moda, magazin programları, film ve dizilerde 
kadın arzu nesnesi, ticari kazanç kapısı, süs eşyası, 
üretmeyen, sürekli tüketen olarak gösterilmekte; 
böylece konumu basitleştirilmekte ya da korunma-
sı, bakılması gereken, tek başına karar almaktan aciz 
bir durumda sergilenerek, toplumda var olan algı 
pekiştirilmektedir. Oysaki, kadın dokunur, iyileştirir, 
güzelleştirir, sakinleştirir, yaraları sarar. Çünkü kadın 
üretkendir, vericidir, doğa gibi sabırla bekler. 9 ay 
bebeğini bekler, onun büyümesini bekler, askerdeki 
sıladaki yârini, oğlunu bekler, torununu bekler… Yaşa-
mında hep umudu, beklentisi vardır. Bu nedenledir ki, 
yok etmez, korur, kollar, aktarır. Bu özverisi nedeniyle 
kadın babası için, çocuğu için, abisi için… Hep başkaları 
için ödün vermek zorunda bırakılmıştır. Unutulmama-
lıdır ki kadın bireydir, kimsenin malı değildir.

Kadının dışlandığı, yok sayıldığı toplumlar gelişimini 
tamamlayamamıştır. Fiilen eşit olmayanlara eşit gibi 
davranmak, var olan eşitsizliği sürdürmekten başka 
anlam ifade etmemektedir.

Son söz Atalarımızdan “Dünya dört kulplu 
tekne, ikisinden kadın tutar, ikisinden erkek”

Mustafa Kemal Atatürk “Ey kahraman Türk 
kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar 
üzerinde yükselmeye layıksın” diyerek Türk 
kadınının toplumdaki konumunu belirlemiştir.

Bu nedenledir ki, Cumhuriyet döneminde kadına 
layık olduğu haklar verilmiş, önemli adımlar atılmış; 
ilerleyen zamanlarda ve günümüzde de yasal düzen-
lemeler artırılmış, çağdaş ülkeler düzeyine çıkarılmış 
ise de; bunların hayata geçirilmesi ve özümsenme-
si ne yazık ki aynı hızda olmamıştır. Çünkü kadının 
hukuk sistemi içindeki yerini, yasal düzenlemelerden 
çok karar verici konumundaki kişilerin ve toplumun 
bakış açısı belirlemektedir maalesef.

Bunun içindir ki, bugün kadınların eşlerinden, birlikte 
yaşadıkları aile fertlerinden, hatta hiç tanımadıkları 
bir erkekten sırf kadın oldukları, onlar gibi düşünme-
dikleri, isteklerini yerine getirmedikleri için fiziksel, 
sözel, cinsel, ekonomik şiddete maruz kalmaları art-
mış, hatta insan olmaktan kaynaklanan yaşam hak-
ları dahi ihlal edilir hale gelmiştir.

Toplumsal ilişkilerin temelinde egemenlik olgusu 
yer alır. Toplumsallaşma sürecinde cinsiyetçi rollerin 
öğrenilmesi ile erkeklerin fiziksel özelliklerinden do-
layı güçlü ve üstün bir konum saptanarak erkeğin 
egemen olması beklenmiş, üretim ve geçimin temini 
erkeğe, ev işleri kadına verilmiş, böylece kadına edil-
gen bir rol tanımlanmıştır. Bu roller içselleştirilmeye, 
benimsetilmeye çalışılarak erkeğe bağımlı kılınmıştır. 
Bu durum 21. Yüzyılda dahi aynen devam etmek-
tedir. Toplumlar gelişmiş, eğitim, sanayileşme, ada-
let kavramları en üst düzeye çıkmış; ancak, kadın ev 
dışında çalışsa dahi anne, gelin, evlat, eş ve evinin 
kadını rollerini öncelikle kotarması istenmiş, gele-
neksel rol ayrımında asıl görevinin bu olduğu sürekli 
vurgulanmıştır.

Yöneticilerin kadınlara bilinçsiz ön yargıları, kadın rol 
modellerin azlığı, özgüven eksikliği iş yaşamına katıl-

KADIN’A DAİR Zarife Zerrin TOGAY 
Ankara 7 Aile Hakimi
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Ağustos 2018 günü toplandık. Etkinliğe İzmir ve 
başka kentlerden gelen büyüklerimizin yanı sıra; 
ADD Niğde Şube Başkanı Nihal AÇIKGÖZ ile bir ön-
ceki şube başkanı Sevgi ÖZBEK  ve yönetim kurulu 
üyeleri, Ulukışla şubesinde görev yapmış eski ve 
yeni yöneticiler, dernek üyeleri, hemşehrilerimiz, 
Beyağıl, Maden, Gümüş ve Köşkönü köyleri muhtar-
ları ile biz bursiyerler katıldık.

Atatürk, O’nun silah ve devrim arkadaşları anısına 
saygı duruşu yaptık ve ardından İstiklal Marşımızı 
söyledik.

Bursiyerler adına ben ve bu yıl SBF Uluslararası 
İlişkiler Bölümünü bitiren Elif KUZUM abla birer ko-
nuşma yaptık, bizlere sahip çıkanlara şükranlarımızı 
sunduk. Ulukışla Şube Başkanımız Halil DURGUN, 
Niğde Şubesinden Nihal AÇIKGÖZ ve Sevgi ÖZBEK 
konuştular. Günün anlamı ve Atatürk devrimleri 
hakkında  duygu  ve düşüncelerini belirtip önemli 
açıklamalar yaptılar.

Başarılı ve yardıma gereksinimi olan Ata-
türkçü Ulukışlalı öğrencilere destek amacıyla, 
2008-2009 öğretim yılında başlatılan ADD 
Ulukışla Şubesi’nin burs çalışmaları kesintisiz 
olarak devam ederek 10. yılını tamamladı.

Ulukışla’dan yetişen bazı iş ve meslek sahibi hem-
şehrilerimizin önderliğinde, Atatürkçü Ulukışla se-
verlerin de ADD Ulukışla Şubesine yaptıkları bağış-
lar sayesinde sürdürülen çalışmalarda şimdiye kadar 
107 öğrenciye karşılıksız burs verildi. Bazı öğrenci-
ler, başarılı olmak ve dernek etkinliklerine katılmak 
koşuluyla 4,5,6,7 yıl gibi uzun süreler burs aldılar. 
Örneğin ben, ilkokul çağında burs almaya başladım 
ve geçen 10 yıl kesintisiz burs aldım. Halen Hacet-
tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafiker 
Bölümü 2. sınıfa devam ediyor ve burs alıyorum. 
Burs almanın yanında hemen her yıl düzenlenen 
gezilere katıldım. Kemerhisar, Bor, Niğde, Aksaray, 
Kapadokya Bölgesi, Ulukışla’nın bazı köyleri, uçakla 
İzmir, Konya, Eskişehir, Ankara kentlerini gezdim, 
Maden Köyünü ve yaylasını, Bolkar Dağlarındaki 
Karagöl ve Çiniligöl’ü gezip gördüm. Güzel otellerde 
kaldım. Güzel restoranlarda yemek yedim.

Başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KO-
CAOĞLU olmak üzere kentlerin yöneticileriyle tanı-
şıp konuşma fırsatı buldum. Bilgi, görgü ve dene-
yimim arttı. Vizyonum genişledi, kendi ayaklarım 
üzerinde durup, tek başıma başka kentlere gidip 
işlerimi halletme özgüveni ve yetisini kazandım. Bu 
nedenle Atatürkçü Düşünce Derneği’ne ve bu işlere 
ön olan Atatürkçü büyüklerimize ne kadar teşekkür 
etsem azdır.

10. yıl kutlaması için Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 
Ulukışla Adliyesi karşısındaki yeni merkezinde 8 

ADD ULUKIŞLA ŞUBESİ ÖĞRENCİLERE BURS 
ÇALIŞMALARINDA 10. YILINI TAMAMLADI

Berfin Dürdane URAS
Hacettepe Üniversitesi GSF

Grafik Bölümü Öğrencisi
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olduklarını ve bu nedenle çalışkan Atatürkçü kadın-

lar arasından derneğe daha çok üye kaydedilmesi-

nin önemine dikkat çekti. Yeni Şube Başkanı Halil 

DURGUN ve yönetim kurulu üyelerinin büyük başa-

rılara imza atacaklarına inandığını belirtti. Etkinliğe 

Niğde’den ve köylerden katılarak onur ve destek 

veren konuklara teşekkür etti. Daha önce 1,5 yıl 

kira giderini karşıladığı bu yeri, Yalova’ya kadar gi-

derek sahibinden satın aldığını ve mülkiyetini Der-

neğe bağışlayacağını belirtmesi sevinçle karşılandı. 

Eşi Feza DEMİR’de bu yıl üniversite eğitimini bitiren 

5 bursiyer öğrenciye birer Anıtkabir Kol Saati arma-

ğan etti.

Konuşmaların ardından dernek merkezinde, günün 

anısına hazırlanan ve 70 kişinin katıldığı öğle ye-

meğine geçildi. Neşe içinde, dostça konuşmalar eşli-

ğinde geçen yemekten sonra, fotoğraflar çekildi ve 

geleceğe yönelik güzel umutlarla ayrıldık. 

Son konuşmayı, burs ve gezi çalışmalarını başla-
tan Ceyhan DEMİR yaptı. 10 yıl önce bu işe nasıl 
başladıklarını ve bu projeye maddi ve manevi katkı 
yapanların hepsini tek tek ismen sayarak anlattı. 
Emekli Vali yardımcısı Nurdoğan KAYA’nın, emekli 
İngilizce öğretmeni Mehmet ÖZTUNA’nın, Emirler 
Köyünden emekli Prof. Dr. Hüseyin ERBİL’in kat-
kısının büyük olduğunu belirtti. Türk gibi başlayıp 
İngiliz gibi sabır ve inatla devam ettiklerini, her yıl 
burs yardımı yapanlara 2 liste halinde, gelirler ve 
dağıtılan bursların ay ve gün olarak dökümünü, 
ayrıntılı teşekkür mektuplarıyla verdiklerini ve bu 
sayede kazanılan güven sonucu projenin gelişti-
ğini ve bugüne gelinebildiğini anlattı. Başta Çetin 
DEMİR olmak üzere 10 yıl içinde emeği geçen her-
kese  tek tek teşekkür etti. Ulukışla Şubesinde bir 
ilke imza atılarak yönetim kuruluna Aysel KAYAR 
ve Özge ÖNEN’in girmesinden mutluluk duyduğu-
nu belirtti. Kadınların erkeklere oranla daha üretken 
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müşterisinin tıraşına yeniden başlayan berber ve 
tıraş olan ihtiyar feci durumu görünce çıkıp adamı 
attan indirirler. Berber, tıraş olan ihtiyara bu biraz 
ağır olmadı mı diye sorar? İhtiyarın cevabı ise kabak 
razıydı, ama sahibi razı olmadı. şeklinde olmuştur. 

Azgın köpeklerle mücadele 

İslamiyet’te zalimler, düşkünlere zulmedenler her 
zaman lanetle anılmışlardır. Bu zalimlerin yaptıkla-
rının cezası muhakkak verilmiş, bir deyimle mazlu-
mun hakkı yerde kalmamıştır.

İnsan bu zalimlerin ki, hükümdar da olur, zengin de 
olur, eşkıya da olur, yaptıkları karşısında dayanılmaz 
hale gelir ve cezalarını kendi eliyle vermek ister. İşte 
bu yanlıştır. Çünkü ilahi adaleti yerine getireceğini 
sanan insan, her zaman türlü belalarla karşı karşıya 
kalabilir. Bu bakımdan böylelerine nasıl davranılaca-
ğını insan iyice öğrenmeli ve tutacağı yolu mantıklı 
bir çözümle belirlemelidir                                                                                                                                 

Eski zamanlarda bir öğrenci tam otuz yıl ilim öğ-
renmeye çalıştı. Sonunda hocası öğrencisinin yetiş-
tiğine kanaat getirdi ve ona, “Sana bir soru sora-
cağım. Eğer bilirsen diplomanı alacaksın. Bu soraca-
ğım soru din, iman ile ilgili değil. Ama onlar kadar 
önemli. Eğer bunca yıl okuduğun derslerden biraz 
anladıysan, o dersler sana bir meyve verdi ise, so-
rumu cevaplandırabilirsin. Şayet dersleri anlamadan 
okuduysan olumlu cevap veremezsin” dedi.

Böylece hocası öğrencisinden iyi ve mantıklı bir ce-
vap bekleyerek konuştu: “Senin memleketin bura-
ya kaç günlüktür?” Öğrenci cevap verdi. “Üç aylık 
yoldur” sonra ikisi arasında konuşma şöyle devam 
etti. “Diploma alıp bu üç aylık yola gideceksin inşal-

Dergimizin bu sayısının, Kıssadan Hisseler 
bölümünde yine tasarruf ve aşırılık üzerine 
ve çeşitli bilgilerinizi hatırlatacak yazılar ve 
bir fıkra bulacaksınız. 

Halife Hazreti Ömer’in duası

Halife Hazreti Ömer, vaaz vermek üzere caminin 
minberinde bulunmaktadır. Bu esnada üzerinde yeni 
yaptırdığı elbise vardır. Cemaat içinden birisi, kılıcını 
çekerek Hazreti Ömer’in karşısına dikilir. Ben devletin 
verdiği ile yeni bir elbise diktiremiyorum da, sen nasıl 
yeni elbise diktirdin hesabını ver der. O sırada Hazreti 
Ömer’in oğlu ayağa kalkarak, devletin bana verdiğini 
de ben babama verdim o şekilde yeni elbise diktirdi 
diyor. Ortalık yatışınca, Hazreti Ömer dua etmeye 
başlıyor. Allah’ım şükürler olsun, bir yanlış yaptığım-
da kılıçla düzeltecek arkadaşlarım var! diyerek.

Çok aşırı hareket eden adamın sonu

Şehrin birinde azgın bir adam varmış, astığı astık 
kestiği kestik, karşısına kimse çıkıp bir şey söyleye-
miyormuş. Bu adam meydanın kenarında bulunan 
bir berber dükkanına gelir, atını dükkânın önüne 
bağlayıp içeri girer. İçerde berber, yaşlı bir adamın 
başını ustura ile kazımakta imiş, onu bırak beni tıraş 
et emrini vermiş. Bu arada başının bir kısmı ustura 
ile kazınmış olan adamın kafasına bir şaplak vura-
rak kabak oldu mu? diye alay etmiş. Tıraşı bittik-
ten sonra da, ihtiyarın başına vurup alaya devam 
eder. Çıkıp atına binerken, ayağı üzengiye takılır, at 
parlar adamı sağa sola çarparak meydanlıkta bir tur 
atıp berber dükkânının önüne gelir, adamın kafası 
parçalanmıştır. Belalı adamın çıkışından sonra eski 

KISSADAN HİSSELER
TASARRUF ve AŞIRILIK

Hüseyin ÇELİK
16. Dönem Niğde Milletvekili

İnşaat Yüksek Mühendisi
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Taptuk bir türlü arzuladığı gibi Yunus’u ele almıyor, 
erenlerin gönül deryasından bir katre sunmuyordu. 
Yunus bu konuda bir dilekte bulunsa “Sen hala dün-
ya kokuyorsun” deyip savuşturuyordu. Yunus “Her-
halde benim nasibim burada değil, bir başka şeyhin 
kapısında” diyerek, Taptuk Emre’ye dahi haber ver-
meden dergâhı terk etti.

Ama dergâhtan uzaklaştıkça içini bir hüzün kapladı. 
Taptuk Emre’nin kapısında  pespaye işleri yaparken 
bile gönlünde bir aydınlık, bir ferahlık, bir yumuşak-
lık vardı. Dergâhtan ayrılalı gönlü kararmış, katılaş-
mıştı. Uzaklaştıkça içini Taptuk Emre’ye ve dergâha 
karşı bir hasret kaplıyordu. Bu yolculuk sürerken bir 
akşam vakti yedi kişilik bir başka yolcu gurubuna 
rastladı. İçini kaplayan hüzün ve hasrette belki bir 
hafifleme olur diye kendi de onlara katıldı. Yol ar-
kadaşları ermiş kılıklı yaşlıca insanlardı. Güven veren 
halleri vardı. Birlikte sürdürülen bu yolculuk sırasın-
da bir an geldi ki hiçbirinin çıkınında (Azık çantası) bir 
şey kalmadı. Bir yerde mola verdiler, açlık canlarına 
tak etmişti. Bu yedi arkadaştan biri ellerini kaldırıp 
Yaradan’a niyazda bulundu. Bu dua ve yakarmanın 
akabinde önlerinde türlü yiyeceklerle donatılmış bir 
sofra peyda oldu. Yediler içtiler Rablerine şükretti-
ler. Bundan sonra bu yedi yolcu da yolda acıktıkça 
dua etti ve yemekleri ilahi bir lütuf olarak ikram 
edildi. Sonunda dua sırası Yunus’a gelmişti. Yunus 
soğuk terler döküyordu. İşin içinde mahcup olmak 
vardı. Yol arkadaşlarının her biri Allah katında mak-
bul kişilerdi ki duaları kabul görüyordu. Kendisinin 
böyle bir imtiyazı yoktu. Ama duayı yapacaktı, çare-
si yoktu. Bütün varlığı ve içtenliğiyle Allah’a yalvar-
dı “Ya Rabbi, şu yol arkadaşlarım sana kimin yüzü 
suyu hürmetine yalvardılarsa ben de onun yüzü 
suyu hürmetine yalvarıyorum, beni mahcup etme…” 
Bu duanın arkasından öncekilerin iki katı yiyecek-
içecek lütfedildi. Şaşkınlık sırası yedi yolcudaydı.

Sordular: Ey arkadaş, sen kimin hürmetine dua et-
tin? Yunus, önce siz söyleyin dedi. Açıkladılar, biz 
Taptuk Emre’nin dergahında Yunus adında çok 
makbul ve muteber bir derviş varmış, onun hürme-
tine Tanrı’ya yakarmıştık

lah…” “Evet, Allah kısmet ederse gideceğim” “Yolda 
obalar, koyun sürüleri ve koyun sürülerini koruyan 
köpekler var mı?”. “Tabii sürüler, obalar ve köpekler 
var. “Memleketine dönerken böyle bir obaya yolun 
düşerse, sürüyü bekleyen çoban köpeklerinden altı 
tanesi sana saldırsa ne yaparsın? Eğer, şimdiye ka-
dar okuduğun derslerden nasibini almışsan, bu so-
runun cevabını verir, diplomanı alırsın”

“Muhterem hocam azgın köpeklerle elimdeki sopa ile 
mücadele ederim”. “Olmaz. Altı azgın köpekle uğraş-
mak kolay değildir. Sen üçü ile uğraşırken diğer üçü 
seni ısırır. Bu cevap değil”. Öğrenci yine konuştu. “Taş 
ile mücadele ederim, buda olmazsa silah kullanırım”

Hoca buna da, “O vakitte köpek sahibinden kurtula-
mazsın. Hem çoban köpekleri çok kıymetlidir. Soru-
ma cevap vermedin” diye karşılık verdi ve öğrenci-
sine birkaç ay sonra sorusuna doğru cevabı bularak 
tekrar gelmesini söyledi. Öğrenci aylarca düşünüp 
taşındı ve sonunda hocasına gelerek “Hocam aczi-
mi itiraf ediyorum ne yapacağımı siz bana öğretin” 
dedi. Bunun üzerine hoca, otuz yıllık öğrencisine 
son dersini verdi: “Bak evladım böyle bir olayla kar-
şılaşınca sana saldıran köpeklerle uğraşma, onlar 
ile savaşma, hemen çobanlarına seslen. Çoban, bir 
sözü ile köpeklerin seni ısırmalarını önler. İşte zalim-
lerde Allah’ın azgın köpekleridir; yarın hayatta böy-
le azgın köpeklerle karşılaşabilirsin. Onların cezasını 
kendin vermeye kalkarsan seni parçalarlar. Öldür-
sen onların sahibi senden hesap sorar, mahkemelik 
olursun. En iyi çare, o köpeklerin sahibi olan Allah’ı 
çağırmak, Ona sığınmaktır. Çünkü Allah onların ce-
zasını mutlaka verir.

Yunus Hürmetine

Yunus Emre, Anadolu’nun iç aydınlığını, bütün 
Anadolu’nun sevgilisi, insan sevgisinin, hoşgörünün 
sınırlarını, “Yaratılmışı hoş gör/ Yaratandan ötürü…..
Bir kez gönül yıktın ise/ Bu kıldığın namaz değil” 
gibi söyleşilerle kimseye nasip olmayacak ölçüde 
genişleten kimsedir. Yunus Emre (1240-1320) 
Taptuk Emre’nin dergahında uzun süre zevk ve 
hevesle odun taşımış, ayak işleri yapmıştı. Ama 
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Ayrandaki saman çöpü

Fatih Sultan Mehmet, Midilli seferine giderken Ed-
remit civarında dağlık bir köyde dinlenmek için mola 
verir. Burada kendisine ayran ikram edilir. Ev sahibi-
nin temizliğini ve titizliğini aksettiren tertemiz bir 
tas içerisinde sunulan buz gibi ayranın üzerinde üç 
tane temiz saman çöpü vardır. Fatih, Saman çöple-
rini yutmamak için yavaş, dikkatli hatta bazen çöp-
leri üfleyerek içmek mecburiyetinde kalır. Kadına 
teşekkür ettikten sonra, saman çöplerinin hikmetini 
sorar. Cevap şöyledir:

Hey oğul, sen uzak yoldan geliyorsun, gördüm ki 
terli yorgun ve susuzsun. Saman çöplerini bilhassa 
koydum ki soğuk ayranı çabucak içmeyesin ve sıh-
hatin bozulmasın. 

Bu şefkatli anlayıştan çok duygulanan Fatih, o 
köyü bu kadına tahsis eder.

Gülmeniz için bir fıkra

Jack ve arkadaşı Bob kayak yapmaya gitmişler. 
Birkaç saat yol aldıktan sonra korkunç bir kar fır-
tınasına yakalanmışlar. Yakındaki bir çiftlik evine 
arabalarını çekmişler ve evin çekici ama yaşı biraz 
geçmiş hanımından Geceyi orada geçirmek için izin 
istemişler. “Dul bir kadınım ben” diye açıklamış ka-
dın “Evimde kalmanıza izin verirsem komşular dedi-
kodu yaparlar” “Endişelenmeyin” demiş Jack “Ahırda 
da rahat edebiliriz”

Bir yıl sonra Jack, dulun avukatından bir mektup 
almış. Arkadaşı Bob ‘u çağırarak sormuş: “Bob, şu 
çiftliğinde kaldığımız çekici dul kadını hatırlıyor mu-
sun?” Bob,”Evet hatırlıyorum” deyince tekrar sor-
muş: “O gece geç vakit eve gidip, o kadınla yattın 
mı?”

Bob biraz utanarak “İtiraf etmeliyim ki bunu yap-
tım” Jack tekrar sormuş, “Ona kendi ismin yerine 
benimkini verdin mi?” Bob yüzü kızararak “Evet kor-
karım öyle yaptım” dedi. Jack rahatlamış bir ifadeyle 
son sözü söylemiş: “Sana çok teşekkür borçluyum 
dostum. Kadın ölmüş ve çiftliği de bana bırakmış.”

Yunus esas şimdi mahcup olmuştu. Yunus’un ken-
disi olduğunu açıklamaya utandı. Taptuk Emre’ye 
karşı da kalbini bozmuştu. Halbuki Taptuk ona Al-
lah yolunda epeyi dereceler kazandırmıştı. Büyük 
bir pişmanlık içinde, bedeninden sıyrılmış bir ruh 
gibi akarak Taptuk dergahına döndü ve şeyhine bu 
defa kendini kayıtsız şartsız teslim etti.

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil 

Kendisine İmam Şamil de denir. Kafkaslarda yetişen 
en büyük vatansever mücahitlerden birisidir. İmam 
Mansur’un başlattığı cihat hareketini zirveye taşı-
yan Şeyh Şamil, askeri dehasının yanında aynı za-
manda çok da kâmil Müslümandı. 1795’te Gümrü‘de 
doğmuş,1871’de Medine’de ölmüştür.

Cesareti ve kuvveti dünyaya nam salmış, Ruslar-
la yaptığı mücadelelerde Rusların korkulu rüyası 
haline gelmiştir. Şeyh Şamil’in Ruslarla yaptığı bir 
çarpışmada göğsüne düşman süngüsü saplanmış-
tı. Ama O, süngüyü çıkartarak kendisini yaralayan 
Rus’u öldürmüş, sonrada ciğeri delinmiş, kaburga-
ları kırılmış bir halde düşman çemberini yarıp kur-
tulmuştu.

Hür olmamayı ve vatansızlığı ölümle bir tutan bu 
kahraman, Dağıstan’ın bağımsızlığı için bir avuç 
Müslüman ile yıllar yılı Çarlık Rus ordusuna karşı sa-
vaşmış, en sonunda 1859’da Ruslara esir düşmüş. 
Fakat Çar dahi İmam Şamil’in silahını almaya cesaret 
edememiştir. Çar’dan hacca gitme izni alan bu bü-
yük insan, Medine’ye giderken İstanbul’a da uğra-
mış, burada halk büyük törenle karşılanmıştır. Daha 
sonra Kutsal topraklara  varıp,  hayatının sonuna 
kadar orada kalmıştır.

Kafkas kartalı Şeyh Şamil’e, esareti sırasında Rus 
Çarı tarafından bir ziyafet verilir. Günlerdir aç olan 
Şeyh Şamil yemekleri iştahla yerken Rus Çarı yanın-
dakilere “Korkarım bu adam bizi de yiyecek!” diye 
fısıldar. Bu sözleri duyan Şeyh Şamil Çar’a şöyle der 
“Endişe etmeyin bizim dinimizde domuz eti yemek 
yasaktır.”



21 SA
YI

: 1
09

KI
Ş 

2
0

1
8

Başkent – Niğde Vakfı’nın, 25 Nisan 1992 tarihin-
de resmen kurulmasından bu yana geçen 26 yıla 
yakın süreçte, Vakıf Ana Sözleşmesi’nde belirtilen 
amaçları doğrultusunda 1.000’den fazla öğrenci-
ye eğitim yardımı yapılmış ya da gerek Vakfımız, 
gerekse Vakfımız aracılığıyla yardımsever kişiler 
tarafından burslar verilmiştir. Vakfımızca destekle-
nen bu öğrencilerin Kaymakam, Doktor, Mühendis, 
Avukat, Hakim, Savcı, Öğretmen vb. meslek sahibi 
olmaları bizler açısından mutluluk verici bir olay-
dır.Ancak, Vakfımızca yapılan yardımlar ve verilen 
burslar prensip olarak karşılıksız olmasına rağmen, 
gönül arzu ediyor ki bir zamanlar yardıma ihtiyaçları 
olduğu için Vakıf Yönetimlerine başvurarak destek 
alanlar, kendilerinden yıllar sonra Üniversite çağına 
gelen kardeşlerinin de bu desteğe ihtiyaçları ola-
bileceğini unutmasınlar. İş güç sahibi olduklarında, 
kendilerinin ve varsa bakmakla yükümlü oldukları 
kişilerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, 
imkanları oranında bir kerecik de olsa dönüp, ka-
rınca kararınca Vakfımıza destek olsunlar. Ama, her 
nedense bu beklentimiz uzun yıllardır hayal olma-
nın ötesine geçmemişti, geçememişti. Ancak, Vakfı-
mız açısından bu konuda bu yıl bir ilki kısa süre önce 

yaşadık. Yaklaşık 3 ay kadar önce, telefonla beni 
arayan Şerife ERDOĞAN isimli değerli kardeşimiz, 
“Geçmişte kendisinin Vakfımızdan burs aldığını ve 
şimdi çalışmakta olduğunu ve Vakfımız aracılığıy-
la da bir öğrenci kardeşine burs vermek istediğini” 
bildirdi. Kendisine başvuruların tamamlanmadığını 
ve değerlendirilmediğini; bunun için 3 Kasım 2018’i 
beklemesini söyledim. O gün Vakfımıza gelen ve 
aslen Çiftlik Azatlı Kasabası’ndan olduğunu belir-
ten Şerife ERDOĞAN kardeşimize burs vermesi için, 
kendisi gibi Çiftlik İlçesi Bozköy Kasabası’ndan olan, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi öğrencisi bir genç kızımızı yönlendirdik.

Bizler Vakıf Yönetimi olarak, bilinen bir İLK’i ger-
çekleştirdiği için Değerli Kardeşimiz, Hemşerimiz 
Şerife ERDOĞAN’a (Fotoğrafta Başkan Ali KURTA-
RAN ve Üyemiz Semra AKKOÇ’un arasında) sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz. Bu davranışının geçmişte 
Vakfımızdan destek alan herkese de örnek olması-
nı umuyor ve bekliyoruz. Ve son olarak, Vakfımız 
desteğinden yararlandıktan sonra varsa bizlere bil-
dirmeden destek verenlere de (Bilinmeyen destek-
çiler) ayrıca teşekkür ediyoruz. ÖZMEN

VAKFIMIZDA BİR İLK…

Vakfımızdan Haberler
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Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, 17 

Ekim 2018 tarihinde, 24 Haziran 2018 seçimlerin-

de Niğde’mizi temsil yetkisi kazanan 27. Dönem 

Niğde Milletvekillerimizi ziyaret ettik.

Ziyaretimizde AK Parti Milletvekillerimiz Sayın 

Yavuz ERGUN, Sayın Selim GÜLTEKİN ve CHP Mil-

letvekili Sayın Ömer Fethi GÜRER yanında, aslen 

İlimiz Çiftlik İlçesi Azatlı Kasabası’ndan olduğu hal-

de Mersin’den MHP Milletvekili seçilen Sayın Olcay 

KILAVUZ’u da kutlayarak başarı dileklerimizi ilettik.

Vakıf Başkanı Sayın Ali KURTARAN, ziyaretimiz 

sırasında Sayın Vekillerimize Niğde’mizin temel so-

runları ve ihtiyaçları konusundaki görüşlerini iletti. 

Özellikle yeni Milletvekillerimiz Sayın ERGUN ve 

Sayın GÜLTEKİN de gerek tarafımızdan iletilen ko-

nulardaki gerekse diğer konulardaki Niğde’nin acil 

sorunları ve ihtiyaçları konusundaki görüşlerini dile 

getirdiler.

Sayın GÜLTEKİN’i ziyaretimiz sırasında, DSİ Niğde 

Şube Müdürü Sayın Baki TÜRKTEMİZ’in orada bu-

lunması bir bakıma bizler için bir şanstı. Onun da 

bulunduğu bir ortamda Niğde’miz için hayati önem 

taşıyan Ecemiş Çayı Projesi’ni de tartışma fırsatı 

bulduk.

Bu konuda yıllar önce yaptığımız bir görüşmede Sa-
yın SELVİ’nin, Ecemiş Projesi’nin her yıl Aksaray’a da 
belirli bir miktar su verilmesi kaydıyla kabulünü “Hiç 
yoktan iyidir.” tarzında yorumlaması gibi, Sayın Şube 
Müdürümüzün de “Aslında, bu proje oldukça paha-
lı bir projedir. Muhtemelen, projenin Niğde aşaması 
tamamlanıncaya kadar ödenek bitecek ve belki de 
Aksaray’a hiç verilmeyecek.” görüşünü de yadırgadı-
ğımızı belirtmeden geçmeyeceğiz. İşin ilginç yanı bi-
zim daha önce bilmediğimiz ve ziyaretimiz sırasında 
da hiç gündeme getirilmeyen; ancak,  dergimizin……..
sayfasında yer alan Sayın Akın GÖNEN’in Sayın Ta-
rım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ’ye yazdığı 
mektuba verilen cevaptan öğrendiğimize göre asıl 
garip olan, Ecemiş Suyumuza Aksaray yanında Kon-
ya Emirgazi ilçesinin de ortak edilmiş olmasıdır. Biz-
ler bu konuda Sayın GÖNEN’in Sayın PAKDEMİRLİ’ye 
yazdığı 2. mektupta ve bunların ekindeki Muharrem 
ÖZMEN’in bilgi notunda dile getirdiği gibi Sayın Ve-
killerimizin suyumuza her ne suretle olursa olsun 
sahip çıkmalarını ve Niğde’nin tüm ihtiyaçları karşı-
landıktan sonra kalırsa- ki imkansız gibi- Aksaray’a 
ya da Konya’ya verilmesi görüşündeyiz.

Vakıf Başkanımız Sayın Ali KURTARAN, Üyelerimiz 
Sayın Muharrem ÖZMEN, Sayın Semra AKKOÇ, Sa-
yın Fatih KOÇAK, Sayın Ömer KALKAN, Sayın Metin 

VAKFIMIZDAN MİLLETVEKİLLERİMİZE ZİYARET

Sayın Yavuz ERGUN ile
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Sayın Milletvekillerimizin yanından, kendi-
lerini ortaklaşa hepsi için uygun olabilecek 
bir günde ve mümkün olan en kısa zaman-
da Vakfımızda ağırlamaktan mutlu olaca-
ğımızı dile getirerek ayrıldık. ÖZMEN

AYHAN yanında Kurucu Başkanımız Sayın Yavuz 
DEMİRTAŞ, önceki dönem Başkanlarından Sayın 
Muzaffer TUNA ve Vakfımız Üyelerinden Sayın Ad-
nan BİLGİN’in katıldığı ziyaretimiz sıcak ve samimi 
sohbetlerle devam etti.

Sayın Selim GÜLTEKİN ile

Sayın Ömer Fethi GÜRER ile

Sayın Olcay KILAVUZ ile
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Vakfımızca 2018 – 2019 ders yılında Anka-
ra’daki kamu Üniversitelerine yeni kaydolan 
ve eğitim yardımı alması uygun görülen öğ-
rencilerle, önceki yıllardan başarılı oldukları 
için eğitim yardımları devam eden öğrencile-
rin 1. Dönem ödeme talimatları verildi.

Bu ders yılı için yardım yapılacak 29 öğrencinin çağ-
rıldığı, 11 Kasım 2018 günü Vakıf Merkezimizdeki 
toplantımıza 17 öğrencimiz katılabildi. Özel maze-
retleri nedeniyle 11 Kasım toplantısına katılama-
yan öğrencilerimiz ise, banka ödeme talimatlarını 
ve paralarını daha sonraki günlerde aldılar.

Yönetim Kurulumuzdan Başkan Yardımcısı Sayın 
Mehmet KILINÇ, Üyeler Sayın Muharrem ÖZMEN, 
Sayın Semra AKKOÇ, Sayın Fatih KOÇAK ve Sayın 
Ömer KALKAN’ın katıldığı toplantı öğrencilerin bir-
birleriyle ve bizlerle tanışma faslının ardından pas-
ta, çay ve meyve ikramlarıyla devam etti; hatıra 
fotoğraflarının çektirilmesiyle sona erdi.

Hatıra fotoğrafı denilmişken bir konuyu özellikle 
dile getirmekte yarar görüyoruz. Vakfımız Yönetim 
Kurulu olarak, gönlümüz çok daha fazla sayıda öğ-

renciye - Ankara dışına da açılarak – yardım yapabil-
mekten yanadır. Ancak, zaman zaman gerek sosyal 
medyada, gerekse gerçek hayatta bazı ard niyetli ve 
kötü düşünceli kişilerin yaymış oldukları “Vakıf öğ-
rencilere yardım yaparken ayrım yapıyor. Kapalılara 
ya da sağcılara yardım yapılmıyor, açıklara ve solcula-
ra yardım yapılıyor.” tarzındaki çirkin ve tutarsız dedi-
kodular yüzünden Vakfımıza yapılan eğitim yardım-
ları ne yazık ki her geçen gün giderek azalmaktadır. 
Son olarak 5. Niğde Tanıtım Günleri sırasında ziyaret 
ettiğimiz bir Belediye Başkanı’nın “Vakıf sola hizmet 
ediyor.” iması bizi gerçekten çok üzmüştür. İlginçtir 
ki Vakıf Yönetimimizde her görüşten insanlar görev 
almışlardır. Ama, bizler kişisel görüşlerimizi Vakıf kapı-
sından içeri girerken, kapının dışında bırakan, bıraka-
bilen olgun kişileriz. Bizim için ortak payda Niğde’dir; 
öğrencilerimizin kişiliği değil; ne derecede yardıma 
ihtiyaçları olduğudur. Bu nedenle, bizlerden eğitim 
yardımı alan öğrencilerimizin sayfamızda yer alan fo-
toğraflarına, özellikle bu haksız ve çirkin dedikoduları 
telaffuz eden kişi ya da kişilerin tekrar tekrar bakma-
larını ve – varsa- ellerini vicdanlarına koyarak karar 
vermelerini bekliyoruz. ÖZMEN

2018-2019 YILI EĞİTİM YARDIMI
1. DÖNEM ÖDEME TALİMATLARI VERİLDİ
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Vakfımız Kurucu Üyelerinden Sayın Üstün ESEN ile 
Kadınlar Kolu Başkanı ve Mütevelli Üyemiz Sayın 
Nihal ESEN’in sevgili oğulları Timuçin ESEN’in, Mer-
hum Müslüm GÜRSES’i canlandırdığı film 26 Ekim 
2018’de vizyona girdi. Timuçin ESEN’in başrolünü 
Zerrin TEKİNDOR’la paylaştığı sezonun iddialı yapımı 
954 salonda gösterilirken, 17 günde 3,5 milyon se-
yirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı. 18 milyon 
TL bütçeli yapım, 17 günlük sürede 50 milyon TL 
hasılata ulaşarak, erişilmesi güç bir rekora da imza 
attı. “MÜSLÜM” sadece Türkiye’de değil Avrupa’da 
da vizyona girdi. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Fle-
menkçe alt yazılarla seyirciyle buluşan film aynı anda 
Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Bel-
çika, Danimarka ve İsviçre’de de sinemalarda.

Vakfımız üyeleri ve bazı hemşerilerimiz ile Niğde 
Dostları da, sanat hayatının ve oyunculuğunun zir-
vesine ulaşan Timuçin ESEN’in “Müslüm” filmini An-
kara Ankamall AVM’deki sinemada birlikte izlediler.

Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak Değerli 
Kardeşimiz, gururumuz Timuçin ESEN‘i içtenlikle kut-
luyor; başarılarının devamını diliyoruz. ÖZMEN

NİĞDEMİZİN GURURU…
TİMUÇİN ESEN OYUNCULUĞUNUN ZİRVESİNDE
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Bu şirin ilçede, özellikle deniz kenarında, mümkün 
olduğunca şehirleşmeye, yüksek yapılara izin ve-
rilmemiş. Doğallığı korunmuş, yolları hala Arnavut 
Kaldırımı taşlarla döşeli. Dilerim daima böyle devam 
eder ve böyle kalır.

Güzel yurdumuzun her köşesine sahip çıkalım, koru-
yalım; bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza, torunla-
rımıza yaşanmaya değer kentler ve bir ülke bırakalım. 

Hayatımızdan güzelliklerin asla eksik olmadığı, dost-
lukların pekiştirildiği, yeni yerlerin keşfedildiği gezi-
lerde buluşmak dileğiyle ve saygılarımla.

Sadece amaçsız dolaşmak, ya da yemek, içmek 
değildir gezmek. Sosyal ilişkileri geliştirmek, 
çevreyi tanımak, gidilen yerlerin kültürü, ge-
lenek görenekleri hakkında bilgi sahibi olmak; 
doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini 
kısa süreliğine de olsa görmek ve yaşamaktır.

Büyük şehirlerin koşuşturmacası ve yorgunluğunun 
üzerimizde yarattığı stresi bir günlüğüne de olsa, o 
ortamdan uzaklaşarak atmak, atabilmek zannımca 
herkese iyi gelmektedir.

İstanbul’un Fatihi, Sultan Mehmet’in ilk gördüğünde, 
Lalasına dönerek “Lala, Lala Çeşm’i Cihan dedikleri yer 
burası mı ola?” dediği, Batı Karadeniz’in şirin ve gö-
rülmeye değer ilçesi Amasra’ya 8 Kasım 2018 günü 
yaptığımız gezi için, katılanların tamamının memnu-
niyetlerini belirtmeleri, Başkent – Niğde Vakfı Kadın-
lar Kolu olarak ne denli isabetli bir karar verdiğimizin 
bir kanıtı, göstergesi olmuştur. 

Yurdumuzun Cennet köşelerinden Amasra; denizi, 
ormanı, Kemere Köprüsü, Kemere Köprüsü’nden ge-
çilen Boztepe Adası, Kalesi, Kale içindeki Seyir Tepe-
si, Ağlayan Ağacı, Tavşan Adası, kısacası her yönü ile 
görülmeye değer.

Amasra’da ilk durağımız Çeşm-i Cihan Restoranda 
hamsi, istavrit, mezgitten oluşan sınırsız balık ikramı 
yanında, Amasra’ya, özellikle de Çeşm-i Cihan Res-
torana özgü salata gerçekten damaklarımızda hoş 
tatlar bıraktı.

Yemek sonrası Kemere Köprüsü’nden geçerek Boz-
tepe Adasına ve Seyir Tepesi’ne ulaştık. Seyir Tepe-
si’ndeki Ağlayan Ağaç Çay Evinde, Tavşan Adası, do-
yumsuz güzellikler ve manzara karşısında içtiğimiz 
çayın bile tadı bir başkaydı.

AMASRA (ÇEŞM- İ CİHAN) GEZİMİZ Esin ÖZMEN 
Emekli Öğretmen 
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Türklerin “sarı ve geri bir ırk” olduğunu kanıtlama-
ya çalışan Batılı ırkçı kuramcılara karşı, “Biz de ne 
olduğumuzu araştıralım ve bilelim” diye antropoloji 
çalışmalarını başlattı.

Birinci Türk Tarih Kongresi’nde dünyadaki ırkçılık 
çalışmalarını ele alan kapsamlı bir bildiri sundu.  Bu 
bildirisinde O, dünyanın dört bir tarafına üstün ırk 
palavraları ile giden Batılılar karşısında Türklerin de 
kendi köklerini araştırmasını savunmuştu.

1932 yılında, Dolmabahçe Sarayı’nda dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Esat Bey yakınmalarda bulunuyordu. 
“Kız öğrenciler kısa etek, kısa çorap ve kısa kollu 
kazak giymektedirler. 

Bunu doğru bulmuyorum. Ayrıca, bayan öğretmen-
lerin Ankara Halkevi’’nde sahneye çıkmaları da ya-
saklanmalıdır.” diyordu.

1892’de Rodos’ta doğdu. Askeri Tıbbiyeyi bitir-

dikten sonra ülkenin pek çok yerinde hem kültür 

yaşamını incelemiş hem de yoksul köylülerin sağlık 

sorunlarına eğilmiştir.

O Türk Devrimleri’ne sonuna kadar inanmış bir “deli 

yürek” ti.

Pısmayan, kendini saklamayan, karşısındaki kim 

olursa olsun yiğitçe düşüncelerini söyleyebilen, öz-

güveni tavan yapmış bir aydındı.

Onun için Atatürk, “Ben bu doktoru Mersin’de bul-

dum, günü gelecek, önemli işler yapacak.” demiş-

ti. Gerçekten de öyle oldu. Kültür yaşamımızın her 

aşamasında büyük bir heyecan, parlayan bir ateş 

olarak Dr. Reşit GALİP, Türk-Tarih Tezi’nin oluşma-

sına büyük katkı sağladı. 

BÜYÜK DEVLET AYDINI
ANDIMIZIN YAZARI DOKTOR REŞİT GALİP

Muharrem ÖZMEN
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Ve tarih, 23 Nisan 1933. Cumhuriyet 10. yılı-
nı kutluyor işte o gün öğrencilere kendi yazdığı 
“ANDIMIZ”ı okuyordu.

Bu genç, diri, atılgan adam, 1934 yılında Bakanlık 
görevinden ayrıldı. O yıl bir kaza geçirmiş küçük 
kızı denize düşmüştü. Onu kurtarmak için denize 
atlayan Dr. Reşit GALİP, ağır biçimde üşütmüş ve 
zatürre olmuştu. 41 yaşında iken 5 Mart 1934 
günü, Keçiören’deki evinde, kütüphanenin önünde-
ki demir karyolası üstünde gözlerini hayata kapadı. 
Cebinden sadece 5 TL çıktı.

Yoksul ölmeyi başarabilmiş bu büyük adam, arka-
sında büyük eserler bırakarak, kendini ülkesinin şef-
kat ve rahmetine bırakmıştır.

İşte “ANDIMIZ” ın yazarı Dr. Reşit GA-
LİP… Mekanın Cennet, Ruhun Şad ol-
sun. Işıklar içinde uyu…

Söz alan Dr. Reşit GALİP, “Bu sofrada inkılapları ze-

deleyecek icraatlardan bahsedilmesi küstahlıktır.” 

diye sert bir çıkış yapmıştı. Atatürk dahil herkes 

şaşkınlık içindedir. Ortam daha fazla gerilmesin 

diye, Atatürk Dr. Reşit GALİP’e “Yorgun görünü-

yorsunuz, gidip istirahat ediniz!” deyince, Dr. Reşit 

GALİP Atatürk’e “Burası milletin sofrasıdır. Kovula-

mam. Kendimi iyi hissediyorum ve kalkmayacağım.” 

yanıtını vermiştir. 

Bu söz üzerine Atatürk yanıt verir, “O halde biz 

kalkalım, masayı beyefendiye bırakalım.” ve o genç 

adam, herkes gittikten sonra o masada sabaha ka-

dar tek başına oturdu. Çünkü gidip bir otelde kala-

cak beş parası bile yoktu.

Ertesi gün Ankara’ya dönecek parası bile olmayan 

Dr. Reşit GALİP’e Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

Tevfik Bey zorla yol parası verdi ve o akşam da bu 

durumu Gazi Mustafa Kemal’e anlattı. Atatürk’ün 

yorumu şu oldu, “Cebinde beş parası yok, ama ka-

rakterinden hiç taviz vermiyor.” Bu olay Atatürk 

üzerinde öyle etkili olmuştu ki; bir süre sonra Esat 

Bey’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan istifa etmesi üze-

rine, Bakanlığa Dr. Reşit GALİP Bey’i getirdi.

Sonra neler oldu?

Dr. Reşit GALİP, ülkede Okullaşma Oranını artırmak 

için yoğun çaba harcadı. Türk Dili’nin bakir bir halde 

kaldığını görerek, derleme Türkçe Sözlük çalışmala-

rını başlattı. İki ciltlik Türkçe Sözlükte tam 80 bin 

sözcük saptanmış oldu.

1933 yılında Üniversite Reformu’nu yapma gö-

revini Atatürk Dr. Reşit GALİP’e verdi. Türkiye’de 

modern bilimlerin yuvası olan pek çok kürsü, yurt 

dışına onun zamanında gönderilen öğrencilerin yur-

da dönmesinden sonra kurulabildi. Modern bilimle-

rin önü, onun Bakanlığı döneminde açıldı. Türklerin 

kendini kanıtlaması, Milli Müzeler, Milli Kütüphane 

ve Milli Bilimler ve Sanat Akademisi onun zamanı-

nın eserleri oldu.
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Gerek NİÇEV’in maddi olanaklarının kullanılması ve 
gerekse de hayırsever kişi ve kurumların destekleri 
ile okul binaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu 
vesileyle, gerek Okul arazimizin temininde, gerekse 
Anaokulu ve spor salonu dahil binalarımızın yapı-
mında maddi desteklerini esirgemeyen, başta Sayın 
Naci ŞİRİ ve Merhum Hasan YEGİN öğretmenimiz 
olmak üzere tüm kıymetli hemşehrilerimizi bir kez 
daha minnet ve şükranla yadediyorum.

Yeni anaokulu binası ile konferans salonu ve yöne-
tim bloğu kaba inşaat safhasındadır. Şehrin ekono-
mik imkânları zayıf olduğundan ve okullarımızdaki 
nitelikli eğitimden dar gelirli ailelerin çocuklarının da 
yararlanabilmesi için ücretler olabilecek en düşük 
seviyede tutulmaktadır. Bu durum işletme gelirle-
rinden yatırımlar için yeterli kaynak oluşmaması ile 
sonuçlanmaktadır.  Devam eden inşaatların tamam-
lanması için eğitimin önemini bilen sosyal sorumlu-
luk sahibi varlıklı kişi ve kuruluşların desteklerine 
ihtiyaç vardır.

Son olarak, Niğde’nin köklü ailelerinden birisine 
mensup olan Emekli Hakim Hürrem KUBALI’nın 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine sağlık ocağı 
yaptıracağı bilgisi tarafımıza ulaştığında kendileri 
ile temasa geçtik. O sıralarda Niğdede bulundukla-
rından derhal gelip okullarımızı gezdiler. 

Bu satırların yazarının da içinde bulunduğu ve bir 
kısmı rahmetli olmuş küçük bir müteşebbis grup, 
1996 yılında kısa adı NİÇEV olan Niğde Çağdaş 
Eğitim Vakfını kurmuşlardır. Orta Doğu Teknik Üni-
versitesince eğitim-öğretim sistemi geliştirilen ve 
uygulamasına ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından 
1989’da Ankara’da başlatılan ilk ve ortaöğretim 
okullarının sisteminin aynen uygulanacağı bir oku-
lun Niğde’de kurulması için yapılan girişimler olum-
lu sonuçlanmıştır. İhtiyaç duyulan okul binalarının 
NİÇEV tarafından inşa edilmesi, eğitim-öğretim 
hizmetleri ile işletmecilik faaliyetlerinin ise ODTÜ 
Geliştirme Vakfınca yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 
İlkokulun birinci bloğunun 1998’de tamamlanması 
üzerine aynı yıl eğitim-öğretim de başlamıştır. 

2005 yılına gelindiğinde ODTÜ GV, işletmecilikten 
çekilmeye karar vermiş ve bu görev de NİÇEV ta-
rafından üstlenilmiştir. O yıldan itibaren ODTÜ GV, 
okullarımızda ders programlarının hazırlanması, öğ-
retmenlerin seçilmesi, performanslarının izlenmesi 
başta olmak üzere eğitim-öğretim modelinin sür-
dürülmesi konularında görev yapmaktadır.  NİÇEV 
ise bina inşaatlarının yanı sıra %100 hissesine sahip 
olduğu Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Hizmet-
leri AŞ ile okullarının kuruculuğunu ve işletilmesini 
devir almıştır. 

2017-2018 ders yılı başında fen ve anadolu lisele-
rimiz de açılmıştır. Bu ders yılında öğrenci mevcu-
dumuz 818’e, öğretmen ve diğer personel sayımız 
ise 108’e ulaşmıştır. Öğrencilerimizin ulusal sınav-
larda, sporda, sanatta, sosyal sorumluluk ve ulus-
lararası projelerde sayısız başarıları vardır.  Okulları-
mızın bulunduğu 40 dönümlük yerleşkenin son hali 
fotoğrafta görünmektedir.

SAYGIDEĞER HEMŞEHRİMİZ EMEKLİ HAKİM  
HÜRREM KUBALI’DAN ODTÜ GV ÖZEL  
NİĞDE OKULLARINA ANLAMLI BAĞIŞ…

Burkay EREN
İnşaat Yüksek Mühendisi  

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı  
Eğitim Hizmetleri AŞ

Niğde’mizden Haberler
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Vakfımız için de desteklerini rica ettiğimizde hemen 
hemen tüm maddi olanaklarını sağlık ocağı proje-
sine tahsis ettiklerini, ancak küçük de olsa destek 
vermek arzusunda olduklarını ifade ettiler. Bunun 
üzerine yeni açılan liseler için bir bilgisayar dersli-
ğine acil ihtiyaç olduğunu söyledik. Hürrem Bey 
ihtiyaç duyulan maddi kaynağı öğrendiğinde bunu 
memnuniyetle karşılayacağını söyledi  ve yeni ders 
yılının açılmasına çok az bir süre kalmış olması-
na rağmen, 24 adet masa üstü bilgisayar ve ilgili 
donanımları temin edilerek Derslik yeni Ders Yılına 
yetiştiridi.

26 Eylül 2018 Çarşamba günü davetlilerin huzu-
runda açılışı yapılan Bilgisayar Teknolojileri dersliği 
okullarımızın önemli bir ihtiyacını karşılamış oldu. 
Fotoğraflarda açılış töreninden görüntüler yer al-
maktadır. Hemşehrimiz ve büyüğümüz Emekli Ha-
kim Hürrem KUBALI’ya bir kez daha teşekkür eder, 
sağlıklı uzun ömürler dileriz.

Dünya Engelliler Günü’nde, Saygıdeğer hemşerimiz 
Mualla (ÖZENÇ) YARAMIŞ Ablamız spastik özürlü 
çocuklarımız ve diğer engelli vatandaşlarımız için 
toplam 21 adet tekerlekli sandalye bağışı yaparak 
gönülleri fethetti.

2011 yılında Değerli Ağabeyleri Merhum Muzaffer 
ve Merhum Muammer ÖZENÇ’le birlikte Niğde’mize 
bir Anaokulu ve Kreş kazandıran Sayın YARAMIŞ, 
böylece övgüye layık yeni bir hayır işine daha imza 
atmış oldu. Bu anlamlı gündeki anlamlı bağış için 
düzenlenen törene Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİM-
ŞEK, Milletvekilimiz Sayın Yavuz ERGUN, Sayın Selim 
GÜLTEKİN ile Sayın YARAMIŞ’ın yakınları ve Niğdeli 
Hemşerilerimiz katılmıştır. Saygıdeğer büyüğümüz 
ve hemşerimiz Mualla (ÖZENÇ) YARAMIŞ’ı, Başkent-
Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak içtenlikle kutlu-
yor; kendisine nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar 
diliyoruz.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE
MUALLA YARAMIŞ’DAN ANLAMLI BAĞIŞ…
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de Pearson Edexcel   IGCSE programı uygulanmak-
tadır. İngiltere başta olmak üzere, dünya çapında 
lise seviyesinde uygulanan ve dünyanın önde ge-
len üniversiteleri  tarafından kabul gören akademik 
yeterlilik programıdır. Dünya’da en yaygın olarak 
kullanılan bir uluslararası program olarak  Interna-
tıonal  GCSE kapsamında öğrenim gören öğrenciler, 
iki yıl boyunca aldıkları dersleri tamamladıktan son-
ra dünya ile aynı anda sınava girmektedirler. 

Eğitimdeki global gelişmeleri yakından takip eden 
okullarımız bu ders yılından itibaren  Stanford  Üni-
versitesi tarafından geliştirilen Zspace Teknolojisi 
‘ni kullanmaya başlamıştır. Zspace Teknolojisi, sanal  
gerçeklik-artırılmış gerçeklik ve üç boyutlu görün-
tüleme tekniklerini kullanarak öğrencilere nesneleri  
inceleme fırsatı sunmaktadır. Zspace Teknolojisi, 
öğrencilerin ilgi alanlarını genişletirken; risk alma, 
problem çözme ve öğrenmelerini uygulama yönün-
de teşvik etmektedir. 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Okulları, Yeşil-
burç köyü yolu üzerinde 40 dönümlük alan üzeri-
ne 1998 yılında kurulmuştur. İlk ve Ortaokulumuz 
“ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Okulları” olarak 
isimlendirilmiştir. Çağdaş ve yenilikçi yaklaşımıyla 
İlk mezunlarını 2003-2004 eğitim - öğretim yılın-
da vermiş olan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde 
Okulları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 14. 
dönem mezunlarını vermiştir. Mezun olan öğrenci-
lerimiz girdikleri sınavlarda üstün başarı göstererek 
Türkiye’nin seçkin öğretim kurumlarında eğitimleri-
ni sürdürmektedirler. Bir kısmı da üniversitelerden 
mezun olmuş ve çeşitli görevlerde ülkemize hizmet 
etmeye başlamışlardır.

2017-2018 ders yılında öğretime başlayan Ana-
dolu ve Fen Liselerimiz güncel yasal düzenleme 
gereğince üniversite isimleri kullanılamadığından 
“Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Niğde Anadolu ve 
Fen Lisesi” adıyla faaliyete başlamıştır. Liselerimiz-

NİĞDELİ RESSAM REZZAN YILDIZ’IN
“95. YIL CUMHURİYET VE ATATÜRK” 
RESİM SERGİSİ

Havva ERİŞ
NİÇEV Özel Anadolu Lisesi Müdürü

Görsel Sanatlar Öğretmeni
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Liselerimizden mezun olan 
her öğrencinin en az bir bil-
gisayar kodlama programını 
bilmesi gerektiği benim-
senmiştir. Bu maksatla se-
çilip öğretilmeye başlanan 
Python programı çok çeşitli 
alanlarda kullanılan oldukça 
güçlü, dinamik bir programla-

ma dilidir. Web uygulamalarında servis geliştirme-
den, veri madenciliğine, yapay zeka uygulamaları-
na, bilimsel hesaplama uygulamalarına, nesnelerin 
interneti uygulamalarına yönelik geliştirmeler yapı-
labilir.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Okulları’nda sa-
nat eğitimi, bireye çağdaş yaşama ve özgür düşün-
me olanağı kazandırır. Toplum için birbirini anlayan, 
eleştiren ve birbirine saygı duyan insanların yetiş-
tirilmesine imkân sağlar. Kültürlerin anlaşılmasının 
önemini, kendi kültürümüze sahip çıkma, onu ya-
şatma ve gelecek kuşaklara aktarmada etkin bir rol 
üstlenir. Okullarımızda Görsel Sanatlar dersi, öğren-
cilerin farklı algı, bilgi, sezgilerini  iki ve üç boyutlu 
çalışmalar ile bireysel farklılıkları göz önünde bulun-
durularak hazırlanmıştır.

Geleceğin aydın kuşaklarını yetiştirmeyi hedefle-
yen okulumuz; Cumhuriyetin 95.yılında Ressam 
Rezzan YILDIZ’ı ağırladı. 1952 Sarıkamış doğumlu 
olan Ressam Rezzan YILDIZ, aslen Niğdelidir. Baba-

sının memuriyetinden dolayı Sarıkamış’tan Keşan’a, 
Samsun’dan Adana’ya yurdun dört bir tarafını do-
laşmıştır. İlk sergisini ortaokul yıllarında resim öğ-
retmeninin desteğiyle açmıştır. Yıllarca yağlıboya 
çalışmalarının ardından suluboyanın büyüsüne ka-
pılmıştır. Öğretmenlik yıllarında suluboya eğitimi 
alabilmek için Gazi Üniversitesi Resim bölümüne 
girmiştir. Bir yıl Burhan ÖZER atölyesine devam 
eden Ressam Rezzan YILDIZ’ın Alvaro CASTAGNET 
ve Joseph ZBUKVİC ile çalışmaları olmuştur.2008 
yılında suluboya sergilerini açmaya başlamıştır.

Renklerin Tangosu, Batmayan Güneş, Korkma Sön-
mez, Atatürk’ü Cerrahpaşa’da Anmak İstanbul’da 
açtığı kişisel sergileridir. Samsun, Mersin, Kastamo-
nu, Hatay, Adana ve İstanbul’da birçok karma ser-
giye katılmıştır. 

Okullarımız, sanat camiasında yakından tanınan an-
cak Niğde’li olmasına rağmen Niğde’liler tarafından 
bilinmeyen Ressam Rezzan YILDIZ’ı tanıtmak, sulu-
boya resim tekniğinde çok başarılı bulunan Atatürk 
portrelerini öğrencilerimizin ve hemşerilerimizin 
görmesini sağlamak amacıyla 28-30 Ekim 2018 
tarihleri arasında Niğde Müzesinde sergi düzenle-
miştir. Büyük ilgi gören ve beğeni toplayan sergi-
den fotoğraflar Başkent Niğde Vakfı ile de paylaşıl-
maktadır. Sergi davetimizi kabul edip İstanbul’dan 
yüze yakın eseri ile birlikte gelen Ressam Rezzan 
YILDIZ’a, bu resimlerin Niğde’de sergilenmesine im-
kan veren Niğde Müzesine şükranlarımızı sunarız.
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Aslen Niğde – Çamardılı olup, halen İstanbul’da 
gıda toptancılığı yapan, Merhum Asım ve Zeynep 
ECEMİŞ’in değerli evlatları Behzat ECEMİŞ yardım-
sever kişiliğiyle hem Niğde’deki Niğdelilerin, hem de 
Vakfımız Yöneticilerini gönlünde taht kurmuştur.

Niğde’de, birisi anne ve babasının, birisi de kendi is-
mini taşıyan iki okul yaptıran ve zaman zaman da bu 
okulların onarım vb. ihtiyaçlarına destek veren Sayın 
ECEMİŞ en büyük mutluluğunun, okul yönetimlerin-
ce kendisine gönderilen, ders yılı başında öğrencilerin 
okulla birlikte çekilmiş resimlerini ofisinin duvarına 

asmak olduğunu belirtiyor ve bu beklentisinin de 
aksatılmadan yerine getirilmesini arzu ediyor. Sayın 
ECEMİŞ’in hayırseverliği Niğde’ye yaptığı okullarla da 
sınırlı değil. Behzat Bey Vakfımız aracılığıyla önceki 
yıllarda 4 başarılı öğrencimize burs verirken bu yıl 
burs verdiği öğrenci sayısını 13’e çıkarmıştır. Sayın 
Behzat ECEMİŞ’e bu ulvi ve takdire şayan davranışı 
nedeniyle sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.Şüphesiz 
Sayın ECEMİŞ yanında, Vakfımız aracılığıyla son yıllar-
da öğrencilerimize burs desteği sağlayan tüm diğer 
hayırsever hemşerilerimize de aynı şekilde teşekkür 
ediyoruz. 

YARDIMSEVER HEMŞERİMİZ
BEHZAT ECEMİŞ
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Ferdi Halter Şampiyonası Niğde’de Yapıldı 

Türkiye Halter Federasyonu tarafından, 6-9 Eylül 

2018’de düzenlenen Büyükler Ferdi Halter Şampi-

yonası Niğde’de yapıldı.

Uluslararası Güreş Müsabakası Niğde’de Ya-

pıldı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 

ve Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Niğde 

Dar-ül Pehlivaniye Şehri Güreş Müsabakalarında 8 

ülkeden 800 sporcu mücadele etti.

Hikmet ALTUNKAYNAK Cumhuriyet’te Niğ-

deli hemşerimiz Hikmet ALTUNKAYNAK 24 Eylül 

2018’den itibaren Cumhuriyet Gazetesi’nde okur-

larıyla buluştu.

Ankara – Niğde Otoyolu 2020 Yılına Kaldı 

Ankara – Niğde Otoyol inşaatında incelemelerde 

bulunan Bakan Mehmet Cahit TURAN otoyolun 

normalde 2022 yılında bitmesi gerekirken, 2020 

yılında tamamlanacağını söyledi.

Osman ÇİMEN Baro Başkanı Seçildi Niğde 

Baro Başkanlığı seçiminde iki aday yarıştı ve 95 oy 

alan Osman ÇİMEN Baro Başkanı seçildi.

Ferit ŞAHENK, Tüm Lüks Otellerini Satışa 

Çıkardı Doğuş Holding, İtalya’daki Capri Palace 

bünyesindeki tüm lüks otelleri satışa çıkardı. Ayrı-

ca satış listesinde Hırvatistan’daki Villa Dubrovnik, 

İspanya-Madrid’deki Hotel Villa Magna, İtalya-Ro-

ma’daki Aldrovandi Villa Borghese ve İstanbul’daki 

Grand Hyatt’da bulunuyor.

“Lavanta” Üreticinin Yüzünü Güldürdü 

Niğde’de alternatif ürün olarak ekimi yapılmaya 

başlanan Lavanta, üreticisinin yüzünü güldürdü. Ta-

rım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Mayıs ayın-

dan itibaren, Bor ilçesine bağlı Bereke Köyü’nde 

200 dönüm alana dikilen lavanta, üreticisi Bekir 

YILDIZ’ın yüzünü güldürdü.

9 Milyar Liralık Yatırımla “GES Üssü”  Niğde-

Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 1.500 mega-

vat kapasiteye sahip Güneş Enerjisi Santrali kurula-

cak. Projeye 9 milyar liralık yatırım yapılacak.

Niğde’de “Tarıma Dayalı Organize Hayvan-
cılık İhtisas Bölgesi” Kurulacak Niğde Valisi 

Yılmaz ŞİMŞEK, Türkiye’nin en büyük Tarıma Dayalı 

Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi’nin Niğde’ye 

kurulacağını söyledi. Bu amaçla Bor ilçesine bağlı 

Karatepe mevkiindeki 1.100 hektarlık alan incele-

meye alındı.

30’a Yakın Aracın Lastikleri Kesildi Niğde’nin 

İlhanlı ve Nar Mahallesi’nde 30’a yakın aracın lastik-

leri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçak-

la kesildi.

Çift Aslan Heykeli Niğde’ye Getirildi Niğde’de 

1933 yılında Göllüdağ’da bulunan geç Hitit dönemine 

ait 2800 yılık “Çift Aslan” heykeli, gün yüzüne çıkarıl-

dıktan sonra Kayseri Müzesi’ne gönderilmişti. Heykel, 

büyük tartışmalar sonucunda Niğde’ye getirildi.

Amasya Markasını Niğde’ye Kaptırdı 
Türkiye’nin elma üretiminin üçte birini karşılayan 

Niğde, “Amasya Elması” nın yüzde 65’ini  üretiyor. 

Bu yıl 450 bin ton elma üretilen Niğde’de Amasya 

elması hem lezzet hem de ince kabuk ve koku ile 

daha çok tercih ediliyor.

Kız Yurdunda Su İsyanı Üniversite kampüsü 

içerisinde bulunan Kız Öğrenci Yurdu’nda 3 gün üst 

üste suyun kesilmesi üzerine yurtta kalan öğrenci-

ler, ellerindeki metal eşyaları birbirine vurarak tepki 

gösterdiler.

Türkiye’nin En Büyük Soğuk Hava Depoları 
Niğde’de Niğde- Kayseri karayolunun Aktaş mev-

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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kiinde Niğde İl Özel İdaresi tarafından 131 bin met-

rekarelik alanda yaptırılmakta olan 17 soğuk hava 

deposundan 5’i faaliyete geçirildi.

Tarım Fuarında “Klimalı Tabut” Tanıttılar 
Niğde 5. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Ekim ayın-

da yapıldı. Fuarın en ilginç standı ise “klimalı tabut” 

ve morg aracının yer aldığı stant oldu. Tabut çift-

çilerimizin ne işine yarayacak bir türlü anlaşılamadı.

Niğde’de Ekmeğin Gramajı Düştü, Fiyatı 
Aynı Kaldı Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat 

YENEL, gelen zamlar nedeniyle 220 gram ekmeği 

200 grama düşürdüklerini ve fiyatın ise 1 TL olarak 

aynı kaldığını söyledi.

Niğde’de “Sahte Rapor” Operasyonu Niğde’de 

usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olan, engelli ve 

bakım maaşı alan, maaşlarında artış yaptıranlara yö-

nelik düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Son Semerci 60 Yıldır Çalışıyor Niğde’nin Bor 

İlçesi’nde 9 yaşında “Semercilik” mesleğine başla-

yan Vedat DAĞERİ (70), “Semercilik mesleği 5 – 6 

yıla kadar Niğde’de bitecek. Bu mesleğe heves ede-

cek devam ettirecek çırak da bulunmuyor”. dedi.

Niğde’de Ruhsatsız 125 Silah Ele Geçirildi 
Niğde polisi yaptığı asayiş uygulamalarında son 11 

ay içinde ruhsatsız 61 tabanca, 40 pompalı tüfek, 

24 kurusıkı tabanca ve çok sayışa mermi ele geçirdi.

Timuçin ESEN’in “Müslüm” Filmi Hasılat 
Rekoru Kırdı Değerli hemşerimiz Nihal ve Üstün 

ESEN’in biricik oğulları Timuçin ESEN’in başrollerini 

paylaştığı “Müslüm” filmi hasılat rekoru kırdı. 2 haf-

tada 954 salonda 3 milyon 423 bin seyirci topladı 

ve hasılat 50 milyon TL’yi aştı.

Çiftçiyi Elektrik Faturası Çarptı CHP Niğde 

Milletvekili Ömer Fethi GÜRER, tarımsal sulamadan 

kaynaklanan çiftçilerin elektrik borcunun 1 milyon 

760 bin liraya ulaştığını söyledi.

Fabrika Arazileri Haraç Mezat Satılıyor Kırk-

lareli, Edirne, Erzurum, Aksaray, Manisa’daki 174 

bin metrekarelik Şeker Fabrikası arsaları 5,5 milyon 

liraya satıldı.

Fesli Kadir’in Boğaziçi’nde Kaçak Restoranı 
Var Diyanet İşleri Başkanı Ali ERBAŞ’ın, Atatürk’ün 

ölüm yıldönümünde ziyaret ettiği Atatürk düşmanı 

Fesli Kadir’in Boğaziçi’ndeki 250 metrekarelik ka-

çak restoranının yıkılması için verilen dilekçeler iş-

lem görmedi.

266 Bin Kişi Daha İşsiz Kaldı Türkiye İstatistik 

Kurumu’na göre 2018’de işsizlik oranı yüzde 11,1 

oldu. 266 bin kişi daha işsiz kalırken toplam işsiz 

sayısı 3 milyon 670 bine yükseldi. DİSK’e göre ise 

işsiz sayısı 6 milyonu aştı. Üniversiteli işsiz sayısı 1 

milyon 200 bine ulaştı.

Niğde’nin Bütçesi 100 Milyon TL Niğde Valisi 

Yılmaz Şimşek, kentin 2019 yılı bütçesinin 100 mil-

yon TL olarak belirlendiğini söyledi. 2018 yılı büt-

çesi 80 milyon TL idi.

“95. yıl Cumhuriyet Ormanı” Oluşturuldu 

Niğde Merkeze bağlı Kiledere Kasabası ağaçlan-

dırma sahasında Niğde Orman İşletme Müdürlüğü 

öncülüğünde tasarlanan “95. Yıl Cumhuriyet Orma-

nı” 400 dekar alanda ve 120 bin fidanla gerçekle-

şecek. Bu arada Kayırlı Köyü’nde de bin adet fidan 

toprakla buluştu.

Dr. Suat SÖNMEZ’i Kaybettik Niğde’de uzun 

yıllar hekimlik, SSK Hastanesi Başhekimliği, Niğ-

despor Başkanlığı yapmış olan değerli hemşerimiz, 

Vakfımız Kurucu Üyeleri Sayın Birsel SÖNMEZ ve 

Sayın Fatih SÖNMEZ’in amcaları Suat SÖNMEZ 29 

Ekim 2018’de vefat etmiştir.
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gitmesini hayranlıkla seyrederdim.  Niğde’nin ağır-
lıklı koyu- soluk renkli kalabalığı arasından dal gibi 
silüetiyle kolaylıkla seçilen Suat SÖNMEZ, 45-50  
yıl boyunca her gün aynı tempoda yürümeyi, eşe 
dosta selam verip hoşbeş etmeyi sürdürdü.  İstik-
lal GÖNCÜ babamla Niğde Talebe Yurdu’ndan yakın 
arkadaş olduklarından sıkça görüşürler, kimi zaman 
ise Güneş Bakkaliyesi önündeki sohbete katılıp la-
fın belini kırarlar,  alt kat komşumuz, zamanın Si-
gorta İl Müdürü Yüksel ÖZTÜRK ile de uzun uzun 
konuşurlardı.  Meğerse Niğde Sigorta Hastanesi’nin 
yapımı için uğraşıyormuş… Bu konuda verdiği mü-
cadeleyi, yeğeni Devlet Eski Bakanlarından Birsel 
SÖNMEZ, Niğde’ye Sigorta Hastanesi kurulması için 
amcasının gece gündüz nasıl uğraş verdiğini, sık sık 
arayıp projenin aşamalarını günü gününe takip et-
tiğini anlattı.    

Televizyonun henüz hayatımıza girmediği, dizilerin 
Türk insanını esir almadığı dönemde gece gezme-
leri pek revaçtaydı. Haftada bir iki defa dışarı çıkılır 
veya misafir kabul edilirdi. Suat amcaların evi çok 
yakınımızdaki Giray Apartmanının ilk katında idi. Bu 
binanın özelliği, beş katında da bir akrabamızın otu-
ruyor olmasıydı. Niğde’nin en rahatlatıcı tonda kapı 
zili onların evinde bulunduğundan sırf ding dong 
sesini duymak için misafirliğe gitmek istediğimi 
hatırlıyorum. O yıllarda her yerde Almanya furyası 
vardı. Suat amcanın, Almanya’dan röntgen ciha-
zı ve 1956 model Chevrolet otomobil getirdiğini 
duyardım. Muhtemelen o kapı zili de Almanya’dan 
gelmişti. 

Kıyafetleri gibi meşhur 71 model beyaz Mercedes 
de Suat amcanın Alamet-i Farikası idi.  O yıllarda 
araba sahibi olmak, hele de Mercedes’e binmek bü-

Niğde’nin efsane doktorlarının son temsilci-
si, memleketimizin sosyal ve siyasi hayatına 
yön veren, uzun yıllar hekimlik ve yönetici-
lik yapan, genç kuşağa örnek olan Dr. Suat 
SÖNMEZ, 98 yaşında Niğde’de ebediyete 
uğurlandı.   

Vakfımız Kurucu Üyelerinden ve Devlet Eski Ba-
kanlarımızdan Sayın Birsel SÖNMEZ ve Sayın Fatih 
SÖNMEZ’in de amcaları olan Sayın SÖNMEZ, Türki-
ye bir yana örneğine dünyada az rastlanan bir süre, 
96 yaşına kadar Niğde’de aktif çalışma hayatını 
sürdürdü ve ömrünün son gününe kadar memle-
ket sevgisini de yüreğinde taşıdı. Örnek bir eş ve 
babaydı. İmkanları olduğu halde, ihtisas için gittiği 
Almanya’da kalmayıp Niğde’ye döndü. Doktorlar 
emekli olmaz sözünü doğrulayan bir hayat yaşadı. 

On yıl kadar önce, serin bir Niğde sabahında yürü-
yüş yaparken Derbent taraflarındaki bir markete 
girerken Suat Amcayı gördüm.  Alışverişini bitirip 
arabasına yöneldiği sırada selamlaşıp hoşbeş et-
tik. Yaşı doksana gelmiş olmalıydı;  “Erkencisiniz 
üstadım” dediğimde,  “Birko’nun İşyeri Hekimliğini 
yapıyorum” dedi. Şaşırmıştım; hala çalışıyordu de-
mek ki… Üstelik kendi arabasını kullanıyor, normal 
hayatına devam ediyordu. Eşi Ümran teyzeyi kay-
bedeli yıllar olmuşsa da kendini bırakmayıp hayata 
sarılmıştı.  Ömrünün son yıllarına kadar da hemşe-
rilerine faydalı olmayı sürdürdü, ardında güzel izler 
bıraktı. Tam bir İstanbul beyefendisi idi. Yolda izde 
karşılaştığı büyük küçük herkese yakınlık gösterir, 
hal hatır sorardı. 

Çocukluğumda, evimizin önünden, krem rengi Ka-
nadyen takımı, olmazsa olmazı beyaz çorapları ve 
pırıl pırıl ayakkabıları ile dimdik yürüyüp çarşıya 

DR. SUAT SÖNMEZ ARAMIZDAN 
AYRILDI

Alper GÖNCÜ

Kaybettiklerimiz



37 SA
YI

: 1
09

KI
Ş 

2
0

1
8

Niğde ortaokulundan sonra o yıllarda Niğde’de Lise 
olmadığı için Leyli Meccani ( parasız yatılı) sınavla-
rına girerek Kayseri Lisesi’ne daha sonra da Sivas 
Lisesi’ne geçti. 1946 yılında mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesine, o dönemde alınan 200 
öğrenci içinde 2. sıradan girdi. 1951 yılında mezun 
olduktan sonra Kadın Doğum branşında çalışmaya 
başladı. 1953-55 arasında Niğde Belediye Başkan-
lığı yapan Mustafa ÜÇLER’in ısrarlı daveti üzerine 
Niğde’ye geldi. 1951 yılından, 2016 yılına kadar 65 
seneden fazla aktif olarak hekimlik yaptı. 1957 yı-
lında bağımsızlar listesinden Belediye Meclis Üyesi 
oldu.

1962 yılında ihtisas yapmak üzere Almanya’ya git-
ti. Birkaç sene sonra babası ölünce ailenin başında 
olmak istediğinden ve sınıf arkadaşı, İçişleri eski 
Bakanlarından Dr. Faruk SÜKAN’ın daveti üzerine 
Niğde’ye gelip Adalet Partisi İl Teşkilatını kurdu. 

Öğrencilik yıllarından beri aktif sosyal hayatın için-
de oldu, Niğde Talebe Cemiyeti Başkanlığı, Bele-
diye Meclis üyeliği, Niğde Tabip Odası Başkanlığı, 
Demokrat Parti İl Başkanlığı, Hastane Yaptırma ve 
Onarma Derneği ile 1970 yılında kurulan Niğdespor 
başkanlığını dört sene yürüttü. 1980 sonrası kulüp-
lerin birleşme sürecinde yer alıp tekrar başkanlığa 
seçildi. Niğdespor’un 3. Lige alınması yönünde çaba 
ve çalışmalarda bulundu. Niğde SSK Hastanesinin 
kurucu başhekimi olan SÖNMEZ,  uzun yıllar ser-
best hekimlik ve işyeri hekimliği yaptı. Niğde Şehir 
Kulübünün müdavimi, Niğde Cemiyetlerinin aranan 
ismiydi.

Başkent – Niğde Vakfı olarak 29 Ekim 

2018’de kaybettiğimiz ve ebediyete 

uğurladığımız Sağlık Sektörü’nün asır-

lık çınarı Suat SÖNMEZ ağabeyimize 

mekanının cennet olması temennisiy-

le Cenab-ı Allah’tan sonsuz rahmetler; 

tüm yakınlarıyla sevenlerine de sabır-

lar ve başsağlığı dileriz.

yük ayrıcalıktı. Sonraki yıllarda,  oğlu Mehmet abi ( 
Dr. Nejat SÖNMEZ) o arabayla Kadıköy Maarif kole-
jinden arkadaşlarını gezdirirdi. Çocukluğumun Niğ-
de plakalı meşhur Mercedes’ini Bahariye Yoğurtçu 
parkı civarında veya okulumuzun yokuşunda gör-
mekten ayrı bir heyecan duyardım. 

Suat SÖNMEZ ismi Niğde’de hekimliği ve idareciliği 
ile olduğu kadar siyasetle de anılır. Demokrat Parti 
Niğde İl Teşkilatı kurucuları arasındadır. Mebusluk 
için adaylığı gündeme geldiğinde rüzgar tersten es-
miş,  Politikanın sürprizlerine hazırlıklı olduğundan 
hiçbir zaman moralini bozmamış,  kendisi olmasa da 
destek olduğu yakınları parlamentoya girebilmiştir. 

17.06.1960 tarihli fotoğrafta Dr. Suat SÖNMEZ’i 
60 ihtilalinin hemen sonrasında Cemal GÜRSEL’i zi-
yaret eden Niğde Heyeti arasında görüyoruz.  Şefik 
SOYER başkanlığındaki heyette Hüseyin ULUSOY, 
Rıdvan SOYDAN, Vedat SOYDAN, Karakız Süheyla, 
ablası Vacide, İstiklal GÖNCÜ, Abdurrahman ECEMİŞ 
gibi Niğde siyaset ve cemiyet hayatının bir dönemi-
ne damgasını vurmuş simalar yer alıyor.      

Dr. Suat SÖNMEZ 
Kimdir?

1920 yılında Eskigümüş’te 
doğdu. Babası Hakkı Efendi, 
annesi Küçük Kadın hanımdır. 
Kayabaşında 3 sınıflı ilkokul-
da eğitime başladı, daha son-
ra Sakarya ilkokuluna geçti. 
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OĞLU’NUN KALEMİNDEN, 
ORHAN BAŞEKİM VE BAŞKENT – NİĞDE VAKFI

C. Çınar BAŞEKİM 

Babam sağlıklı döneminde haftada en azından bir 
kez Niğde Vakfına gidip arkadaşları ile görüşmekten 
büyük keyif alırdı. Ayrıca Niğde Vakfının faaliyetlerini 
yakından takip etmeye ve bunlara katılmaya çalışır-
dı.  Ancak, son yıllarında Alzheimer hastalığı belirme-
ye başlamıştı. Yine de hastalığının ilk dönemlerinde 
bazen annemin ve ablamın yardımı ile bazen de ar-
kadaşı Naci ŞİRİ Beyin yardımı ile bu ziyaretlerine 
devam etmeye çalıştı. 

Zamanla hastalığı daha da ilerledi ve birçok şeyi ha-
tırlayamaz oldu. Evden dışarı çıkmakta zorlandı. Son 
aylarında ise hastalığı oldukça ilerlemişti, bazen bizi 
bile hatırlamakta zorlanıyordu. Yatağından kalkmak 
istemiyor, sürekli yatıyordu. Oysa sürekli hareketsiz 
kalması iyi değildi ve çok az da olsa hareket etmesi 
gerekiyordu. 

Onu yatağından çıkartmanın bir tek yolu vardı: “Hay-
di baba kalk da Niğde Vakfına gidelim” dediğimiz za-
man birden hareketlenir ve “Haydi gidelim” diyerek 
kalkardı. Bu sayede onu yatağından kaldırır ve evin 
içerisinde dolaştırırdık. Bir süre sonra zaten yorulur-
du ve “Baba, daha sonra gidelim mi” diyerek” yatağı-
na yatırırdık. O günlerde “Niğde Vakfında kimler var?” 
diye sorduğumuzda birçok ismi ve olayı hatırlayama-
yan babam, Niğde Vakfındaki tanıdıklarını duraksa-
madan tek tek sayardı.

Yani, Başkent - Niğde Vakfı ve Niğde Vakfındaki siz 
dostları babamın hep yanındaydınız. Cenazesinde de 
bizleri yalnız bırakmadınız. 

Şükranlarımızı sunarız.

Ailesi adına oğlu C. Çınar BAŞEKİM

Kaybettiklerimiz
VEFA GÜRTEN (1946 – 03.07.2018)

Niğde’de 1946 yılında, Merhum Kadir ve Şükufe GÜRTEN’in oğulları olarak dünyaya gelen Vakfımız 
Üyesi Emekli Noter Vefa GÜRTEN Mersin’de tatilde bulunduğu sırada, geçirmiş olduğu bir kalp krizi 
sonrası hayata veda etti. Merhum GÜRTEN ilk, orta ve lise eğitimini Niğde’de 
tamamladıktan sonra 1965 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ne başladı. Fakülte 
mezuniyeti sonrası, Niğde Barosu’nda Avukatlık stajı yaptı. Bir süre Niğde 
Özel İdaresinde Avukatlık yaptıktan sonra serbest Avukatlığa geçti. 1974 
yılında Noterliğe başlayan GÜRTEN emekli olduğu 2011 yılına kadar Develi – 
Kayseri, Erdemli – Mersin, Ankara ve İstanbul’da görev yaptı.

İlkokul öğretmeni P. Asuman AKYOL ile 1973 yılında evlenen ve bu evlilikten 
biri erkek, biri kız iki evladı ve iki kız torunu bulunan Vefa GÜRTEN 3 Temmuz 
2018 günü aramızdan ayrıldı.

Vefa GÜRTEN, Ankara Maltepe Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra 
sevenleri, yakınları ve hemşerilerimizce son yolculuğuna uğurlanmıştır.
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NERİME ALTAN (01.07.1928 – 18.10.2018)

Başkent – Niğde Vakfı Onur Kurulu ve Mütevelli Üyesi, uzun yıllar Vakfımız 

Kadınlar Kolu Başkanlığı yapan Sayın Leman GÜNALP’ın dünürü, Mütevelli 

Üyemiz Sayın Filiz ŞİRİ’nin teyzesi Sayın Nerime ALTAN 18.10.2018 tarihinde, 

90 yaşında dünyaya gözlerini kapatmıştır. 

Niğde Belediyesi Eski Başkanlarından Merhum Doktor İsmail Hakkı ALTAN’ın 

Değerli Eşi, Zarife Aydın BENLİER ve Gülgün Ayhan ALTAN’ın Sevgili 

Anneleri olan Nerime ALTAN, Yardım Sevenler Derneği Niğde Şubesinin de 

kurucularından ve Başkanlığını da yapmış aktif bir kişi idi. 

Merhume ALTAN, 19.10.2018 günü Niğde’de tüm yakınları, sevenleri ve Niğdeli Hemşerilerince 

son yolculuğuna uğurlanmıştır.

Kaybettiklerimiz
ERKAN YOLSEVEN (24.07.1942 – 19.09.2018)

Saime ve Mehmet YOLSEVEN çiftinin tek evlatları olarak 24 Temmuz 1942’de Ankara’da dünyaya 
gelen Üyemiz Erkan YOLSEVEN’i 19 Eylül 2018 günü kaybettik.

Niğde Lisesi 1959 – 1960 dönemi mezunu olan YOLSEVEN, 1965 yılında 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yüksek Öğrenimini tamamlayarak 
Kimya Yüksek Mühendisi oldu. Vatani görevini takiben 1967 yılında 
Kırıkkale’de MKE İşletme Mühendisi olarak göreve başlayan YOLSEVEN daha 
sonra Türkiye Çimento teşkilatına geçmiştir. Niğde, Kars, Gaziantep, Bartın, 
Aşkale(Erzurum), Van, Ladik(Samsun) ve Çorum Çimento Fabrikalarında 
değişik kademelerde görev almıştır. 

Ankara Çitosanda 1988’den itibaren teknik müşavir ve müfettiş olarak 11 yıl 
süreyle çalışan Erkan YOLSEVEN 1999 yılında Genel Müdür olarak emekliye ayrılmıştır.

Merhum YOLSEVEN, Öğretmen Gülseren YOLSEVEN’le 1968 yılındaki evliliğinden Özlem, Burçin ve 
Gözde isimlerinde 3 kız evladına sahip olmuştur.

Niğde Lisesi’ndeki öğrenciliğinden beri müziğe olan ilgi ve yeteneği ile Niğde’de çeşitli korolarda 
ve Vakfımız Türk Sanat Müziği Korosu’nda da sazende ve korist olarak görev alan YOLSEVEN 
Niğde’ye olan sevdası nedeniyle, Niğde Derbent Mezarlığı’nda tüm sevenleri, yakınları ve Niğdeli 
hemşerilerimizce son yolculuğuna uğurlanmıştır.
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MUALLA TOKMAK (1934 – 13.11.2018)

Niğde’de, İmamaliler’den Sabri Bey ile Şaziye Hanımın kızları olarak, 1934 

yılında dünyaya gelen Mualla TOKMAK 13.11.2018 günü hayata veda etti.

İlk, orta ve lise eğitimini Niğde’de tamamlayan Merhume, 1955 yılında 

Mehmet Emin TOKMAK’la evliliğinden Raşit ve Asuman isimlerinde iki evlat 

sahibi olmuştur.

Niğde’de uzun yıllar Selçuk ve Hazım TEPEYRAN ilkokullarında öğretmenlik 

yapan TOKMAK, başta Yardımsevenler Derneği olmak üzere, çeşitli STK’larda 

sosyal faaliyetlerde de bulunmuştur.

Merhum Mualla TOKMAK Niğde’de tüm yakınları, sevenleri ve hemşerilerince son yolculuğuna 

uğurlanmıştır.

Kaybettiklerimiz
ŞAHAP ORHAN BAŞEKİM (1933 – 19.10.2018)

Niğde’de 1933 yılında dünyaya gelen Başkent – Niğde Vakfı Mütevelli Üyesi, Değerli büyüğümüz 
Sayın Orhan BAŞEKİM’i kaybettik.

1949 yılında açılan Niğde Lisesinin ilk mezunlarından (1953) olan Orhan 
BAŞEKİM, lise mezuniyetinden sonra bir süre Ankara Belediyesi’nde, Kayaş 
PTT’de memur olarak çalıştı. Değerli eşi Sayın Birsen KUZUCU ile 1959 yılında 
evlenen Merhum BAŞEKİM, 1962 yılında Ankara İTİA’dan mezun olduktan 
sonra Çalışma Bakanlığı’nda görev aldı. Bakanlığın Kayseri, Şanlıurfa ve 
Eskişehir teşkilatlarında değişik kademelerde görev alan BAŞEKİM, 1980’de 
Bakanlık Çalışma Genel Müdür Baş Yardımcılığı görevine, 1982’de vekaleten, 
1984’te de asaleten Genel Müdürlüğe atandı. Bu görevleri süresince Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu Başkanlığı, Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği gibi 
görevleri de ifa etti. 1995 yılı Ağustos ayında emekli olan Merhum BAŞEKİM bir sürede Resmi 
Arabulucu olarak görevlendirildi.

Uzunca süredir devam eden rahatsızlığı sonrası 19 Ekim 2018 günü vefat eden Değerli Büyüğümüz 
tüm yakınları, sevenleri, Vakfımız üye ve yöneticileri ile Niğdeli hemşerilerince Ankara Karşıyaka’da 
son yolculuğuna uğurlanmıştır.



BAŞKENT – NİĞDE VAKFINA YAPILAN BAĞIŞLAR
(30.05.2018 – 17.12.2018)

Sayın Armağan ZEREN ................................................................................................5.000.00 TL
Sayın Özden ARIKAN ...................................................................................................3.150.00 TL 
Sayın İrfan YAMANOĞLU ...........................................................................................2.150.00 TL
Sayın Orhan BİRCAN .....................................................................................................1.500.00 TL
Sayın M. Atilla ÖZDOĞAN ..........................................................................................1.500.00 TL
Sayın Kemal Saygın DOĞANAY adına Barış DOĞANAY ....................1.500.00 TL
Sayın Prof. Dr. Hamit ERSOY ..................................................................................1.200.00 TL
Sayın Kadir KESİN............................................................................................................1.000.00 TL
Sayın Muazzez GÜYER ................................................................................................1.000.00 TL
Sayın Sühendan TUNCER ..........................................................................................1.000.00 TL
Sayın Sırrı ARISOY ...........................................................................................................1.000.00 TL
Sayın Zülal DEMİRCİ ........................................................................................................... 800.00 TL
Sayın Asuman ERİŞEN ..................................................................................................... 800.00 TL
Sayın Zuhal KILINÇ ............................................................................................................. 600.00 TL
Sayın Bahadır ELMACI ...................................................................................................... 500.00 TL
Sayın Mehmet KILINÇ ....................................................................................................... 500.00 TL
Sayın Aysel DOĞRU ........................................................................................................... 500.00 TL
Sayın Hidayet OKAY ......................................................................................................... 500.00 TL 
Sayın Faruk ÖZDEMİR ...................................................................................................... 500.00 TL

Vakıf Yönetimi olarak başta Sayın Armağan ZEREN, Sayın Özden ARIKAN, Sayın İrfan YAMANOĞLU, Sayın 
Orhan BİRCAN, Sayın M. Atilla ÖZDOĞAN, Sayın Kemal Saygın Doğanay ve Sayın Prof. Dr. Hamit ERSOY 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.

SAYGIDEĞER NİĞDELİLER, KIYMETLİ ÜYELERİMİZ,

2018’i kesinlikle aratmayacak, her türlü kaza, bela, terör olayları ve enflasyonist baskılardan uzak bir 
2019 temennisiyle, yeni yılınızı içtenlikle kutlar; sağlık, mutluluk, huzur, barış ve güven dolu günler 

diler, sonsuz sevgi ve saygılar sunarız.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2019’da ve sonraki yıllarda da Vakfımıza ilgi ve desteğinizi bekliyoruz.
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Kaybettiklerimiz
CEMAL TEMEL  (17.11.1958 – 17.11.2018)

Vakfımız önceki dönem Başkanlarından Muharrem ÖZMEN’in yeğeni, Merhum 
Hikmet ve Merhume Nazire TEMEL’in oğulları Cemal TEMEL, 17 Kasım 2018 
günü  60.yaş gününde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası hayata veda etti.

Merhume Sevgi TURHAN, Merhum İzzet TEMEL, Merhum Mustafa Kemal 
TEMEL ile Nevin TURHAN ve Nermin TEMEL’in kardeşleri olan Cemal TEMEL, 
1983 yılında Suna TEMEL’le yapmış olduğu evliliğinden Damla ve Mustafa 
isimli iki evlat ve kızı Damla’dan bir torun sahibi idi.

Uzun yıllar Niğde Üniversitesi’nde (Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi) 
çalıştıktan sonra kısa süre önce emekli olan Cemal TEMEL, 17.11.2018 günü Niğde’de Fatih Sultan 
Mehmet Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra, tüm sevenleri, yakınları 
ve sevenlerince Bor’daki aile mezarlığında 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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