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Saygıdeğer Niğdeliler, Kıymetli Üyelerimiz, 

Sizlerin de bildiği gibi çok yakın bir zamanda yerel seçimler yapılacak ve 
belki de büyük bir ihtimalle NİĞDEmiz dergisi sizlere ulaştığında, yeni Be-
lediye Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri ile Muhtarlar da belir-
lenerek görevlerine başlamış olacaklar.

Benim gerek seçmen kardeşlerimden gerekse Başkan adaylarımızdan – 
Size dergimiz gecikmeli de ulaşsa – bazı özel ricalarım olacak. Özellikle 
Belediye Başkanlarınızı seçerken FANATİK olmayı bir kenara bırakınız. Dü-
rüst, samimi ve çalışkan olduğuna can-ı gönülden inandığınız; kendi böl-
gelerinden ya da ilinden topladığı vergileri har vurup harman savurmayan; 
bunu halkın gerçek ihtiyaçları doğrultusunda uygun ve yararlı yatırımlar 
için harcayacağına emin olduğunuz adayları destekleyiniz. Bir siyasi parti 
ilçe başkanının söylediği gibi “ Hırsızsa bizim hırsızımız” diye değerlendiri-
len adayları değil, topladığı vergilerle yetinmeyen, iç ve dış finans kuruluş-
larına borçlanan ve sırtını iktidarlara dayayan ve destek alan Başkanların 
ne gereksiz yatırımlara yöneldiklerini, ucube binalar diktiklerine; sonra da 
toplumdan gelen yoğun tepkiler sonrası yeni masraflarla bunları yıktırmak 
zorunda kalan, kısacası kaynakları heba eden Başkanlara zaman zaman 
tanık olduğumuz bir gerçektir.

Seçilecek olan ya da seçilen Başkanlardan da özel bir talebim, daha doğ-
rusu ricam olacak. Ülkemizin ve halkımızın durumu alenen ortada; çok çok 
varlıklı, zengin bir millet değiliz. Lütfen ama lütfen topladığınız vergileri, 
yukarıda da değindiğim gibi, toplumun gerçek talep ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda sosyal, kültürel, sportif ve sağlık alanındaki yatırımlara yönlen-
diriniz.

Biz, Ankara’da hemşerilerimizin yoğun olarak ikamet ettikleri ve bazı hem-
şerilerimizin de üst düzey bürokrat olarak görev aldıkları Çankaya, Etimes-
gut ve Yenimahalle İlçe Belediye Başkanlıklarını ziyaretimiz sırasında, bu 
Belediyelerimizin hemen hemen tüm yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla 
gerçekleştirdiklerine tanık olduk.

Son olarak ziyaret ettiğimiz, Etimesgut Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nde, yaşlıların ve zihinsel engelli yavrularımızın psikologlar ve 
özel eğiticiler sayesinde ve ilgi alanları doğrultusunda resim, örgü, elekt-
rik, toprak ve çamur işleri, spor konularında eğitildiklerine ve rehabilite 
edildiklerine tanık olmak bizleri son derecede mutlu etti.

Sunuş yazıma son verirken, her üç ilçemizin çalışkan Belediye Başkanla-
rı yanında, bu Belediyelerimizin başarılı bürokratları olan hemşerilerimiz 
Sayın Gülsün (BOR) GÜNER, Sayın Alaaddin SONAT, Sayın Ali ECEMİŞ ve 
Sayın Ömer KALKAN’ı da içtenlikle kutluyor ve başarılarının devamını di-
liyorum.

Saygılarımla.
                                                                                                                

Ali KURTARAN
Başkan

SUNUŞ
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Eğitim Bursu veya diğer yardımlar bakımından Vak-
fımızın hep en önemli destekçileri arasında yer al-
mış, bu konuda kendisinden çok çok daha varlıklı 
pek çok hemşerimizin önüne geçmiştir.

Ne de olsa bonkörlük başka, varlıklı olmak başka bir 
şey olmalı!...

Naci Abinin asıl büyük katkısı şüphesiz Niğde’de, ör-
nek bir Eğitim Kurumu olan ODTÜ Kolejinin kurulu-
şunda olmuştur. Bu önemli kurumun oluşmasından, 
Kolej için arsa teminine ve ilkokul bölümünün inşa-
sına kadar her safhada en önde görev almış; Kolej 
yöneticileri de katkılarından dolayı kendisine olan 
minnet-vefa borçlarını, ilkokul bölümüne büstünü 
koyarak ifade etmişlerdir.

Başkent – Niğde Vakfı Mütevelli ve Kurucu 
üyelerinden, Vakıf Perşembe toplantılarının 
da müdavimlerinden olan iyilik ve yardım-
severlik timsali hemşerimiz, Niğde Sevdalısı 
Naci Abimizi 24 Mart günü kaybettik.

Gerek Niğde’de kaldığım 7 yıllık öğrenim süresince, 
gerekse sonraki dönemde, tüm akrabalar ve tanı-
dıklar içinde “Abi” diye hitap ettiğim 2 insan hatırlı-
yorum; birisi eski Fen memuru eniştemiz Sabahat-
tin Abi ( Sabahattin OKMAN) diğeri Babamın küçük 
kuzeni Naci Abi, yani eski Hakim, Avukat, Noter( 
Son olarak Ankara 14. Noteri) Naci ŞİRİ.

Şüphesiz sevgi de, saygı da karşılıklıdır. Sapanca’dan 
Niğde’ye geldiğim ilk yıl olmalı; sanırım İlkokul 4. 
sınıftaydım. Hatırladığım ilk sahnelerden biri; 19 
Mayıs Törenlerinde Naci Abiyi, o 1.90’lık endamı ile 
sanırım ata yadigarı “Tulum Şişirme” gösterisini ya-
parken gururla seyrettiğimi hatırlıyorum. 1952-53 
yıllarında başlayan tanışıklığımız hep karşılıklı sevgi 
ve saygıyla geçti. O da hem  babamı, hem beni çok 
sever; her fırsatta (gıyabımızda da) gururla bahse-
derdi. Sevecen tavrını yalnız biz değil, tüm Kayardı 
ve abartısız tüm Niğde takdir ederdi.

1992 yılında Ankara’ya gelip, 14. Noter olarak 
görev aldığında, kuruluşunu yeni tamamladığımız 
Vakfımıza hemen üye oldu ve aktivitelerde yer al-
maya başladı. Her zaman için, büyük bir bonkörlükle 
yaptığı önemli maddi katkılar yanı sıra, sosyal ak-
tivitelerde de eşi Filiz Hanımla hep yer alırdı. Son 
yıllarda yakalandığı Parkinson hastalığına rağmen, 
son günlerine kadar, Vakfımızın Perşembe sohbet-
lerine hep katılmaya çalışmış; toplantılara başkaları-
na da örnek olacak şekilde ve eli açık karakteri icabı, 
hiçbir zaman eli boş gelmemiştir.

NACİ ABİMİZİ KAYBETTİK Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Bşk.

Başkent - Niğde Vakfında, arkadaşları ile

Başkent – Niğde Vakfı, Perşembe Toplantılarında
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1992 yılından 1998 yılına kadar sürdürdüğü Anka-
ra 14. Noterlik görevinden emekli olan Naci ŞİRİ’nin 
hayatında 2 Kurum şüphesiz önemli olarak yer 
almıştır: Birincisi kuruluşuna önderlik ettiği ve ba-
ğışlarıyla desteklediği ODTÜ Geliştirme Vakfı Niğ-
de Koleji, İkincisi de, Ankara’ya geldiğinde ilk önce 
Mütevelliler listesinde yer alıp, sonrasında yaptığı 
bağışlar dolayısıyla Kurucuları arasına girdiği BAŞ-
KENT-NİĞDE Vakfı’dır.

Naci Abimizi hep 
düzgün kişilikli, bonkör, 
iyiliksever karakteriyle 
hatırlayacağız. Allah 
rahmet eylesin, 
Cennet mekanı olsun.

Hayatı iyilik örnekleriyle geçen Naci 
Abimizi hep bu ve benzeri örnek davra-
nışlarıyla, her zaman hayırla yad ede-
ceğiz.

HAYATI: Niğde’de Ahmet Kavaslardan Rıza Efendi 
ile Faika Hanımın küçük oğlu olan Naci ŞİRİ 1933 
doğumlu olup; ilkokulu Sakarya ilkokulunda, Ortao-
kul öğrenimini yine Niğde Ortaokulunda tamamlar. 
O sırada Niğde ‘de Lise bulunmadığından lise tah-
siline Yozgat’ta başlar.  Ancak öğrenimi sırasında 
açılan Niğde Lisesi’ne dönerek bu lisenin ilk mezun-
ları arasında yer alır. Tıpkı Perşembe Toplantılarının 
diğer müdavimleri Hürrem KUBALI, Güner ALKAN, 
İrfan YAMANOĞLU ve Müteveffa Orhan BAŞEKİM 
gibi…

1957 yılında bitirdiği Ankara Hukuk Fakültesi son-
rası askerliğini yedek subay olarak tamamlar ve 
sonra Niğde’den Filiz Hanımla evlenir. Hakimlik stajı 
sonrası Bozcaada ve Osmaniye’de görev alır. 1964 
yılında Niğde’de Avukatlık görevi yanı sıra CHP Teş-
kilat  Başkanlığı görevlerini üstlenir.  1970 yılında 
Sinop’ta başladığı Noterlik görevini ise Gemlik, Balı-
kesir ve son olarak da Ankara’da sürdürür. 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Niğde Koleji

Eşi Filiz Hanımla

Niğde ODTÜ Kolejinde, miniklerle



4 SA
YI

: 1
10

BA
HA

R 
20

19

70 senelik dostum Sevgili Naci ŞİRİ ile derin bir 
arkadaşlığımız var. Arkadaşlığımızdan öte, O’nunla 
Sevgili kardeşim Filiz’le evlendikten sonra biraz 
daha pekişen, perçinleşen bir akrabalığımız da 
mevcuttur. Bunun ötesinde Niğde Lisesi ve Hukuk 
Fakültesi’nden de sınıf ve dahası sıra arkadaşım 
idi.1957 yılında Fakülteden birlikte mezun olduk-
tan sonra hakimlik stajımızı da beraber yaptık.

Hakimlik, kısa süreli Avukatlık ve Noterlik görevle-
rinden sonra emekli olan Kardeşimle 20 yıl süreyle 
de Başkent-Niğde Vakfında beraber olduk.

Nur içinde yat, Unutulmaz Dost.

Hürrem KUBALI

Sınıf Arkadaşı 

Mekanın Cennet Olsun Naci,

Kardeşim, senin Niğde Lisesi’nden beri çok yakinen 
tanıyorum. Sen öbür dünyaya, ahiretini kazanarak 
gittin. Okul yaptırdın, herkese gereğince yardımlar 
yaptın. Seni unutmaya imkan yoktur. Yaptırdığın 
okuldaki büstünü gören herkes seni devamlı ana-
caktır. Toprağın bol, mekanın cennet olsun. Daima 
iyilikle anılacaksın.

İrfan YAMANOĞLU

Sınıf Arkadaşı

Nacim, 

Mahalle, ortaokul, lise arkadaşım, Can Dostum, sen-
siz bir yaşam, senin özleminle devam edecek. Aile 
dostumuz, Allah’ın seni Cennetine alacağından hiç 
şüphem yok. Bunu kabullenerek teselli buluyorum.

Yaşadığım sürece seninle geçen olayları anımsa-
yacak ve yeri geldiğinde eşe, dosta nakledeceğim. 
Hoşgörülü yapını bildiğim için, kusurum olduysa 
affet demiyorum.Seni hep sevgiyle anacağım. Nur 
içinde yat.

Güner ALKAN

Sınıf Arkadaşı 

Saygıdeğer, Rahmetli Naci ŞİRİ Ağabeyimiz sizi ve 
sizin gibi değerli insanları çok, ama çok arayacağı-
mızı iyi biliyorum. Kişiliğiniz, dürüstlüğünüz ve yap-
tığınız hayırlarla Cennetin en güzel köşesinde yer 
alacağınızdan hiç şüphem yoktur.

Yüce ALLAH size gani gani rahmetler ihsan etsin. 
Bizler Sizi hiç unutmayacağız.

Ali KURTARAN

Vakıf Başkanı

Niğde Kayardı bağlarının güzel insanı, Saygıdeğer 
Naci Ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü için-
deyim. Vakfımızın Kuruluşundan günümüze kadarki 
maddi, manevi katkılarını hiçbir zaman unutmaya-
cağız. Bizlere daima iyilik ve doğruluk aşılayan ağa-
beyime Allah’tan rahmet diliyorum. 

Mekanı cennet olsun.

Mehmet KILINÇ 

Vakıf Başkan Yardımcısı 

Canım Naci Amcam,

Her Perşembe gözlerim sizi arayacak. Kısa bir süre 
önce tanımama rağmen “Canım Kızım” diyen sesini 
hiç unutmayacağım. Mekanın Cennet Olsun. Sizi çok 
özleyeceğim. Kızın Semra

Semra AKKOÇ

Yönetim Kuru Üyesi 

Sıradan insanlar bir defa ölür. Eseri olanlar eserle-
ri kaldıkça yaşar. Siz de tahsile ve ilme verdiğiniz 
değerle bizlerin gönlünde yaşamaktasınız. Mekanın 
Cennet olsun.

Adnan ÖZDOĞAN 

Kıymetli Naci Ağabeyimiz,

Sizi unutmak mümkün mü?  Kayardı Paşa Bağı’nın 
Naci Ağabeyi idiniz. Güler yüzlü, yardımsever, cö-

O’NUN İÇİN NE DEDİLER?
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Başkent-Niğde Vakfı’nın Kurucu Üyelerinden Mü-
kemmel insan, iyilik timsali, Saygıdeğer büyüğü-
müz, Niğde Lisesinin ilk mezunlarından Hayırsever 
Ağabeyimiz Naci ŞİRİ’yi kaybettik. Acımız sonsuz-
dur.  Naci Ağabey, Vakıf başkanlığım süresince çoğu 
zaman beni yanına çağırır ve hafif bir sesle ‘’Vakıf-
ta maddi bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız olursa lütfen 
bana haber ver, çekinme.’’ derdi. Ben Kıymetli Ağa-
beyimin rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan Vakıf 
görevlimize yaptığı yardımı, yine onun yerine geçici 
olarak çalıştırdığımız görevlimize açıktan verdiği 
maaşı hiç mi hiç unutamam. Ben bu arada kişisel 
bir düşüncemi de burada özellikle dile getirmek is-
terim. Herhangi bir kuruma ya da kişiye yapılan her 
yardım elbette kutsaldır ve takdire layıktır. Ancak 
Ben yardım yapan insanların yardımlarının onların 
maddi varlıklarıyla kıyaslanarak değerlendirilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bu düşünceden hareketle 
de Naci Ağabeyimizin Vakfımızın en büyük bağışçı-
ları arasında yer alması gerektiğine inanıyorum.

Sevgili Naci Ağabeyle ilgili en ilginç anıya gelin-
ce. 2015 yılının son günleri. İskitlerde Manhattan 
Hotel’de “2015’e Veda 2016’ya Merhaba” yemeği 
düzenlemiştik. Otelin tüm katlarına giden asansör 
ne yazık ki restoran katına çıkmıyor. Dolayısıyla, ge-
rek Naci Ağabey gerekse Tayyar Ağabey restoran 
katına çıkarken oldukça zorlandılar. Filiz yengemiz 
“Burayı seçerken Naci Ağabeyinizi hiç mi düşünme-
diniz ?” diye sordu. Haklıydı, ben “Yenge, özellikle 
Naci ve Tayyar ağabeyleri çok düşündük. Ama, ge-
rek salon olarak gerekse fiyat olarak en uygun yer 
burası idi.” diye cevap verirken, o akşam İTÜ Kon-
servatuarı Bağlama Hocası Hemşerimiz Erdoğan 
ESKİMEZ’in Niğde türküleriyle coşan, türkülere eşlik 
eden ve dahası ayağa kalkıp oynayan Naci Ağabey 
devreye girdi. “Bırak Filiz, bu kadarı da tuzu biberi 
olsun. Son 10 yıldır yaşadığım ve eğlenebildiğim en 
güzel gece, bu gece.” dedi. 

Sevgili Ağabeyim, mekânın Cennet, ruhun şad ol-
sun; kabrin nurla dolsun. Yüce Rabbim başta Filiz 
Yengemiz olmak üzere tüm yakınlarına, dostlarına, 
arkadaşlarına ve Vakfımız üyeleriyle Niğdeli hemşe-
rilerine sabırlar versin. 

Muharrem ÖZMEN

Vakıf Eski Başkanı

mert insan. Sizi daima sevgi ve saygı ile anacağız.

Niğde’mize Ortadoğu Kolejini kazandırdınız. Eğiti-
me hizmetleriniz hiç küçümsenemez.

Sizi saygı ve sevgi ile anacağız. Nurlar içinde kal.

Zuhal KILINÇ

Yaptığı güzel işlerle, hayırlarla tüm hemşerilerinin 
kalbinde taht kuran değerli büyüğümüze Allah’tan 
rahmet diliyorum.Her zaman saygıyla anılacak, iyi-
liklerinizle hepimize örnek olacaksınız. 

Esin ÖZMEN 

1995 yılında Noterlerin düzenlediği Avrupa gezi-
sine ben de katıldım. Önce Macaristan ardından da 
Çekoslovakya’ya sonra da Avusturya’ya gidecektik. 
Prag’da dalgınlığımdan yararlanan birine bütün pa-
ramın içinde olduğu cüzdanımı kaptırdım. 

Daha 5 gün sürecek turda 5 parasız kaldım. Bu sıra-
da sıcak bir el omuzuma dokundu: “Bacım şu cebim-
de 1000 dolar, şu cebimde 1000 mark var. Gurbet 
elde sakın kendini sahipsiz sanma.” İşte, Sayın Naci 
ŞİRİ bu insan, kimsesizlerin kimsesi, sahipsizlerin sa-
hibi. Bütün hayatı bu hasletlerle dolu. Yattığı yerin 
zenginliklerle dolu olması en büyük dileğim.

Leyla ALKAN

Çok kıymetli büyüğüm Naci ŞİRİ ağabeyimi kay-
betmenin üzüntüsünü derinden duyuyorum. Sizi 
kelimelerle anlatmak çok zor. Büyük insan, kıymetli 
hukukçu, yardımsever insan. Niğde Vakfına, Niğ-
de’mize, eğitime yapmış olduğun yardımlar say-
makla bitmez. Kayardı’nın iyi komşusu, örnek aile 
Filiz Ablamla güzel birlikteliğinizi hiçbir Niğdelinin 
unutacağını zannetmiyorum. Mekanın Cennet ol-
sun. Nurlar içinde uyuyun. Saygı ve rahmetle.

Nihal ESEN 

Değerli büyüğüm, muhteşem insan Naci Ağabeyim, 
hakkınızda söylenecek çok şeyler var. Ama bunları 
kaleme alsak sayfalara sığmaz. Sizi gibi yüce insan 
zor bulunur. Huzur içinde yat, ruhun şad olsun.

Şeyda DOĞANCIOĞLU
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Uzun yıllar Niğde’den ayrı olmasına rağmen Niğde ile 
bağlarını koparmayan Naci ŞİRİ, Başkent Niğde Vak-
fının da kurucuları arasında yer almış,  Vakıf bünye-
sinde verdiği burslarla gençlerin eğitimine ciddi kat-
kılar yapmıştı. Tam bir eğitim gönüllüsü olan değerli 
Naci ŞİRİ hayat hikayesini şöyle anlatıyor:  

17.09.1933 tarihinde Niğde Kayardı’da 
doğdum.

Babama Ahmet Kavasların  Rıza Efendi derlerdi. 
Dedelerimden birisi sarayda padişahın maiye-
tindeymiş. Babam da okumaya çok meraklı ol-
duğundan Hukuk Fakültesine gitmiş. Çanakkale 
savaşı patlayınca yarım bırakmak zorunda kal-
mış. Belediye’de ve mahkemede başkatiplik ve 
daha sonra dava vekilliği yapmıştı.

Sakarya İlkokulu’na  1940 senesinde başladım. 
Yokluk yıllarıydı, imkanlar kısıtlı olsa da  yüreği-
miz okuma aşkıyla doluydu. Niğde Ortaokulunda 
3 yıl okuduktan sonra Niğde’de Lise olmadığı 
için Yozgat Lisesine gittim. O günkü şartlara 
göre durumumuz iyi sayılırdı. 1950’de babamı 
kaybettim. Aynı yıl Niğde’de Lise açıldı ben de  
memlekete geri  döndüm. 

Yüreği Niğde sevgisi ile dolu değerli büyüğü-
müz Naci ŞİRİ ve sevgili eşi Filiz ablayı, yaz 
aylarında emeklilik günlerini geçirmek üzere 
Burhaniye Artur’dan  ev aldıkları dönemde 
tanıdım. Naci Amca’nın Balıkesir noterliği 
sırasında bu mutena beldeyi keşfetmişler, 
konu komşunun da iyi ve uyumlu insanlar 
olduğu tavsiyesini alarak ev alma kararı ver-
miş, senenin beş altı ayını burada geçirmeye 
başlamışlardı. Tesadüf eseri, bu ev  öyle bir 
yerdeydi ki Niğde Lisesinin 1950 dönemin-
den üç arkadaşı birbirlerine kapı komşusu 
denecek mesafede yıllar sonra buluşturmuş-
tu (Özer ÖNER-Rıza BİLGİN-Naci ŞİRİ).       

Yirmi yıldan daha uzun süre bu güzel komşuluk de-
vam etti. Karşılıklı ziyaretler, yemekler, doyumsuz 
Niğde sohbetleri, geriye unutulmaz anılar bıraktı. 

Tam bir gönül adamı olan Naci ŞİRİ’yi yeni tanımaya 
başladığım dönemde Niğde’de ODTÜ Kolejinin yapı-
mına önemli miktarda bağış yaptığını duymuş, he-
yecanlanmıştım. O dönemde yayınlamakta olduğu-
muz Niğde Gelişim Dergisi adına bir söyleşi yapmış, 
üstadı  Niğdelilere tanıtmayı görev addetmiştim. 
Naci Amca, yaptığı hayrı hasenatı pek fazla reklam 
etmek istemese de eğitime bağış yapma kudreti 
olan kişilere örnek olmak adına sorularıma içtenlikle 
cevap vermiş, okulun yapım sürecini detaylı olarak 
anlatmıştı.    

Niğde’nin bir dönemine damgasını vuran Naci ŞİRİ 
ve kıymetli eşi Filiz abla, ben doğmadan Niğde’den 
ayrılmış, Naci amcanın noterlik görevi nedeniyle Si-
nop, Adana, Balıkesir ve Ankara’da ikamet etmiş-
lerdi. 

BİR “KADİM” NİĞDE’Lİ;  
NACİ ŞİRİ’ Yi KAYBETTİK

Alper GÖNCÜ



7 SA
YI

: 1
10

BA
HA

R 
20

19

türlü imkan var.  Gençlerin spor yapmasının hem 
fiziksel, hem ruhsal açıdan önemi çok büyüktür. 
Gençlik yıllarımda yaptığım sporun faydasını ha-
yatımın her döneminde gördüm.

Askerlik sonrası Yedeksubay okulunda kalmam 
konusunda komutanlarım çok ısrar ettiler, ama 
ben istemedim. Askerliğimi Uzunköprü’de  ta-
mamladım. Samih SİRALİ ile Düriye SİRALİ’nin  
kızları Filiz SİRALİ ile evlendim. Hakimlik stajı-
mı tamamlayıp 2 yıl Bozcaada’da kaldım, sonra 
Adana’ya geçtik, Osmaniye’de hakimlik yaptım. 
Ardından 1964 yılında Niğde’ye gelip Avukatlık 
yapmaya başladım. 

Diş Hekimi rahmetli İlhan GÜNALP’ten parti yö-
netimini devraldım. Fehmi ESEN, Fuat BAYHAN, 
Kemal KAYAALP, Karakız Süheyla-partimizin  
parti yönetimindeydi 1969’ a kadar Niğde İl 
Başkanlığı yaptım. Siyaseti noktaladıktan sonra 
Ankara’da Avukatlık bürosu açtım.

Niğde Senatörü Mukadder ÖZTEKİN’i yakından 
tanırdım. Onun aracılığı ile1970 yılında  Sinop 
noterliğine başladım. O zamanlar Sinop 17.000 
nüfuslu  şirin bir yerdi. Bu şehri çok güzel anılar-
la hatırlamaktayım. Geçmişe baktığımda görev 
yaptığım yerler arasında bende en çok Sinop iz 
bırakmıştır. 

1970-1978 arası burada noterlik görevini ifa 
ettikten sonra  4 yıl Gemlik’te kaldık ve en son 
Balıkesir’de 10 yıl noterlik yaptıktan sonra  
1992 de Ankara’ya geldik, 1998 yılına kadar  
çalışıp emekli oldum.

Soyadımın manasına gelince: 

ŞİRİ,  eski bir Bektaşi halk şairinin mahlasıdır. 
Aslında soyadımız “ÖCAL” imiş. Babam rahmetli 
Arapça ve Farsça bilirdi, şiire ve divan edebiya-
tına da çok meraklıydı. “Aslan pençesi” anlamına 
gelen “ŞİRİ” soyadını bu yüzden almış.   

Tasavvuf ehli ŞİRİ’nin “Devriye” denilen bir şi-
iri şöyledir: 

Şimdi hamdülillah Şiri dediler,

Geldim gittim zatım hiç bilmediler,

Sırrımı kimseler fehmetmediler

Her mahluk kuluna kardaş idim ben..

Lise mezuniyetimin ardından Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesine girdim. Lisedeyken  
voleybol oynardım, takım kaptanıydım. Basket-
bol o yıllarda yaygın değildi. Boyun 1.90 idi.  O 
yıllarda sporla uğraşmak da zordu. Top bulsan, 
potsiyet bulamazsın, file bulsan pota bulamaz-
sın, eşofman falan hak getire…Ne bulursak gi-
yerdik, kösele kundurayla ya da çıplak ayak  top 
oynadığımız olurdu. Şimdiki gençlerin elinde her 
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Senenin yarısını Ankara’da, yarısını da Burhani-
ye Artur’da geçirmekteyiz. 

Ömrüm boyunca bütün hayalim hayatım boyun-
ca okul yaptırmaktı zamanın Niğde Belediye 
Başkanı Ahmet Oğuz ÖZMEN’e arsa için müra-
caat ettim.  O da  Çağdaş Eğitim vakfından ha-
berdar etti 

Çağdaş Niğde Eğitim Vakfı Yaşar GERMİYA-
NOĞLU öncülüğünde kurulmuştu.  Okul yaptı-
racak arasa arayışlarına başladık. ODTÜ Vak-
fı aracılığıyla okulun projesini gerçekleştirip 
Belediye’nin 40 dönümlük arsasını satın aldık. 
Büyük bir eğitim kompleksi olarak planlanan 
okulumuzla ODTÜ’nün o zamanki rektörü Prof. 
Dr. Süha TANER  yakından ilgilendi. Okulun di-
ğer kısımlarını Niğdeli hayırseverler yaptırdı. 
Rahmetli Hasan YEĞİN hocamız da okulumuza 
iki arsasını bağışlayarak katkıda bulunmuştu.

Bu güzide eğitim yuvamız 11 yıldır faaliyette-
dir. Her geçen gün yeni binalar eklenmektedir. 
Evlatlarımız geçen yıl Türkiye çapında 5.oldular. 

Başkent Niğde Vakfı olarak da çalışmalarımız 
devam ediyor. Vakıf üyelerinden ve hayırsever 
hemşerilerimiz tarafından ihtiyaç sahibi öğren-
cilere burs veriyoruz. Her Perşembe vakıf mer-
kezinde toplanırız eski arkadaşlarım; Orhan BA-
ŞEKİM, Hürrem KUBALI, Hüseyin ÇELİK, Leman 
GÜNALP, Güner ALKAN, Yücel GÜNEY ile sohbet 
ediyoruz.

RUHU ŞAD OLSUN….

NACİ ŞİRİ’NİN ARDINDAN…

İNSANLIK TİMSALİ BİR ÇINAR İDİ,
MAYASINDA FERZANELİK VAR İDİ,
HAYIRLI EVLAT, TUTKUN BİR YAR İDİ,
ALTMIŞ SENEDEN BERİ NACİ ŞİRİ.

KADİR MEVLAM AÇIK ETTİ YOLUNU,
VARSIL EYLEDİ MÜSTESNA KULUNU,
UZATTI ONA SAADET ELİNİ,
HAK EHLİ, GÖNÜL ERİ NACİ ŞİRİ. 

NİĞDE SİYASETİ ONU DA YORDU,
BAKAN ÖZTEKİN’DEN NOTERLİK SORDU,
HER LAFININ ARDINDA DİMDİK DURDU, 
DÖNMEDİ SÖZDEN GERİ NACİ ŞİRİ.

ADİL İDİ, KUL HAKKINI GÖZETTİ,
SİNOP,BALIKESİR ONDAN SÖZ ETTİ,
HAZIRDAN YEMEDİ, BİRİ YÜZ ETTİ,
HER YANI ALIN TERİ NACİ ŞİRİ.

HAYRI HASENATI REKLAM ETMEDİ,
HİÇ BİR KELAMINA YALAN KATMADI,
KOMŞUSU AÇKEN KENDİ TOK YATMADI,
GÖZLERİMİZİN FERİ NACİ ŞİRİ.

ODTÜ KOLEJİNE YAPILDI BÜSTÜ,
NE KİMSEYE GÜCENDİ NE DE KÜSTÜ,
MAZLUMUN YOLDAŞI DÜŞENİN DOSTU,
EĞİTİMİN NEFERİ NACİ ŞİRİ.

PLAKETİ DEMİREL’İN ELİNDEN, 
YÜRÜDÜ DOĞRU BİLDİĞİ YOLUNDAN,
HOŞ SOHBETLİ, BAL DAMLARDI DİLİNDEN, 
SIR VERMEZ VERİRDİ SERİ NACİ ŞİRİ.

KAYARDI BAĞLARI BURNUNDA TÜTTÜ,
EŞİN DOSTUN DAR GÜNÜNDE O YETTİ,
MUHABBET MECLİSİNE NEŞ’E KATTI,
ŞEN GÖNÜLLERİN PİRİ NACİ ŞİRİ.

KERAHAT VAKTİ BALKONDA DEMLENDİ,
YÜREĞİ İNCE SAZ İLE ŞENLENDİ,
UZUN ÖMRÜ ŞAN ŞEREFLE SONLANDI,
DÖNMEZ O YOLDAN GERİ NACİ ŞİRİ.

FERZANE: BİLGE
Alper GÖNCÜ
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BÖLGE TURİZMİNDE NİĞDE
                Akın GÖNEN 

Devlet E. Bakanı
17. ve 20. Dönem Niğde Milletvekili

Yani Kapadokya Bölgesi ile Antalya Deniz Turizmi 
bir bütün haline getirilecektir.

Turlar, programlar bu yeni imkana göre on iki aya, 
yani bütün yıla yayılacaktır.

Kapadokya doğası, Erciyes kış turizmi ve Akdeniz 
(Antalya) bir bütün haline gelecektir.

Bu bütün içerisinde yer alırsak her bakımdan gelişi-
riz, refah seviyemiz artar.

Ancak, bu büyük değişim ve Turizm Stratejik plan 
uygulamasında durumumuz nedir? Biz bu büyük 
pastadan pay alabilecek miyiz? Yoksa kaçan fırsata 
hayıflanan, kıskanan seyirci durumunda mı olacağız?

Bu büyük değişime uygun bilgimiz tam mı?

Türkiye Turizm Stratejik Planı ve Kapadokya ile il-
gili sıkıntımız var mı? Gerekli entegrasyon planlama 
ve yatırımlarını eş zamanlı olarak başlattık mı? Ya-
pıyor muyuz? Yapabilecek miyiz?

Bu büyük entegre turizm hamlesi içerisindeki yeri-
miz ve rolümüz nedir?

Hangi turizm dalları ve yatırımları ile desteklenip 
nasıl bir gelecek tasarlıyoruz, nasıl bu büyük pasta-
dan ortak olarak pay alacağız?

 Seçim ortamındayız. Ancak, seçimler rutine bağlan-
mış, gelip geçici, mevzuatı belli olan, Anayasal de-
mokratik aktivitelerdir. Yapılırlar ve yenisi beklenir.

Burada mühim olan, süren hayat ve bu hayat kali-
tesinin ve refahın artmasıdır. Yapılan seçim bu ama-
ca hizmet ettiği ölçüde önemlidir. Aksi halde?

Bu sebeple ben bu amaca önem veriyorum. Nasıl 
kalkınırız, nasıl işsizliği azaltır bu seçimden yararla-
narak nasıl refahı artırırız?

Bölgemiz biz farkına varsakta varmasakta ekono-
mik ve sosyal hayat bakımından büyük bir değişim 
geçiriyor, geçirecektir.

Kısa bir süre sonra YÜKSEK HIZLI TREN hattı ta-
mamlanacak, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Antalya 
hattı ulaşıma açılacaktır. Ve büyük değişimi birlikte 
yaşayacağız.

2007 Turizm stratejik planı doğrultusunda, bölge 
kalkınmamızda Turizm ana sektörlerden biri olarak 
tespit edilmiştir.

Çünkü Kapadokya Turizm Gelişim Bölgesi bu yeni 
ulaşım imkanı olan Yüksek Hızlı Tren ile seri bir şe-
kilde Antalya Turizm Bölgesi ile entegre hale geti-
rilecektir.



10 SA
YI

: 1
10

BA
HA

R 
20

19

Olaya bölge ölçeğinde bakılmadığı takdirde başarı 
şansı düşük ve sahipsiz kalacaktır.

Bu sebeple, Kapadokya Kalkınma Ajansı bu işin yü-
rütücüsü ve bütçesi olacaktır.

Yapılacak ilk iş Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemi-
ze yapacağı seçim gezisi öncesi ve sırasında konu 
anlatılıp, imzası ile bu ajans kurdurularak, Yüksek 
Hızlı Tren yatırımı ile eş zamanlı Turizm Stratejik 
Hedefini yakalamak olmalıdır.

Sivil toplum örgütleri, basın ve bu sektörle ilgili tüm 
kesim ve bölgemizin seçilmiş ve atanmış tüm yetki-
lileri ve etkilileri bu konuya odaklandıkları takdirde 
bölgesel kalkınma ve refahın planlı patlama yapma-
sı imkanı ancak yakalanır.

Son sözüm, seçimin kazananı bölgemiz olsun isteni-
yorsa bu fırsat kaçırılmamalıdır.

Çünkü ekmek, iş, aş, huzur bekamızın ön şartıdır. 
Güçlü ekonomik bölge, güçlü ülke, beka sorunu ol-
mayan veya en az olandır.

BİRKO EFSANESİ

Niğdemiz açısından en önemli bir diğer konu da 
“Niğde ile özdeşleşen BİRKO” dur.

Ülkemiz ekonomik açıdan sıkıntılar, seçim sebebiyle 
siyasal gerilimler ve Güneydoğu sınırımızdaki ulus-
lararası çatışmalar ve hassasiyetleri sebebiyle de 
çok önemli bir dönemden geçmektedir.

Bu üç önemli sebep çok dikkatli davranmamızı, çok 
düşünüp çok az konuşmamızı gerektirmektedir.

Ancak, seçim ortamında bu kıvamı yakalamak ger-
çekten maharet gerektirmektedir.  İşin hiç şakası 
yok, küçücük hatalar, bazen bir kelime bile akla gel-
meyen gerginlik ve zarara sebep olabilir.

Yetkililer, ekonomik sıkıntı sebebiyle ülkenin bütün 
imkânlarını ortamı dengede tutmak için seferber 
etmişler, firmaları krize sürüklememek veya sıkın-
tıya girenleri kurtarmanın samimi çabası içerisinde 
görünmektedirler. Bu konuda yeni kurumlar kurul-
makta, mevzuat değişikliği ihtiyacı süratle karşılan-
maktadır.

Bu büyük ve hızlı değişim ile ilgili Turizm Bölge 
Master planımız var mı?

Burada konuya bölgesel, hatta bölgeler arası bakıl-
ması gerekiyor. Turizm Bakanlığı’nın  yaptığı strate-
jik düzenleme ile, ülke ve bölgeler ölçeğinde bu işe 
baktığı ve yatırım yaptığı ortada.

Bölgesel ölçekte bakıldığında da, entegrasyonu 
yani katılımı, ortaklığı sağlama bölge illerine ve böl-
ge yetkililerine düşer.

Turizm açısından Nevşehir ili eksikleri olsa da mar-
ka kent haline gelmiş ve belirli ölçekte bu sektörde 
isim sahibi olmuştur.

Bu sektörden Aksaray ve Niğde yöresinin aynı 
ölçekte yararlanabilmesi için, şimdiden Türkiye 
Turizm Stratejik Planı felsefesinde olaya yaklaşıp 
bölgesel bir planlama ile gecikmeden bu alanı plan-
lamalı, destek almalı ve bu gecikmeden yapılmalıdır.

Başarı için işin bölgesel bir sahibi ve bütçesi olmalı-
dır. Profesyonel tarzda bu iş yürütülmelidir.

Aladağ (Demirkazık vs.), Balkar dağı (Meydan Yay-
lası vs.), Hasan Dağı, Ihlara Vadisi, Tiyana uygarlığı, 
Roma havuzu gibi bugün yeterince altyapı ve üst 
yapı eksikliği sebebi ile tam değerlendiremediğimiz 
bölgesel turizm potansiyelimiz, planlı ve programlı 
olarak bilinçli tarzda değerlendirilmelidir.

Bu iş ancak KAPADOKYA BÖLGE KALKINMA AJANSI 
kurularak gerçekleştirilebilinir.

Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırıkkale’den başlar Kırşehir, 
Nevşehir, Niğde ve Aksaray’ı kapsar.

Kırıkkale ili Kapadokya bölgesi ile hiç ilgisi olmayan 
ve bölge kalkınma ajans felsefe ve amacına da uy-
gun olmayan bölgeye çok uzak bir konumdadır. İliş-
kisi ve yakınlığı Ankara ili ile ilgilidir.

Bu sebeple Ahiler Kalkınma Ajansı, bölgesel tarz-
da ne ulaşım, ne de coğrafi ve ekonomik açılardan 
bölge yapılanmasına uygun değildir. Bu ajans ikiye 
ayrılarak yeni kurulacak KAPADOKYA KALKINMA 
AJANSI’da bu büyük turizm projesini yüklenip yü-
rütmelidir.

Türkiye Turizm Stratejik Plan ve hedeflerine uygun 
tarzda, 12 ay esasına göre gerçekleştirmelidir.
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Bu marka batmamalı, mutlaka yaşatılmalıdır. Çünkü 
BİRKO, halka açık şirketler içinde binlerce çalışanı ile 
gurur verici bir başarı örneği, bir dönemin ANADOLU 
KAPLANLARI’nın timsali idi.

Sebebi ne olursa olsun bu şirketin sıkıntısını gider-
mek, marka kent olma gayretinde olan ilimizin vaz-
geçilmez bir amacı olmalıdır.

Bu işten anlayanlar bir araya gelmeli, ne yapılması 
gerekiyorsa çözüm yolu mutlaka bulunmalıdır.

Çünkü ülkenin yönetim sorumluluğunu taşıyanlar, 
bu yönde son derece müspet yaklaşım içerisinde-
dirler. İş, yerele yani Niğde’ye,  yani bizlerin gayre-
tine kalmaktadır.

Ne yapılacaksa bu gün tam zamanıdır. Seyretmek, 
üzülmek, susmak kenarda durmak, suçlu aramak 
büyük vebal sebebidir ve affedilmez, affedilmeme-
lidir; bu efsane yaşamalıdır, yaşatılmalıdır.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Dönem sıkıntılıdır, ancak dönemin sıkıntısını atlat-
ma çabasındaki samimiyet ve ciddiyetten yararlan-
mak da firmalara ve o firmaların etkili olduğu yöre 
sorumlularına düşmektedir.

Ben bu açıdan bakarak ilimizi çok yakından ilgilendi-
ren bir konuya dikkat çekmek istiyorum.

BİRKO, yani Birleşen Koyunlulular Müessesesi, be-
nim bu açıdan dikkat çekmek istediğim hayati bir 
konudur.

BİRKO (KOYUNLULULAR),  bir firma olmasının öte-
sinde Niğde ismi ile özdeşleşmiş bir MARKA’dır.

Yurdumuzun adeta tüm sathına yayılmış bir gönül-
lü ekonomik sosyal propaganda aracı idi. Kentlerin 
en işlek caddelerinde bu marka- ismi görmek bizler 
için gurur ve heyecan kaynağı idi. O ismi gördüğü-
müz her işyeri adeta bir turizm tanıtma bürosu gibi 
sizi karşılar size güler yüzle “hoşgeldin hemşehrim” 
derdi.

NİĞDEMİZ DERGİSİNİN DEĞERLİ OKUYUCULARINA, 
Saygıdeğer Niğdeliler, Kıymetli Üyelerimiz, 25 Nisan 1992 tarihinde resmen kurularak faaliyete geçen Başkent-Niğde Vakfımız , 2019’da  

27. yılını doldurmaktadır.

Geçen 27 yıllık süreçte, Vakfımız maddi ve manevi destekleriniz sayesinde kapılarını sizlere açık tutabilmiş, yüzlerce öğrenciye eğitim 
yardımı yapmış, burslar vermiştir. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de kapımızı her an sizlere açık tutabilmemiz için katkı paylarınızı, 

aidatlarınızı, ve abone olduğunuz NİĞDEmiz dergisi için bağışlarınızı; daha fazla sayıda Niğdeli Yüksek Öğrenim öğrencilerine, daha fazla 
miktarda destek vermemiz için eğitim yardımlarınızı, oruç kefaretlerinizi, fitre ve zekatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU
Not: Banka ve Posta Çeki hesap numaralarımız dergimizin 1. sayfası sol alt köşesinde yazılıdır. 
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Köylülükten çıkamamış olanlar, cehaletten de çıka-
mıyor; resim-heykel, sanat, bilim ve düzenli kent an-
layışını bir türlü kavrayamıyorlar.

Niğde, Niğde’yi yönetenlerin keyfi ve buyurgan yak-
laşımlarıyla yönetilemez. Maalesef Niğde bugüne ka-
dar böyle zihniyetler tarafından yönetilmiştir.

Yerel Seçimlerde Görev Alacak Başkanlarımız:

- Hukuk ilkelerine bağlı, laik, demokratik bir anlayı-
şa sahip olmalıdır.

- Bilime, yasalara, şehircilik ve mimarlık kurallarına, 
plan fikrine, takım çalışmasına, uzmanlara saygı 
göstermelidir.

- Hizmeti kentte yaşayanların tümüne, ayrım gö-
zetmeksizin sunmalı, çocuklara, yaşlılara, engelli-
lere ve yoksullara ayrıca özen göstermelidir.

- Kentimizin havasını, suyunu, ekolojik dengesini 
ve tüm canlılarını, tarım alanlarını, yeşil alanları, 
ormanları, su havzalarını korumalıdır.,

- Niğde’mizin tarihsel dokusunu, arkeolojik, mimari 
ve kültürel değerlerini korumalıdır.

- Kentsel dönüşümün, çevresiyle barışık ve halktan 
yana olmasını gözetmeli, rantsal dönüşüme izin 
vermemelidir.

- Belediye kaynakları şeffaflık içinde ve doğru kul-
lanılmalıdır.

- Personel seçiminde liyakat ön planda tutulmalıdır.

- Gecekondulara ve kaçak yapılaşmaya göz yumul-
mamalıdır.

- Ulaşımda bireysel taşımacılığa değil, toplu taşı-
macılığa önem verilmelidir..

- Son olarak;

Yerel yöneticiler ve Belediye Başkanları “Dünden – Bu-
güne Niğde’yi ve Niğde’nin Değerlerini” çok iyi tanıma-
lılar, eğer ki bilmiyorlarsa okumalı ve öğrenmelilerdir. 

Kentleşme sürecini yaşan Niğde’nin, 1992 yılında 
Üniversite’nin kurulmasıyla birlikte, sosyal, ekono-
mik, ekolojik ve kültürel yapısında önemli değişiklik-
ler gözlenmektedir.

Niğde’mizde, mevcut düzenlenmiş aktif açık-ye-
şil alanlar, yani mahalle parkları, çocuk bahçeleri ve 
oyun alanları nitelik ve nicelik olarak yetersiz olup 
kişi başına düşen yeşil alanın ortalamasının çok al-
tındadır. Yol, cadde, mezarlık, kent ormanı ve diğer 
potansiyel açık-yeşil alanlar bir miktar ortalamaya 
etki etse de yetersizdir.

Diğer kentler gibi Niğde’de derinleşen ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarla boğuşmaktadır. Öne-
rilen anlık ve günübirlik reçeteler sorunları daha da 
derinleştirip yeni sorunlar oluşturmaktadır. Maalesef 
Niğde’miz, kent olarak sosyallikleri tamamen göz 
ardı edilerek, sadece ekonomik olanakları ve rant de-
ğeri üzerinden yağmalanmaktadır.

Niğde’nin sağlıklı ve nitelikli bir biçimde gelişebilmesi 
için planlama sürecinin bir an önce hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. Korunması gerekli tüm doğal, kültü-
rel, tarihi varlık ve değerlerimizin, toplumsal müzake-
re ve uzlaşmadan geçmeden, sadece siyasi otorite 
ve yatırımcı üzerinden değerlendirilmesi önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkacaktır. 

Niğde’nin yaşanabilir kent olarak düzenlenebilmesi 
için, dışsal bir zorlamaya gerek kalmaksızın içsel bir 
kararlılık ve bilinçle sistemik anlayış birliğinin sağlan-
ması gerekmektedir. Niğde, toplum ve kamu yararı-
na uzun soluklu mücadelesini ve savunduğu ilkelerin 
yaşama geçmesini titiz bir kararlılıkla sürdürmelidir. 
Çağdaş, yaşanabilir, sağlıklı, nitelikli fiziksel çevrele-
rin oluşturulabilmesi için planlama sistemi yeniden 
gözden geçirilmelidir.

YENİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN  
BEKLENTİLERİMİZ

Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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okul kapanır, talebe de bulunmaz” der. Ancak, Müfet-
tiş “Hoca, senin teftişi nasıl olsa alırız“ diyerek yuka-
rı Köylere(Güllüce - Tepeköy) gider. Müfettiş 2 gün 
sonra, bir eşek sırtında köye döner. Ancak bir Muhacir 
Köyü olan Yeşilburç’ta Hıdırellez dolayısıyla okulda 
tek öğrenci yoktur. Süleyman Hocam tek başına boş 
durmak yerine, okulun çatısına çıkmış ve kiremitleri 
aktarmaktadır. Merkep sırtındaki Müfettiş, güneşten 
kavrulan sıcak çatıda çalışan Hocaya “Hoca Teftiş” 
diyerek seslenir. Müfettiş kapalı olan okulun çatısın-
da çalışmaktan yorgun düşen hocaya ısrarla “Teftiş” 
diye bağırınca, O da elindeki kiremitleri Müfettişe fır-
latır. Bunun üzerine Müfettiş Hocaya “Orta” raporu 
vererek terfiini engeller. Milli Eğitim Bakanlığı’na da 
gönderdiği yazıyla açığa alınmasını talep eder. Ba-
kanlıkça 6 aylık süreyle ve 1/3 maaşla açığa alınır.  
Bakanlıkça, 6 ay sonunda Zonguldak ili Hacıali köyü-
ne tayin edilir. Orada da bir süre yalnız başına görev 
yapar. Süleyman Hocam çocuklarının Üniversite çağı-
na gelmesi nedeniyle Ankara veya İstanbul’a tayinini 
ister. İsteği üzerine tayin olduğu Ankara’da Gülseren 
İlkokulu’nda 1969 yılına kadar çalışır ve bu yıl yaş 
haddinden emekliye ayrılır. Emeklilik sonrası 10 yıl-
lık ömrünü, çocuklarıyla ve çeşitli uğraşlarla geçiren 
Süleyman Hocam kendisini mesleğine ve çocuklarına 
adamış tam bir Cumhuriyet Öğretmeni idi. Hemen 
hepsi Yüksek Öğrenim görmüş 9 evlat yetiştiren 
Hocamla ben 6 yaşında iken köyümüz Tepeköy’de 
tanışmıştım. 1,2 ve 3. sınıfları ben O’nda okudum. 
Kendisi gerçek bir eğitimci, bir öğretmendi. O’nun 
öğrencileri her zaman “Biz Süleyman SUNU’nun öğ-
rencileri ve mezun ettiği kişileriz” diye övünür ve 
gururlanırdı. O’nun öğrencilerinin çoğu İstanbul’un 
saygın sanayicileri ve tüccarları olmuşlardır. 

Bu arada, saygın kişiliklerini her zaman takdir ettiğim 
evlatlarından, aynı zamanda Vakfımızın da Kurucu 
Üyesi olan Sayın Yavuz SUNU ve Değerli Eşleri de Vak-
fımızın en büyük bağışçıları arasında yer almaktadır. 

Hocam(Öğretmenim) Süleyman SUNU 1904 yılın-
da doğduğunda babası askerdir. Helvacı Hacı Mus-
tafa Efendi 17 yıl süren askerliğinden döndüğünde 
ailenin elinde, avcunda hiç bir şey yoktur. O sıralar 
medrese tahsili yapmakta olan Süleyman Hoca evi 
geçindirmekle yükümlüdür. Bu amaçla evini terk edip 
gittiği Konya Öğretmen Okulunu bitirerek öğretmen 
(muallim) olur. Eski yazıyla 7 yıllık öğretmenlik sonra-
sı, yeni alfabeyle de öğretmenlik yaptığı toplam 46 
yıl sonrası emekli olur. Süleyman Hocamın ilk görev 
yeri evlenerek gittiği Şanlıurfa - Siverek’tir. Okuma 
yazma bilmeyen öğrencilerinin büyük çoğunluğu 20-
25 yaşlarındadır. Hocam, zaman zaman bizlere “ Bir 
Valinin 37 TL maaş aldığı bir dönemde, öğretmene 
42 TL maaş verilmesinin Ulu Önder ATATÜRK’ün 
eğitim ve öğretime vermiş olduğu önemin bir gös-
tergesi” olduğunu anlatmıştır. Siverek’ten Niğde’ye 
tayin olan Süleyman Hocam önce Kitreli, ardından da 
Tepeköy’de görevlendirilir, Tepeköy’de okul bile yok-
tur. Bir Köy odasında, tek başına okulu açan Hocam 
daha sonra köy halkıyla el ele vererek şimdiki okulun 
yapımını gerçekleştirir. Bu arada kendisi için de kala-
cağı bir oda, hafta sonlarında Niğde’ye gidip geldiği 
atı için de küçük bir ahır yapar. Her hafta sonu Cumar-
tesi günleri öğleden sonra Niğde’ye gider, Pazartesi 
günleri sabahın en erken saatlerinde de Tepeköy’e 
gelerek görevinin başında olurdu. Köyde her yönüy-
le tam bir köy enstitüsü eğitimi vardır. 5 sınıfın bir 
arada olduğu okulda, neredeyse 24 saat mesaidedir. 
Dahası öğrencilerin kitap, defter, kalem, giyecek, hat-
ta tıraş ihtiyaçlarını dahi Süleyman Hoca karşılardı. 
Böylece geçen 8 yıldan sonra Hocam merkeze daha 
yakın olan Yeşilburç Köyüne tayin olur. Bu sefer 
yanına bir eğitmen (yardımcı öğretmen) verilmiştir. 
Kendisi de her gün Niğde’ye gidip gelme imkanına 
kavuşmuştur. Yıl 1960,  Mayıs ayının ilk günleri aynı 
zamanda kendi öğrencisi de olan bir Müfettiş, teftiş 
için geçerken okula uğrar. Hoca, Müfettişe “ Okulda 
şu anda talebe var 5-6 Mayıs Hıdırellez. Daha sonra 

HOCAM SÜLEYMAN SUNU Ali KURTARAN 
 Başkent-Niğde Vakfı Başkanı 
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sin KAR, Niğde’deki kamu kurumlarının müdürleri, 
Fakülte Dekanları, TÜRKTOB, TSÜAB, TODAB gibi 
tohumluk çatı kuruluşlarının Yönetim Kurulu Baş-
kanları ve yönetim kurulu üyeleri Tarım ve Orman 
Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politika-
lar Genel Müdürü Özkan KAYACAN ve Tarla Bitkileri 
Daire Başkanı Dr. Hasan GEZGİNÇ, Tohumluk Tescil 
ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Ali ERDEN, Bit-
kisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire 
Başkanlığı personelleri, akademisyenler ve öğrenci-
ler katılım göstermişlerdir.

KONGRE DEĞERLENDİRMESİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğin-
de 10-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Niğde’de 
düzenlenen Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi’nin 
sonunda Kapanış Oturumu düzenlenerek Kongre-
nin genel değerlendirmesi yapılmış, bundan sonraki 
kongreler için öneriler tartışılmıştır. Moderatörlüğü-
nü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Emin ÇALIŞKAN’ın yaptığı Kapanış Oturumuna, 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Uğur BİLGİLİ, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
H. Özkan SİVRİTEPE, Ege Üniversitesi Tohumculuk 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya İLBİ, Ata-
türk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemalettin 
KARA ve Türkiye Tohumcular Birliği Genel Sekreteri 
Dr. Muhteşem TORUN konuşmacı olarak katılmış-
lardır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye 
Tohumculuk Kongresinin yapısı ve organizasyonla-
rına yönelik aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır: 

1) Kongrede bildirilerin tohum yetiştiriciliği, to-
hum fizyolojisi, çeşit ıslahı ve adaptasyonu 
gibi konularda yoğunlaştığı, tohum teknoloji-

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile Niğde 
Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Ayhan ŞAHENK 
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından 
10-13 Eylül 2018 tarihlerinde, Niğde’de Ulusla-
rarası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi’ni 
düzenlemiştir. 

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Ayhan ŞAHENK Ta-
rım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Pof.Dr. 
Mehmet Emin ÇALIŞKAN’ın yaptığı Kongrede, bitki 
ıslahı ve genetiği, tohumculukta biyoteknoloji kul-
lanımı, tohumluk teknolojileri, tohumculukta üretim 
süreçlerinin iyileştirilmesi, sertifikasyon sistemleri, 
tohumluk pazarlaması, ıslahçı hakları ve etik gibi 
tohumculuk sektörünü ilgilendiren tüm konular ele 
alınmıştır. Kongreye,  Türkiye’den 23 üniversite, 12 
kamu araştırma kurumu, 9 özel sektör kuruluşu ile 
TÜRKTOB, TSÜAB ve TODAB gibi 3 tohumculuk 
çatı kuruluşundan toplam 180 kişi katılım göster-
miştir. Ayrıca 9 farklı ülkeden 18 araştırıcı kongreye 
iştirak etmiştir. Üç gün boyunca ülkemiz tohumcu-
luk sektörü için önem arz eden konularda, beş ta-
nesi yabancı bilim insanları olmak üzere, davetli ko-
nuşmacılar tarafından 12 adet çağrılı bildiri ve 15 
paralel oturumda  74 sözlü bildiri sunulmuş, ayrıca 
32 adet poster bildiri yer almıştır. Kongre kapsa-
mında özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin 
katılımıyla “Tohumculukta teknoloji kullanımı ve 
Türkiye’deki uygulamalar” konusunda bir de panel 
düzenlenmiştir. Uluslararası katılım sayesinde sa-
dece ülkemizde değil farklı ülkelerde yapılan çalış-
maları da takip etme şansımız olmuştur.

Kongreye Niğde Milletvekilleri Sayın Yavuz ERGUN 
ve Sayın Selim GÜLTEKİN , Niğde Valisi Sayın Yıl-
maz ŞİMŞEK,  Niğde Belediye Başkanı Sayın Rıfat 
ÖZKAN, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muh-

TÜRKİYE 6. TOHUMCULUK  
KONGRESİ NİĞDE’DE DÜZENLENDİ

                                                                
Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN
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vb.) son derece yanlış ve spekülatif açıklama-
lar/yorumlar yapılmaktadır. Gerçekle örtüşme-
yen bu tip açıklamalar sektöre zarar vermekte-
dir. Tohumculuk konusunda çalışan uzmanların 
ve sektör temsilcisi olan kurumların kamuoyu-
nu bilgilendirme adına daha fazla açıklamalar 
yapmaları gerekmektedir.

6) Kongrenin uluslararası katılımlı olarak devam 
etmesi uygun olacaktır. Ancak İngilizce sunula-
rın bir oturumda birleştirilerek çeviri hizmetinin 
sunulması yararlı olacaktır.

7) Aynı anda çok sayıda paralel oturumun olması 
katılımcıların birçok bildiriyi dinleyememesine 
neden olmaktadır. Paralel oturum sayısı azal-
tılması uygun olacaktır.

8) Tohumculuk kongrelerinin 3 yılda bir düzenli 
olarak yapılması uygun olacaktır. Kongre or-
ganizasyonunun her seferinde bir üniversite 
tarafından üstlenilmesi ancak Türkiye Tohum-
cular Birliği’nin de düzenleme kurulunda aktif 
olarak yer alması yararlı olacaktır.

9) Gelecek kongrelerde genç araştırıcıların ve öğren-
cilerin katılımını teşvik etmek üzere bir destek/
burs sistemi oluşturulmalıdır. TÜRKTOB veya alt 
birlikler bu konuda sponsorluk yapabilir.

10) Kapanış Oturumunda bir sonraki kongrenin 
nerede yapılacağı konusunda oylama yapıl-
mıştır. Ege Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve 
Iğdır Üniversitesinin organizasyonu için aday 
olduğu Türkiye 7. Tohumculuk Kongresinin, 
2021 yılından Iğdır Üniversitesi ev sahipliğin-
de Iğdır’da yapılmasına karar verilmiştir.

leri, tohumluk muhafaza ve pazarlama, ıslahçı 
hakları ve etik gibi konularda bildiri sayısının 
yok veya çok az olduğu görülmüştür. Aynı şe-
kilde fide ve fidan gibi tohumculuk sektörünün 
ana faaliyet alanlarında bildirilerin olmaması 
önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 
Gelecek kongrelerde tohumculuk sektörünü 
ilgilendiren farklı konularda bildirilerin olması-
na gayret gösterilmeli, belirlenecek güncel ko-
nularda çağrılı bildirilerin davet edilmesi yararlı 
olacaktır.

2) Tohumculuk kongrenin hedeflenen amaçlarına 
ulaşabilmesi için tohumculuk sektörünün tüm 
paydaşlarının katılımının (Bakanlık, üniversite 
ve özel sektör) sağlanması büyük önem ta-
şımaktadır. Bu nedenle gelecek kongrelerde 
tüm paydaşların daha fazla katılımını  sağla-
yacak mekanizmaların geliştirilmesi yararlı ola-
caktır. Kongre düzenleme aşamasında her üç 
paydaş grubu temsilcilerinin birlikte çalışarak, 
tohumculuk sektörü açısından stratejik öne-
me sahip konuların belirlenmesi sağlanmalıdır. 
Yurtdışından davet edilecek konuşmacıların da 
bu stratejik konulara yönelik olması daha ya-
rarlı olacaktır.

3) Özel sektör tarafından yapılan Ar-Ge faaliyet-
lerinin sonuçlarını da bu tip kongrelerde sunul-
ması, akademik camia ile özel sektör işbirliğinin 
artması açısından yararlı olacaktır. Kongrede 
sunulan bildirilerin daha çok akademik içerikli 
olması özel sektörün ilgi göstermemesine ne-
den olmaktadır.

4) Özel sektörün katılımını artırmaya yönelik ola-
rak tohumculuk birlikleri (TÜRKTOB, TSÜAB, 
vb.) üyelerini teşvik mekanizması oluşturmalı-
dır. Örneğin TSÜAB her yıl belirli sayıda üyesi-
nin URGE toplantılarına katılım bedellerini öde-
mektedir. Tohumculuk kongreleri için de ilgili 
birlikler belirli sayıda üyesinin katılım bedelleri-
ni üstlenirse, özel sektör katılımı artacaktır.

5) Son dönemlerde kamuoyunda, özellikle uzman 
olmayan kişilerce, tohum/tohumculuk konu-
sunda (hibrit tohum kullanımı, GDO’lu tohum 
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veririz, Cananı (Hz. Muhammed) vermeyiz.” demişti; 
ama teslim olmak zorunda kalmıştı. Yine de kılıcını 
İngiliz’e teslim etmemiş, kılıfıyla çıkarıp Yüce Pey-
gamberin mezarına bırakmıştı.

Gördükleri, yaşadıkları hele de komutanının teslim 
olmamak için çırpınışları ve gözyaşları hiç aklından 
çıkmıyordu er Hüseyin’in. Medine’de kaldığı yıllarda 
Arapça öğrenmiş ve Kur’an-ı ezberlemiş, hatmet-
mişti. Uçsuz, bucaksız, bilinmeyen, bir yerde esirdi-
ler. Her sabah erkenden kalkıyor, ordu müezzininin 
davetiyle, imamete geçiyor ve esir arkadaşlarına 
namaz kıldırıyordu. Tam namaza durduklarında 
İngilizler namazgâh olarak ayrılan alanın önünden 
domuz sürüsünü geçiriyorlardı; kahkahalar ve türlü 
ahlaksız davranışlar. Er İmam Hüseyin içten içe kızı-
yor, isyan ediyor, ama elinden bir şey gelmiyordu. 

Bir sabah namazdan sonra esir kampı komutanı 
Miralay’ın karşısında topuk vurdu ve konuşmak is-
tediğini söyledi. Komutan yanındaki rütbelilerden 
biraz uzaklaşınca ona niyetini anlattı. Buradan ka-
çacaktı. Miralay “ Bu her esir askerin hakkıdır, ama 
nasıl bilmeliyim” dedi. Er İmam Hüseyin uzun vadeli 
planını anlattı. Uzun uzun konuştular. Bu durumu 
görenler merak içindeydiler. Bir Miralay bir erle bu 
kadar uzun süre ne konuşurdu?

Düşünce Miralay’ın aklına yattı ve Hüseyin’e izin 
verdi. Bu izin, bir bakıma Hüseyin’i öteki esirlerin 
tavrı ve ayıplamalarına karşı korumak anlamını da 
taşıyordu. Ne de olsa Hüseyin’in kaçış planı, Müslü-
manlarca hoş karşılanmayacak bir işe dayanıyordu. 
Domuz çobanlığı.

Ertesi günü Miralay İngiliz kamp komutanına “Esir-
lerden Hüseyin’in kampta çok sıkıldığını kırlara 

“Evlatlarım bir söz verdik. Bu kutlu şehri 
isyancılara vermeyeceğiz; elimizden ne ge-
liyorsa yapmalıyız. Ta ki son mermi, son er 
ve son damla kana dek. Bu azim bu kararlı-
lık bize dayanma gücü verecektir. Bunu hiç 
unutmayın! Umutsuz olmayın.

Bakın, bayrağınıza iyi bakın. Herhangi bir bayrak 
değildir O. Şu an devletimizin düşen birçok kalesi 
var. Ele geçirilen birçok şehri var. Ama burası kaledir. 
Devletimizin son direnme noktasıdır. Belki bizim bu 
gayretimiz diğerlerine de örnek olursa, her yerde 
ittifak etmiş düşmanlara, yedi düvele karşı koyarız.”

Böyle söylemişti Fahreddin Paşa askerlerine. Arap 
Şeyhi Şerif Hüseyin’in isyan etmesi üzerine 23 Ma-
yıs 1916’da Medine’ye gönderildi. Medine’yi ele ge-
çirmek isteyen İngilizlere karşı tüm imkansızlıklara 
rağmen bu kutlu beldeyi 2 yıl 7 ay savundu. Bu 
sırada şehrin yağmalanması ihtimaline karşı 100 
parçaya yakın kutlu emaneti İstanbul’a naklederek, 
belki de kutlu emanetleri British Museum’da sergi-
lemekten kurtardı ve İslam Tarihi Kültürüne önemli 
bir katkıda bulundu. Uzun süre Medine’yi teslim et-
meyen Fahreddin Paşa, devlet merkeziyle bağlantı-
sının kopması, erzak ve ilaç sıkıntısının had safhaya 
gelmesi üzerine 7 Ocak 1919’da Medine’yi teslim 
etmek zorunda kaldı.

Fahreddin Paşa ile bazı komutanlar Mısır’a, küçük 
rütbeli subaylarla erlerin önemli bir kısmı Hindistan’a 
gönderildi.

Kızılcalı er Hüseyin 3 yıldan fazla bir zaman kal-
dığı Medine’den ayrılışın üzüntüsü içindeydi. İngi-
liz casusu Lawrence’ının Türk kaplanı diye andığı 
Komutan Fahreddin Paşa bir konuşmasında “ Can 

KIZILCALI İMAM HÜSEYİN ÇÖL KAPLANI  
FAHREDDİN PAŞA’NIN ASKERİ 

Ahmet EFE  
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isteyebiliyordu. Çobanlık yaparken ırmaklarda yüz-

me de öğrenmişti. Askerliği süresince komutanlar-

dan harita okumayı da öğrenmişti. Esir Türklerin 

komutanı gerekenleri söylemiş, yoluna çıkabilecek 

engelleri aşması için dua etmiş.

Er Hüseyin ve arkadaşı Muammer, her sabah oldu-

ğu gibi domuz sürüsünü önlerine katarak esir kam-

pından ayrıldılar. Hüseyin o güne kadar niyetinden 

arkadaşı Muammer’e hiç bahsetmemişti. Hüseyin, 

öğle üzeri arkadaşına niyetini anlattı.

Muammer er Hüseyin’in peşine düştü. Gür orman 

içinde kaybolmuşlar, 2 Türk firar etmişti. İstanbul’a 

gelen bir gemideki kısa kaçak yolculukları sayılmaz-

sa, firarları üzerinden 6 ay geçmişti. Erkan-ı Harbiye 

ve sonrası terhis olmuşlar. Er Hüseyin köyüne dön-

müş, hasta ve yorgun halde ziyaretine gelenlere 

başından geçenleri anlatırken, Fahreddin Paşa’yı 

anıyor, teslim olmayışını, nasıl domuz çobanlığı yap-

tığını da anlatıyor. 

Cumhuriyet ilan ediliyor ve yeni devlet, Hüseyin’i 

Kızılca Köyü İmamı olarak tayin ediyor. Hüseyin 

Hoca köyün çocuklarına Kur-an öğretiyor bu sıra-

larda yaramazlık yapan çocuklara ve kendisini kızdı-

ranlara domuzlar diye hitap ediyor. Köyde HÜSEYİN 

Hocanın lakabı “domuz hocası” olarak anılıyor. 

Ömer Fahreddin TÜRKAN 1865’de Rusçuk’ta doğ-

du. 93 harbinden sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a 

yerleşti. 1891 yılında kurmay yüzbaşı rütbesi ile 

göreve başladı. 

1916 yılında Medine’deki Hicaz Kuvve-i Seferîyesi 

komutanlığına atandı. İngilizlerin desteği ile isyan 

eden Şerif Hüseyin ordusuna karşı Medine Müda-

faası büyük takdir topladı. 1936 yılında korgeneral 

rütbesi ile ordudan emekli oldu. 22 Kasım 1948 ta-

rihinde bir tren yolculuğu sırasında kalp krizi geçire-

rek vefat etti. Vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı’na 

defnedildi.

Kaynak: Bayram SÖNMEZ, Niğde Ömer HALİS-

DEMİR Üniversitesi Tarih Bilimi Öğretim Üyesi  

çıkmak istediğini hatta en iyisi şu domuz sürüsü-
nü gütmesinin” onu rahatlatacağını anlattı. İngiliz 
komutan hayretler içindeydi. Bir imam nasıl olur 
da domuz çobanlığı yapardı. İnanılır gibi değil ama 
teklif çok hoştu. Bir Müslüman İmamına domuz ço-
banlığı yaptırmak; aklından birçok muziplikler geçti; 
İmamın domuzu otlatır halde resmi, İngiliz Gaze-
tesinde yayımlanacak, kendisi de rütbe ve şöhret 
kazanacaktı.

Birkaç gün sonra İmam Hüseyin, sabah erkenden 
domuz sürüsünü önüne katıyor, yakındaki orman 
içinde kayboluyordu. İngiliz komutan, her akşam 
Hüseyin’in domuzlarla dönüşünü büyük bir zevkle 
seyrediyor ve Hüseyin’e gülücükler gönderiyor. Hü-
seyin esir arkadaşlarının yanına uğramıyor, ayrı ya-
tıp kalkıyordu. Öteki esirler domuz çobanlığı yaptığı 
için Hüseyin’i dışlamışlar, üstelik domuz gibi kok-
tuğu gerekçesiyle yanlarına yaklaştırmaz olmuş-
lardı. Miralay’ın açık vermeden uyarmaları da çare 
olmamıştı. İngiliz askerler Hüseyin’e ayrı bir özen 
gösteriyorlar, daha iyi yiyecekler ve giyecekler ve-
riyorlardı.

Hatta “ne olur ne olmaz diye” küçük bir çakı bıçağı 
bile vermişlerdi. Üçüncü ayın sonunda, Hüseyin’in 
isteği üzerine yanına Kırşehirli Muammer’i yamak 
olarak verdiler. Muammer, bu duruma çok kızdı açık-
tan İngiliz komutana küfretti. Ancak, daha sonraları 
kızgınlığı azaldı ve hiç şikâyet etmez oldu. Hüseyin 
baş çoban, Muammer yamaktı, ikisi iyi anlaşıyorlar-
dı. Aradan 9 ay geçti. Hüseyin’le Muammer’e iyiden 
iyiye alışan, güvenen Hintli İngiliz askerler, onların 
girişi çıkışlarına pek özen göstermiyorlar, yarı Hint-
çe, yarı İngilizce, kısmen Arapça şakalaşıyorlardı, 
erken gidip geç gelmelerine pek aldırmıyorlar. Bir 
gece yarısı er Hüseyin Türk Miralay’ın kapısını çaldı, 
en geç iki gün içinde kaçacağını anlattı. 

Dokuz aya yaklaşan domuz çobanlığı sırasında 
görüştüğü yerlerle bağlantı kurmuş sevgilerini ka-
zanmıştı. Doğrusu Hintliler de bu durumdan, İngiliz 
sömürgesi olmaktan memnun değillerdi. Hüseyin 
çat pat öğrendiği Hintçe ile yol sorabiliyor, ekmek 
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la tok olduklarını söylerler. Biraz sonra da vedalaşır 

evden ayrılırlar.

Biraz yürüdükten sonra Ali ŞIKER, “Dayı oğlu acık-

tık, şurada iyi bir lahmacuncu var oturup karnımızı 

iyi bir doyuralım” der. Ve beraberce kebapçıya girer-

ler, yemekleri söylerler ve yemeğin gelmesini bek-

lemektedirler.

Ali ŞIKER giriş kapısına sırtı dönük olarak oturur, 

Afşar da kapıya yüzü dönük oturmaktadır. Az son-

ra Afşar “Dayım geldi” der, ayağa kalkar gibi yapar, 

Ali’yi tedirgin etmek için bir iki defa bunu tekrarlar. 

Bu arada lahmacunlar gelir, fazlaca söylenmiş lah-

macunları yemeğe başlarlar. 

Derken Afşar bir daha ayağa kalkar, amcam geldi 

der. Şaka yaptığını zanneden Ali, “Otuur lan” diye-

rek beni aldatmaktan ne zevk alıyorsun, demek is-

ter. 

Ama ısrar eder Hüseyin Bey geliyor der ayağa kal-

kar ama Ali yemeğe devam eder ve ayağa  kalkmaz. 

Hüseyin ARISOY gelip de Ali ŞIKER’in başına dikilin-

ce, bet beniz atar ve ayağa kalkar “Buyur dayı” der. 

“Hani toktunuz lan” burada ne işiniz var? deyince 

Afşar getirdi gibi bir mırıltıyla inler ve yükü Afşar’a 

yükleyerek kurtulmaya çalışır ama ikisinin de yüzle-

ri söze sığmaz bir imtihan sahnesi gibi dinleyenlerin 

hafızasını bile etkileyecek durumdadır.

Olayın vahametini anlamak için kebapçıya gelen da-

yının, eski Öğretmen Okulları Genel Müdür yardımcı-

sı; disiplini ve dürüstlüğü ile tanınmış; aynı zamanda 

meslek dersleri öğretmeni; dayısı Hüseyin ARISOY 

olduğunu bilmek de olayın nasıl cereyan ettiğini 

anlatır sanırım.

Bazen öyle ihmallerimiz olur ki, aklı-
mızdan hiç çıkmaz. Mesela, eski bir ar-
kadaşınızla yapmayı düşündüğünüz  
sohbet için, bir parça zamanı beraber 
kullanamamış olmanın üzüntüsünü 
duyarsınız. Ali ŞIKER (Fen dersleri - 
Emekli Öğretmeni) kısa bir süre önce 
rahmetli oldu.

Niğde’nin bu renkli siması hakkında sağlığında onun 
fıkra güzelliğindeki anılarını yazmayı, onun sohbet 
arkadaşları Afşar ARISOY, Burhan ÇAYAN, Orhan 
ÇAYAN gibi dostlarıyla beraber yaşadıklarının hiç 
olmazsa bir kısmını okuyucu ile paylaşmayı ne çok 
isterdim.

Hayatının önemli bölümlerinde bir fıkra güzelliğin-
deki unutkanlıkları, giyimine bile yansıyan dalgınlık-
ları ve hiçbir şey olmamış gibi masum halleri bence 
derlenmeye değer güzelliklerdir.   Bu fıkra gibi olay-
lardan birkaçını anlatmak isterim.

ORTAKÖY’DE LAHMACUN ZİYAFETİ

Olay İstanbul-Ortaköy’de geçiyor. Ali ŞIKER dayı-
oğlu Afşar ARISOY’la beraber öbür dayısı Hüseyin 
Bey’i ziyarete giderler. Kapı açılır evde boyacı us-
taları badana, boya işleri yapıyorlar. Hüseyin Bey 
ısrar ediyor içeri giriyorlar. Biraz sohbet, hal hatır 
sormadan sonra, Hüseyin ARISOY ustalara yemek 
söyleyeceğim, açsanız size de söyleyeyim der. Israr-

NİĞDE’NİN RENKLİ SİMALARINDAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN ALİ ŞIKER

İsmail ÖZMEL 
 Avukat
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RÜZGÂRDA SİGARA YAKMAK

Afşar’la bir yere gidiyorlar. Yolda beraber yürüyor-
lar. Ali Bey bir sigara yakmak ister, yalnız öyle bir 
rüzgâr esiyor ki karşıdan, mecburen sırtını rüzgâra 
döner sigarasını yakar, yakar ama döndüğü yöne 
doğru yürümeye başlar. Gidecekleri yere tam zıt bir 
yön. Afşar seslenir Ali Ağabey nereye deyince tam 
ters yönde yürüdüğünü anlayıp geri döner ve yine 
beni sen şaşırttın Afşar der gülüşürler.

GARSONU İKAZ

İmtihandan çıkar, İstanbul’un bir lokantasına girer, 
bir masaya oturur, yemeğini söyler.  Kafası imtihan-
da, soruları hatırlamaya çalışır, cevabını hatırlar ve 
sonuçta bir değerlendirme yapmaya çalışır. Karşısı-
na da bir müşteri gelip oturur. İmtihanı düşünürken 
gözü de çevreye takılır, adamın söylediği yemek 
getirilir. Ali ŞIKER, garsona seslenerek, “Ben bu 
beyden önce geldim, onun yemeği geldi, benim ye-
meğim gelmedi” der. Garson Ağabey senin yemeğin 
önünde, epey oldu getireli, deyince önüne bakar ki 
hakikaten yemek gelmiş ve önünde duruyor, özür 
diler ve yemeği yemeğe başlar.

BAĞDA YAZILI KÂĞIDI OKUMAK

Ali Şıker’in Yukarı Kayardı’da bağı var, zaman zaman 
motorlu bisikletiyle oraya gider gelirdi. Bir cumarte-
si günü yazılıları bağda, sakin bir havada okuyayım 
der, motorla yola çıkar. 

Bağa varır, bakar ki yazılı kağıtları yok, döner yazılı 
kağıtlarını şehir evinden alır gelir, kağıtları açar, ka-
lem de yok, evinin içini dolanır kalem yok. Tekrar 
şehre gelir ve kalemi alır döner ve öylece cumarte-
sini değerlendirir.

Bir gün Afşar olayı tekrar anlatır, “Bütün 
bunları kendisi uydurur, benim üzerime atar, 
yok böyle bir şey” der hep birlikte gülüşür-
dük. Hoşsohbet, çok saygılı bir insandı.  Onu 
rahmetle anıyorum.

SEN ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ 
MAKAMINCA SÖYLE

Bir Millet anlatayım çocuklar;

Sen masal sanıp dinle!

Yedi başlı ejderhanın pençesinde,

Şahadet göklerdeydi, gazilik yerde.

Kan gövdeyi götürürken özveriyle,

Sen Çanakkale Türküsünü makamınca söyle…

İçim acıyor çocuğum;

Şu kopan fırtınanın Şanlı zaferinde,

Çarıklı ayakları bir yerde, gövde başka yerde,

Kınalı kuzular dönmemek üzere siperlerde,

İmanıyla, inancıyla savaşırlarken var gücüyle,

Sen Çanakkale Türküsünü makamınca söyle…

Yüreğim ŞEHİTLİKTİR çocuğum;

Ortalık tozdan dumandan kandan seçilmez,

Kızıl sular köpürdü, artık bu yoldan dönülmez.

Nasıl bir kudret ki, patladı yanardağ söndürülemez…

Farkında mısın? Efsane yazılıyor çocuğum;

Canlanmış ruhları ile özgürlük çağlıyor yattıkları yerden,

Baharları müjdelediler son nefeslerini verirken,

Dualarım, minnetim onlara; cennetten selamları gelirken.

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ” diye haykırdığım sesimle,

Sen ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ makamınca söyle…

Mürşide AYHAN



20 SA
YI

: 1
10

BA
HA

R 
20

19

ambarına önce sen boşalt gel ben beklerim demiş. 
İbrahim gidince de Halil düşünür, çok şükür evliyim 
çocuklarım var yani kurulu bir düzenim var ama kar-
deşim bekar, evlenecek bir düzen kuracak onun ihti-
yacı daha fazla deyip kendi buğdayından kardeşinin 
buğdayına 3-5 kürek atar. Velhasıl, biri gittiğinde 
diğeri kendi buğdayından ötekine 3-5 kürek atar. 
Bu birbirinden habersiz böyle sürüp gider. Nihayet 
akşam olur, karanlık basar görürler ki buğdaylar bit-
miyor hatta azalmıyor bile. Hak teâlâ bu hali çok be-
ğenir buğdaylarına bir bereket verir. Bir bereket verir 
ki…Günlerce taşır iki kardeş bitiremezler, şaşarlar bu 
işe. Dolar taşar ambarları. Bugün “bereket” denlince 
bu kardeşler akla gelir. Bu bereketin adı Halil-İbrahim 
bereketi olur.                                                                    

ALLAH EVİNİZDEN VE KESENİZDEN HALİL-İB-
RAHİM BEREKETİNİ EKSİK ETMESİN.

Bir öğüt

Bir gün içerisinde 60 bin ila 80 bin düşünce aklımız-
dan geçiyormuş. Şimdi sorarım size bu düşüncelerin 
ne kadarı olumlu acaba? Bu düşünceler sizin için nasıl 
bir gelecek oluşturuyor, nasıl bir enerji veriyor etrafa?                                                                                                                      
Mahatma Gandi’nin dediği gibi: “Düşüncelerinize dik-
kat edin, sözleriniz olurlar. Sözlerinize dikkat edin, 
davranışlarınız olurlar. Davranışlarınıza dikkat edin, 
alışkanlıklarınız olurlar. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, 
kaderiniz olurlar.” Her düşünce bir enerjidir. Her enerji 
bir istektir Her istek de bir duadır, bunu unutmayın.
Mevlana’nın da dediği gibi: Kardeşim sen düşünce-
den ibaretsin. Gül düşünür gülistan olursun, diken 
düşünür dikenlik olursun. 

Düşüncelerinize, enerjinize ve kendinize dikkat edin.

Dergimizin bu sayısında “Kıssadan hisseler” 
bölümünde derlediğim, Atatürk’ün ölümü, 
Halil-İbrahim bereketi, bir öğüt, İstanbul’un 
fethinde ve iyiliğin anlatıldığı en önemli iş 
nedir? yazılarını okuyacaksınız.

Atatürk’ün ölümü

Atatürk’ün öldüğü gün, İstanbul Üniversitesinde 
ders veren bir Alman Profesör ders vereceği sınıfa 
girince, talebelerin çok üzgün olduğunu görür. Bu 
üzüntü ortamında O da çok üzülür, ne yapacağını 
bilemez. Gidip Rektöre sınıfın durumunu anlatır  ve 
kendisinin de çok üzgün olduğunu söyleyerek  ders 
haricinde ne yapmamı önerirsiniz diye sorar. Rektör, 
sizin memlekette büyük bir adam ölünce ne yapar-
sanız onu yapın diyor. Alman Profesör, Almanya’da 
hiç bu kadar büyük bir adam ölmedi ki cevabını verir.

Halil-İbrahim bereketi

Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış, büyü-
ğü Halil küçüğü ise İbrahim. Halil evli, çocukları var, 
İbrahim ise bekarmış. Ortak bir tarlaları varmış iki 
kardeşin. Ne mahsul çıkarsa, iki kardeş pay edermiş, 
paylarına düşen bu mahsulle geçinip giderlermiş. Bir 
yıl yine harmanı kaldırmışlar, elde ettikleri buğdayı 
ikiye ayırmışlar. İş kalmış hisselerine düşen buğdayı 
evlerine taşımaya. Halil, İbrahim kardeşim, ben gidip 
çuvalları getireyim, sen buğdayımızı bekle demiş. 
Olur diyen İbrahim buğdayların başında beklerken, 
ağabeyim evli çocukları da var onun evine daha çok 
buğday lazım demiş ve 3-5 kürek atmış onun his-
sesine. Az sonra Halil gelmiş, hisselerinden birer çu-
val doldurmuşlar. Haydi İbrahim doldurduğun çuvalı 

KISSADAN HİSSELER
Hüseyin ÇELİK

16. Dönem Niğde Milletvekili
İnşaat Yüksek Mühendisi
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Bilgeler kralın huzurunda toplandı. Fakat sorulara 
verdikleri cevaplar birbirinden tamamen farklı çıkınca, 
kral bunların hiçbirisini kabul etmeyip kimseye ödül 
vermedi. Ama hala doğru cevapları aradığı için, bil-
geliğiyle ünlü bir münzeviye danışmaya karar verdi. 
Münzevi, hiç ayrılmadan bir ağaç kovuğunda yaşar, 
yanınaysa sade halktan başkasını kabul etmezdi. Bu 
yüzden kral üstüne sıradan elbiseler giyip kendisini 
halktan biri gibi göstermeye çalışarak yola düştü. 

Münzevinin kovuğuna yaklaştıklarında atından indi 
ve muhafızlarını da geride bırakıp yola devam etti. 
Kral yaklaşırken münzevi, kovuğunun önüne çiçek 
tarhları kazıyordu. Geleni gördü, selamlayıp kazmaya 
devam etti. Münzevi mecalsiz ve zayıf birisiydi; kü-
reği toprağa sokuşunda bir parçacık toprak çıkarıyor, 
soluk soluğa kalıyordu. Kral yanına gelip şöyle dedi.   

Ey bilge münzevi, size üç sorunun cevabını almak için 
geldim: 

1- Doğru şeyi doğru zamanda yapmayı nasıl öğre-
nebilirim? 

2- En fazla muhtaç olduğum, en fazla ilgi göster-
mem gereken insan kimdir? 

3- En önemli ve her şeyden önce kendimi vereceğim 
işler nelerdir?

Münzevi, kralı dinledi, ama cevap vermedi. Avuç-
larına tükürüp kazmaya devam etti. “Yoruldu-
nuz” dedi kral. “Küreği bana verin de biraz din-
lenin.” Münzevi: Sağ olun diyerek küreği krala 
verdi, yere oturdu. Kral iki tarh kazdıktan sonra 
durup sorularını tekrarladı. Münzevi yine cevap 
vermeden ayağa kalktı, elini küreğe uzattı ve:                                                                                                                               
“Biraz dinlenin; bir parça da ben çalışayım” dedi. Fakat 
kral küreği ona vermeyip kazmaya devam etti. Bir 
saat geçti, güneş ağaçların ardından batmaya başla-
dı. Sonunda kral küreği toprağa saplayarak konuştu:                                                                                                                                  
“Ey bilge kişi… Senin yanına sorularıma bir cevap bul-
mak için geldim. Eğer cevap vermeyeceksen, söyle 
de evime gideyim.”                                                                                                     

Münzevi: “Buraya koşarak birisi geliyor, dedi. Baka-
lım kimmiş?” Kral da baktığında, koşarak bir adamın 
geldiğini ve karnına bastırdığı ellerinin altından kan 

İstanbul’un Fethinde

Levon Panos Dabağyan “Fatih ve Fetih olayı” adlı ki-
tabında bir “hediye olayı” anlatır.

Fatih’in İstanbul’u alışından bir süre sonra Bizans 
Başbakanı (Büyük Duka) Lukas Notaras, altın bir tep-
si içinde birkaç hazine değerinde olan mücevherlerle 
“huzura çıkar”. 

Fatih sorar:

- Bunlar nedir?

- Kulunuzun  kıymetsiz hediyeleri efendimiz. Fatih 
kızar:

- Şu serveti Bizans ordusunu kuvvetlendir-
mek, kalelerinizi sağlamlaştırmak için kul-
lanmış olsaydınız daha şerefli bir iş yapmış 
olurdunuz. Vatandan esirgenen hazineler 
ellere nasip olur. Sen ise vatandan esirge-
diğin bu kirli servetle bize haram zehrini 
tattırmak istersin. Bre namert, bu ne cüret?                                                                                                                                      
Fatih’in kızgınlığı geçmemiştir.

- Bizans’ın yıkımını hazırlamış olan rüşvet ve 
dalkavukluk zehrini bize tattırmaya çalışı-
yorsun. Bre iblis yaşamak sana hak değildir. 
Tez bu kafirin kellesini alın, soyunu sopunu 
yok edin. Kendisine layık olmayan servetini 
de askerlerim arasında bölüşsünler.

Üst yöneticilere “pahalı yılbaşı ve bayram hedi-
yeleri” sunma alışkanlığı Bizans’tan mı geliyor acaba?

En önemli iş nedir? 1  

Bir zamanlar bir kralın aklına şöyle bir düşünce geldi: 
“Eğer bir işe ne zaman başlayacağımı; kimi dinleyece-
ğimi ve yapmam gereken en önemli şeyin ne oldu-
ğunu bilseydim, girdiğim her işi başarırdım.”

Aklına böyle bir fikir düşen kral, krallığın dört bir ya-
nına haber salarak, kim kendisine bir iş için en uygun 
vakti, bu iş için en gerekli kişinin kim olduğunu ve 
yapılması gereken en önemli şeyin ne olduğunu öğ-
retirse ona büyük bir mükafat vereceğini ilan etti.                                                                                                           
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çok mutlu olmuş; onu affetmekle kalmayıp uşak-
larını ve kendi doktorunu gönderip onun tedavisini 
yaptıracağını söyledi. Ayrıca mallarını iade edeceğine 
de söz verdi. Yaralı adamla vedalaşan kral, kapının 
önüne çıkıp münzeviyi aradı. Gitmeden önce, sormuş 
olduğu sorulara cevap vermesini bir kez daha rica et-
mek istiyordu. Münzevi dışarda, bir gün önce kazmış 
oldukları tarhlara çiçek tohumları ekmekteydi.                                                                                                                            

Kral ona yaklaştı ve şöyle dedi: Sorularıma cevap 
vermeniz için son defa yalvarıyorum!.. Yorgun dizle-
rinin üstünde çömelmiş olan münzevi, gözlerini kal-
dırıp krala baktı ve: “Cevabınızı aldınız ya” dedi. “Na-
sıl aldım? Ne demek istiyorsunuz?” diye sordu kral.   
“Anlayamıyorsunuz” diye cevapladı münzevi.

 “Dün eğer benim dermansızlığıma acımayıp şu tarh-
ları kazmasaydınız, gidecek ve şu adamın saldırısına 
uğrayacaktınız ve yanımda kalmadığınıza pişman 
olacaktınız. Yani en önemli vakit, tarhları kazdığın va-
kitti; En önemli kişi bendim ve en önemli işiniz bana 
iyilik yapmaktı. Daha sonra bu adam yanımıza koşa-
rak geldiğinde, en önemli vakit onunla ilgilendiğiniz 
vakitti, çünkü eğer onun yaralarını sarmasaydınız, 
sizinle barışmadan ölecekti. Dolayısıyla en önemli kişi 
oydu, en önemli işte onun için yaptıklarınızdı

Bundan sonra şu gerçeği unutmayın: Tek önemli va-
kit vardır. İçinde bulunduğumuz an. O an en önemli 
vakittir, çünkü sadece o zaman elimizden bir şey ge-
lebilir. En önemli kişi kiminle beraberseniz odur. Zira 
hiç kimse bir başkasıyla bir daha görüşüp görüşme-
yeceğini bilemez… Ve en önemli iş; iyilik yapmaktır 
çünkü insanın bu dünyaya gönderilmesinin en önem-
li sebebi budur.”
1 Genç Gelişim dergisinin eki “Krizleri Fırsata Çeviren başarı öyküleri  
(Derleyen Adem Özbay)

sızdığını gördü. Yaralı adam yanlarına ulaşınca, ken-
dinden geçercesine inledi ve bayılıp yere düştü.

Kral ve münzevi, hemen adamın üstündeki elbiseleri 
çıkardılar. Karnında büyük bir yara vardı. Kral yarayı 
elinden geldiğince yıkadı, mendiliyle ve münzevinin 
havlusuyla sardı.  Sonunda kan durdu, adam kendi-
ne gelince içecek bir şey istedi. Kral dereden taze su 
getirip ona verdi. Bu arada akşam olmuş hava so-
ğumuştu. Kral münzevinin de yardımıyla yaralı ada-
mı kovuğa taşıyarak yatağa yatırdı. Yatağa uzanan 
adam gözlerini kapatıp derin bir uykuya daldı. Kral 
koşuşturmaktan ve yapmış olduğu işlerden öylesine 
yorulmuş ki eşiğe çöktü ve uyuyakaldı. Kısa yaz ge-
cesi boyunca deliksiz bir uyku çekti. Sabah uyanınca 
nerede olduğunu, yatakta uzanmış, şaşkın gözlerle 
ve dikkatle kendisine bakan yabancının kim oldu-
ğunu uzun süre hatırlayamadı. Kralın uyandığını ve 
kendisine baktığını gören adam: “Beni affedin” dedi, 
zayıf bir sesle. Kral: “Sizi tanımıyorum, üstelik affe-
dilecek bir şey yapmadınız ki” dedi. “Siz beni tanımı-
yorsunuz, ama ben sizi tanıyorum” dedi yataktaki 
adam…  “Ben, kardeşimi astığınız ve mallarını elinden 
aldığınız için sizden öç almaya yemin etmiş bir düş-
manınızım. Tek başınıza münzeviye gittiğinizi öğren-
dim ve dönerken yolda sizi öldürmeye karar verdim. 
Ama akşam olduğu halde dönmediniz. Ben de sizi 
arayıp bulmak için pusuya yattığım yerden çıkınca 
muhafızlarınıza rastladım, beni tanıyıp yaraladılar. 
Onlardan kaçtım, fakat yaramdan çok kan akıyordu. 
Yaramı sarmasaydınız kan kaybından ölürdüm. Ben 
sizi öldürmek istedim. Siz ise hayatımı kurtardınız. 
Eğer yaşarsam şimdiden sonra en sadık köleniz olup 
size hizmet edeceğim ve oğullarıma da aynı şeyi em-
redeceğim. Affedin beni.” Kral, düşmanıyla bu denli 
kolay barıştığı ve onun dostluğunu kazandığı için 

NİĞDEMİZ DERGİSİNİN DEĞERLİ OKUYUCULARINA, 
Saygıdeğer Niğdeliler, Kıymetli Üyelerimiz, 25 Nisan 1992 tarihinde resmen kurularak faaliyete geçen Başkent-Niğde Vakfımız , 2019’da  

27. yılını doldurmaktadır.

Geçen 27 yıllık süreçte, Vakfımız maddi ve manevi destekleriniz sayesinde kapılarını sizlere açık tutabilmiş, yüzlerce öğrenciye eğitim 
yardımı yapmış, burslar vermiştir. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de kapımızı her an sizlere açık tutabilmemiz için katkı paylarınızı, 

aidatlarınızı, ve abone olduğunuz NİĞDEmiz dergisi için bağışlarınızı; daha fazla sayıda Niğdeli Yüksek Öğrenim öğrencilerine, daha fazla 
miktarda destek vermemiz için eğitim yardımlarınızı, oruç kefaretlerinizi, fitre ve zekatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU
Not: Banka ve Posta Çeki hesap numaralarımız dergimizin 1. sayfası sol alt köşesinde yazılıdır. 
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Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, Niğ-
deli Hemşerilerimizin yoğun olarak ikamet ettikleri 
ve aynı zamanda bazı Niğdeli Hemşerilerimizin de 
üst düzey yönetim görevi üstlendikleri Yenimahal-
le, Etimesgut ve Çankaya Belediye Başkanlıklarını 
ziyaret ettik.

Söz konusu ziyaretlerimizden ilkini, 26 Aralık 2018 
tarihinde Değerli Hemşerimiz Sayın Ali ECEMİŞ’in 
Şube Müdürü olarak görev yaptığı Yenimahalle 
Belediyesi’nde Başkan Sayın Fethi YAŞAR’ı ziyaret 
ederek gerçekleştirdik. Sayın YAŞAR bizlere önce-
likle kendi ilçesi Yenimahalle ve sonra da Başkent- 
Ankara ile ilgili görüşlerini ve hayallerini aktardı. Ye-
nimahalle ile ilgili projeleri konusunda bilgiler verdi. 
Sayın ECEMİŞ’in de katıldığı ziyaretimiz sırasında 
bizler de Sayın Başkan’a kendi düşüncelerimizi ak-
tardık, beklentilerimizi dile getirdik ve başarılar di-
leyerek ziyaretimizi noktaladık.

Değerli Hemşerimiz Sayın Alaaddin SONAT’ın Baş-
kan Yardımcısı, yine Değerli Hemşerimiz ve aynı 
zamanda Vakfımız Yönetim Kurulu üyesi Sayın 
Ömer KALKAN’ın Şube Müdürü olduğu Etimes-
gut Belediyesi’nin başarılı Başkanı Sayın Enver 
DEMİREL’i ise 22 Ocak 2019 günü ziyaret ettik. 
Sayın YAŞAR gibi, Başkan Sayın DEMİREL’de aynı 

şekilde Yönetim Kurulumuza Etimesgut’ta gerçek-
leştirdiği önemli hizmetler, geleceğe yönelik pro-
jeleri konusunda detaylı bilgiler verdikten sonra, 
başta Etimesgut olmak üzere Ankara ile ilgili görüş 
ve düşüncelerini aktardı. Başarılar dileyerek yanın-
dan ayrıldığımız Sayın Başkan DEMİREL’e bizler de 
Yönetim Kurulumuzun görüş ve önerilerini ilettik.

Saygıdeğer büyüğümüz Merhum Sayın Yılmaz Ce-
mal BOR ağabeyimizin Değerli kızları Sayın Gülsün 
(BOR) GÜNER’in Başkan Yardımcılığı görevini üst-
lendiği Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper 
TAŞDELEN’i de 11 Şubat 2019 tarihinde ziyaret 
etme fırsatı bulduk. 

YÖNETİM KURULUMUZUN ZİYARETLERİ

Vakfımızdan Haberler
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Ankara’ya ilişkin görüş ve düşünceleriyle geleceğe 
yönelik projeler konusunda bilgi aldık.

Sıcak ve samimi sohbetlerle devam eden görüşme-
miz sonrasında, Sayın YAVAŞ’a da kendi düşüncele-
rimizi ve dileklerimizi ileterek ve başarılar temenni 
ederek yanından ayrıldık. 

Sayın YAŞAR ve Sayın DEMİREL gibi Sayın 
TAŞDELEN’DE ziyaretimiz sırasında bizlere 
Çankaya’da Başkanlığı süresince gerçekleştirdiği 
hizmetler, yeniden Başkan seçildiğinde gerçekleş-
tirmeyi tasarladığı projeleri ve hizmetleri konusun-
da da son derecede samimi ve detaylı bilgiler ver-
di. Sayın TAŞDELEN’in de Çankaya ve Başkentimiz 
Ankara’ya ilişkin düşünceleri konusunda bilgiler al-
dıktan sonra biz de ona kendi görüşlerimizi aktardık 
ve başarı dileklerimizi ileterek yanından ayrıldık.

12 Şubat 2019 günü ise, Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Adaylarımızdan Sayın Mansur YAVAŞ’ı 
ziyaret ettik. Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu 
randevu üzerine, Anıtkabir karşısındaki seçim bü-
rosunda buluştuğumuz Sayın Yavaş’la Ankara’nın 
ve ülkemizin güncel ve acil sorunları konusunda 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendisinden 

Vakfımızla yaptıkları işbirliği ile iftar yemekle-
ri ile kültür gezilerini gerçekleştiren Çankaya 
Belediyesi’nin STK ve Muhtarlıklar Şube Müdürü Sa-
yın Ali SELVİ 25 Aralık 2018 günü Vakıf Merkezimi-
zi ziyaret etti. Sayın SELVİ’nin ziyaretinde Yönetim 
Kurulumuz dışında Vakfımızın bazı üyeleri, Niğde 
Dernekler Federasyonu’nun ve Niğde’mizle ilgili di-
ğer bazı Derneklerimizin Yönetim Kurulu Başkanları 
ile üyelerinden bazıları da hazır bulundular. Sayın 
SELVİ ziyareti sırasında üyelerimiz için, ÇANKAYA 
Belediyesi Başkanlığı’nca bastırılan masa ve duvar 
takvimleri ile ajandalar getirdi. Sayın SELVİ’ye gerek 
bu armağanları, gerekse gezi ve iftar yemeklerinin 
gerçekleştirilmesindeki destekleri nedeniyle şük-
ranlarımızı sunarız.

“Marka Kent Niğde Projesi” Arama Konferanslarının 
son ayağı olan Ankara Dafne Oteldeki toplantı için 
Ankara’ya gelen Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK, Yar-
dımcısı Sayın Cemil KILINÇ, Belediye Başkanımız Sa-

yın Rıfat ÖZKAN ve Proje Koordinatörü Sayın Prof. 
Dr. M. Başaran ÖZTÜRK 16 Ocak 2019 günü top-
lantı öncesi saat 16.00’da Vakfımıza bir nezaket zi-
yaretinde bulundular.  Yönetim Kurulumuz üyeleri 
yanında Niğde Lisesi’nin ilk mezunu olan büyükleri-
mizin, Niğde Dernekler Federasyonu ile diğer Niğde 
Derneklerimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 
yanında çok sayıda hemşerimizin katıldığı toplan-
tıda, konuklarımıza Vakfımız çalışmaları konusunda 
bilgiler verdik, Vakfımıza yapılan bağışlar konusun-
da yaşadığımız sıkıntıları ve nedenlerini aktardık. 
Ayrıca, Niğde’mizin temel sorun ve ihtiyaçlarıyla 
(Ecemiş Projesi, Otoyol, Enerji İhtisas Bölgesi vb.…) 
ilgili görüşlerimizi ilettik. Gerek bu konularda, gerek-
se diğer bazı konularla ilgili olarak Sayın Valimizin 
ve Sayın Belediye Başkanımızın da düşüncelerini al-
dıktan sonra Dafne Otel’deki toplantıda buluşmak 
üzere ziyaret sonlandırıldı. Vakfımızdaki bu top-
lantıya katılan Devlet Eski Bakanlarımızdan Sayın 

VAKFIMIZA YAPILAN ZİYARETLER



25 SA
YI

: 1
10

BA
HA

R 
20

19

Vakfımız ile Federasyonun ve diğer Derneklerimizin 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 70’ın 
üzerinde hemşerimizin katıldığı bu anlamlı bulaşma-
da Sayın GÜRER bizlere öncelikle Niğde’mizin, sonra 
da ülkemizin yaşadığı güncel sorunlar ve sıkıntılar 
konusundaki görüşlerini ve bunların çözümü için atıl-
ması gereken adımlar konusunda görüşlerini aktar-
dılar. Başta Yönetim Kurulu Üyelerimiz olmak üzere 
bazı diğer katılımcılar da imkanlar oranında ve zaman 
elverdiğince kendi düşüncelerini dile getirdiler.

Sayın GÜRER’in 3,5-4 saate yaklaşan Vakıf ziyare-
tinde üzerinde en fazla tartışılan konular Ecemiş 
Projesi, Havaalanı, Otoyol, Bor Şeker Fabrikasının 
satış hikayesi, Niğde’nin turizm ve tarım potansiyeli 
vb. konular oldu.

Yönetim Kurulu olarak, Niğde ile ilgili görüş ve öne-
rilerini almak üzere, diğer Milletvekillerimiz Sayın 
Yavuz ERGUN ile Sayın Selim GÜLTEKİN’i de dile-
dikleri takdirde Vakfımızda ağırlamaktan mutluluk 
duyacağımızı bildirmek isteriz. 

Birsel SÖNMEZ’e, İçişleri Eski Bakanlarımızdan Sayın 
Muzaffer ECEMİŞ ile Sayın Valimize, Sayın Yardım-
cısına, Sayın Başkanımıza ve tüm katılımcılarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz. 

Vakfımıza yapılan son ziyaret ise, kendi talebi üze-
rine TBMM’nin en aktif üyesi, Niğde Milletvekilimiz 
Sayın Ömer Fethi GÜRER tarafından gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulumuz, 15 Şubat 2019 günü 
Etimesgut’ta MHP İlçe Başkanlığı görevine getirilen 
Ulukışlalı hemşerimiz Sayın Hacı  ÜNAL‘a başarılar 
dilemek ve hayırlı olsun temennilerini iletmek üze-
re ikinci bir ziyaret gerçekleştirdi. Sayın   ÜNAL‘la 
yaklaşık 45 dakika süren beraberliğimizden sonra, 
Etimesgut Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube 
Müdürü ve aynı zamanda Vakfımız Yönetim Kuru-

lu üyesi olan sevgili kardeşimiz Ömer KALKAN’ın 

rehberliğinde Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezini 

görmeye gittik.

Türkiye’nin tek (Silahlı Kuvvetlere ait olan dışında), 

Avrupa’nın ise, sayılı bir kaç tesisinden biri olan bu 

merkezde zihinsel engelli yavrularımızın ve yaşlıla-

rımızın rahabilite edildiklerine tanık olduk. Sevgili 

ETİMESGUT ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ZİYARETİMİZ
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yavrularımızın psikologlar ve usta eğiticiler eşliğin-
de değişik konularda eğitilerek hayata hazırlanma-
larını görmek bizleri gerçekten oldukça mutlu etti. 

Yavrularımızın evlerinden alınarak, bu merkezde 
gün boyunca elektronik, resim, toprak ve çamur iş-
leri, drama, dokuma, spor(yüzme) vb. konularda eği-
tildiklerini öğrendik. Merkezde yaşlılar için de son 
derecede konforlu odaların varlığının ve yaşlılar için 
de değişik hizmetler verildiğinin canlı tanığı olduk.

Böylesi bir merkezin Etimsgut’a Ankara’ya ve ül-
kemize kazandırılmasını sağlayan Başkan Sayın 
DEMİREL’i, Yardımcısı Hemşerimiz Sayın SONAT’ı ve 
bu tesislerden sorumlu olan Ömer Kalkan karde-
şimizi içtenlikle kutluyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz.

Etimesgut’a yaptığımız 2. ziyaretteki son durağımız 
Belediyenin Atakent Sosyal Tesisleriydi. Burada 
Etimesgutlu hanımların oldukça hijyenik şartlarda 
hazırladıkları ve menüsü mantı, dolma, börek, pasta 
ve tatlıdan oluşan, Ömer KALKAN kardeşimizin ik-
ramı yemeğimizi yedik. 

Ayrıca, satışa da sunulan bu ürünlerden evlerimiz 
için de satın alarak gezimizi noktaladık.
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Vakfımızca eğitim yardımı yapılan üniversiteli öğ-
rencilerimizin, 2018-19 ders yılı 2. dönemi için öde-
me talimatları verildi. Vakıf merkezimizde 24 Şubat 
2018 Pazar günü, öğrenciler için düzenlenen zen-
gin menülü kahvaltılı toplantıya, mazeretleri olanlar 
dışında 16 öğrencimiz ile Yönetim Kurulumuzdan 
Başkan Ali KURTARAN, Başkan Yardımcısı Mehmet 
KILINÇ, Üyelerimizden Zerrin ÜNSAY, Semra AKKOÇ, 
Ömer KALKAN da katıldılar. Ayrıca, yardım alanlar 
dışında Vakıf Gençlik Kollarından bazı öğrencilerimiz 
de kahvaltılı toplantıda yardım alan arkadaşlarına 
eşlik ettiler.

Sıcak ve samimi bir ortamda devam eden toplantı 
sonunda, ödeme talimatlarını alan öğrencilerimiz 
mutluluk içerisinde Vakfımızdan ayrıldılar.

Vakfımız Kadınlar Kolu’nca, 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü vesilesiyle, 9 Mart 2019 günü Beypazarı’na 

günübirlik bir gezi düzenlendi. Premier Tour orga-

nizatörlüğünde, Kurtuluş Parkı Vedat DALOKAY 

Nikah Salonu önünden saat 09.00’da başlayan 

yolculuğumuz, Armada ve Batıkent Carrefour 

önünden de aldığımız 77 katılımcı ile, araçta yapı-

lan çay-kahve ve poğaça ikramıyla yapılan kahvaltı 

sonrası ilk durağımız olan Beypazarı Hıdırlıktepe’de 

noktalandı. 

Burada yüksekten seyredilen Beypazarı manzarası 

ve çekilen resimlerden sonra aşağıya, Beypazarı’na 

indik. Burada açık hava müzesini andıran sokakla-

rı, Gümüşçüler Çarşısını, Anadolu Parsı Heykelini 

görüp hikayesini dinledik. Etnografya müzesini 

gezdik. Saat 14.00’e kadar verilen isteğe bağlı 

Kahvaltılı toplantının tüm giderleri başta Başkan 
Sayın Ali KURTARAN olmak üzere bazı yönetim ku-
rulu üyeleri ya da Vakfımız üyelerince karşılanmış 
ve Vakfımıza ekonomik bir küflet getirilmemiştir.

alışveriş molasında Beypazarı’na özgü yöresel ka-
dın el sanatları ürünlerinden, Beypazarı kurusu ve 
Beypazarı’na özgü diğer ürünlerden satın aldıktan 
sonra öğle yemeğimizi yiyeceğimiz İnönü Vadisi’ne 
gitmek üzere, Beypazarı’nın simgesi Havuç Heykeli 
altında buluştuk. 

ÖĞRENCİLERİMİZE 2. DÖNEM ÖDEMELERİ YAPILDI…

KADINLAR GÜNÜNDE BEYPAZARI GEZİSİ
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İnönü Vadisi’ndeki Cevizli Bağ ’da yediğimiz yöresel 
zengin menülü öğle yemeğinden sonra Beypazarı 
Maden Suyu İşletmesine gittik. İşletme yönetiminin 
soğuk maden suyu ikramından sonra rehberimiz 
Burcu KANDEMİR’le vedalaşarak Ankara’ya dönmek 
üzere yola koyulduk. Mola verdiğimiz Ayaş’ta hoş 
bir sürpriz olarak Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adaylarından Sayın Mansur YAVAŞ otobüsleri-
mize uğrayarak bizleri selamladı. 

Beypazarı gezimiz akşam saat 20.00 civarında, ge-
zinin başladığı Vedat DALOKAY nikah salonu önün-
de noktalandı.

Vakıf Yönetimi olarak geziyi programlayan Kadın-
lar Kolumuzun Başkan ve üyelerine, Premier Tour-
la ortaklaşa geziyi organize eden Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Sayın Zerrin ÜNSAY ve Sayın Semra 
AKKOÇ’a, Premier Tour yetkililerine, rehberlerimize 
ve tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

Başkent-Niğde Vakfı’nın Yıllık Olağan Kurucular ve 
Mütevelliler Kurulu Müşterek toplantısı 23 Mart 
2019 günü Vakıf Merkezimizde yapıldı.

Kurucu üyelerimizden 22 kişinin asaleten ve veka-
leten, Mütevelli üyelerimizden 20 kişinin de yine 
asaleten ve vekaleten katıldığı toplantı, 2. oturum 
olması nedeniyle çoğunluk aranmayacağı için Vakıf 
Başkanı Sayın Ali KURTARAN tarafından açıldı. 

Açılışı takiben yapılan seçimde Sayın Birsel SÖN-
MEZ divan Başkanlığına, Sayın Ali DEMİR Başkan 
yardımcılığına, Sayın İbrahim Bülent ECEMİŞ ve Sa-
yın Gökhan BULUŞ’ta yazman üyeliklere getirildiler. 
Daha sonra Divana imza yetkisi verilmesi oylanarak 
kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi gereğince Başkan Sayın Ali 
KURTARAN 2018 yılı faaliyet raporunu, Başkan 
Yardımcısı Sayın Mehmet KILINÇ Gelir-Gider hesap-

larını ve bilançoyu; Sayın Yavuz DEMİRTAŞ’ta De-
netleme Raporunu okudular. Daha sonra raporlar 
üzerindeki görüşmeleri takiben, Yönetim Kurulu 
faaliyetleri, Denetim Kurulu raporları ile bilanço, ka-
tılımcıların oy birliği ile ibra edildi.

YILLIK OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI
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Dernekler ve Federasyonla ilişikler konusunun gö-
rüşüldüğü 7. maddenin oylanması sırasında, verilen 
önerge doğrultusunda, Federasyonla yapılan pro-
tokolün feshi ve gerektiğinde tahliye konusunda 
Yönetim Kuruluna yetki verildi. 

Gündemin 8. maddesi gereğince Vakıf Üyelik şart-
larının görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler ve 
verilen önergeler doğrultusunda:

a)  Normal Kayıtlı Üyelik için 2019 yılı aidatının 
100 TL(Bayanlar 75 TL) olması;

b)  Mütevelli Üyeler için 2019 yılı aidatının 150 TL 
(Bayanlar 100TL) olması;

c)  Kurucu Üyeler ile Onur Kurulu üyeleri için yılık 
katkı payının 200 TL olması;

d) Yeni dönemde Onur Kurulu üyeliğine önerile-
cekler için (Aktif-Seçmeli) son 3 yıl içinde diğer 
koşullar yanında, minimum 3.000 TL ve üzeri 
bağış yapma şartı aranması;

e)  Sadece dergi abonesi olacaklardan ise bağış ola-
rak 40 TL katılım patı alınması katılımcıların oy 
birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemimizin 9. maddesi gereğince vefat ya da is-
tifa nedeniyle yerleri boşalan Kurucu Üyelerimizden;

a)  Sayın İsmail GÖKSEL yerine Sayın Leyla 
ALKAN’ın;

b)  Sayın Levent BİLGİN yerine Sayın Ayşe Sungur 
TEZCAN’ın;

c)  Sayın Mustafa CAN yerine Sayın Prof. Dr. Hamit 
ERSOY’un ;

d)  Sayın Sevinç İZGİ yerine Sayın Av. Ali DEMİR’in

e)  Sayın Öznur UZ yerine Sayın Naim BAYKAN’ın;

f)  Sayın Bülent ESEN yerine de lehine feragat etti-
ği Sayın Zuhal ESEN’in Kurucu Üyeliğe seçilmesi 
oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, gündemin aynı maddesi gereğince 3 yıl sü-
reyle vecibelerini yerine getirmeyen, ya da vefat ve 
istifa nedeniyle ayrılan Mütevelli üyelerin üyelikle-
rinin kayıtlı normal üyeliğe dönüştürülmesi yanında 
bu yıl için Mütevelli üyeliğe yeni öneride bulunul-
maması kabul edilmiştir.

Son olarak gündemimizin 10. maddesi gereğince 
2019 yılı taslak faaliyet programı ile bütçesi Sayın 
Mehmet KILINÇ tarafından okunarak oylandı ve oy 
birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temennilerden sonra Olağan Genel Kurulu-
muz sona erdi.

Genel Kurulumuz sırasında yapılan ikramları karşı-
layan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer KALKAN 
kardeşimize şükranlarımızı sunuyoruz. 
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NİĞDE VALİSİ SAYIN YILMAZ ŞİMŞEK’İN
TEŞEKKÜR MEKTUBU VE VAKIF BAŞKANININ YANITI
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NİĞDE ADIM GAZETESİ 
YAYIN HAYATINA BAŞLADI

NİĞDEMİZİN YENİ BELEDİYE 
BAŞKANLARI BELLİ OLDU…

14 Ocak 2019 tarihinde yayın hayatına başlayan 

haftalık NİĞDE ADIM gazetesi okurlarıyla buluştu.

Tarafsız habercilik anlayışıyla hayata geçirilen ga-

zetenin yönetimi,  Adım Medya Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı, Niğde’nin sevilen kalemi Psikolog 

Fırat Ensari, İmtiyaz Sahibi Hüseyin Süha Tekten,  

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü dene-

yimli gazeteci Kazım Karakaya’dan oluşuyor. 

Her hafta Pazartesi günleri yayınlanan NİĞDE ADIM 

gazetesinde Avukat-Yazar İsmail Özmel, Devlet E. 

Bakanı Akın Gönen, Fırat Ensari, Dr. Cengiz Kayacı-

lar, Prof. Dr. Başaran Öztürk, Pınar Ensari, Süha Tek-

ten, Kazım Karakaya, Sabri Eren, Burcu Özkaymak 
ve Alper Göncü yazıyor.  

Başkent - Niğde Vakfı olarak NİĞDE ADIM gazetesi-
ne yayın hayatında başarılar diliyoruz. 

Ülkemizde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli 
İdareler Seçim sonuçlarına göre Niğde’mizin merke-
zi ve diğer ilçelerinde halkın oylarıyla göreve geti-
rilen yeni Belediye Başkanları belli oldu. Buna göre:

Niğde Merkez İlçe ’de AK Parti’den Sayın Emrah 
ÖZDEMİR, Altunhisar’da MHP’den Vedat KİRAZCI, 
Bor’da AK Parti’den Serkan BARAN, Çamardı’da AK 
Parti’den Yavuz SOYLU (Mevcut Başkan), Çiftlik’te 
AK Parti’den Serkan GÜZEL (Mevcut Başkan) ve 

Ulukışla’da yine AK Parti’den Ali UĞURLU (Mevcut 
Başkan) Belediye Başkanı seçilmişlerdir.

Başkent-Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak seçi-
len Belediye Başkanlarımızı içtenlikle kutlar, Baş-
kanlıklarının öncelikle kendileri sonra da Niğde’miz 
için hayırlara vesile olması temennisiyle; tarafsız 
hizmet vermeleri ve kendilerine oy veren verme-
yen herkesin Başkanı olmaları ümit ve beklentisiyle 
başarılar dileriz.

NİĞDEMİZ DERGİSİNİN DEĞERLİ OKUYUCULARINA, 
Saygıdeğer Niğdeliler, Kıymetli Üyelerimiz, 25 Nisan 1992 tarihinde resmen kurularak faaliyete geçen Başkent-Niğde Vakfımız , 2019’da  

27. yılını doldurmaktadır.

Geçen 27 yıllık süreçte, Vakfımız maddi ve manevi destekleriniz sayesinde kapılarını sizlere açık tutabilmiş, yüzlerce öğrenciye eğitim 
yardımı yapmış, burslar vermiştir. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de kapımızı her an sizlere açık tutabilmemiz için katkı paylarınızı, 

aidatlarınızı, ve abone olduğunuz NİĞDEmiz dergisi için bağışlarınızı; daha fazla sayıda Niğdeli Yüksek Öğrenim öğrencilerine, daha fazla 
miktarda destek vermemiz için eğitim yardımlarınızı, oruç kefaretlerinizi, fitre ve zekatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU
Not: Banka ve Posta Çeki hesap numaralarımız dergimizin 1. sayfası sol alt köşesinde yazılıdır. 
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16 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı Niğde’de, 
A.T(18) ile dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürülen 
F.Ö (16) isimli kız çocuğu hastanede doğum yaptı. 
Çamardı ilçesinde oturan F.Ö ve A.T hakkında soruş-
turma başlatıldı.

Cinlerden Korunmak İçin Dualı Define Avı 
Niğde’de izinsiz define aradıkları alanda cinlerden 
korunmak için “Hoca” tutup kazı yapan 10 kişi ope-
rasyonla yakalandı ve gözaltına alındı.

Soğan ve Patates Depolarına Baskın Fiyatların 
yükselmesi üzerine suçlu arayan maliye elemanları 
soğan ve patates depolarına baskın düzenledi. Niğ-
de Ziraat Odası Başkanı KENAR yaptığı açıklamada, 
“Çiftçimiz stokçu değil, depocudur” dedi.

Sayısal Loto’da Büyük İkramiye Niğde’ye Çık-
tı Milli Piyango İdaresince düzenlenen sayısal loto 
çekilişinde 6 bilerek 5 milyon 75 bin TL kazanan 
talihli Niğde’den çıktı. Talihli henüz ortaya çıkmadı.

Lahana Rekoltesi Yüz Güldürdü Niğde Ziraat 
Odası Başkanı Veli KENAR’ın verdiği bilgiye göre; bu 
yıl 24 köyde, 18 bin dekarlık alanda 110 bin ton la-
hana üretimi yapıldı. Niğde elma ve  patatesten son-
ra lahana üretiminde de Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

Belediye Başkan Adayları Belli Olmaya Baş-
ladı 31 Mart 2019’da yapılacak Yerel Yönetim Se-
çiminde dört siyasi partinin Belediye Başkan aday-
ları belli oldu. Buna göre CHP’den Rasim YILMAZ, 
AKP’den Emrah ÖZDEMİR, İyi Partiden Mümin İNAN, 
MHP’den Hakan ER aday oldular. 

Niğde’de 7 bin 428 Göçmen Yaşıyor 18 Aralık 
Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla bir açıkla-
ma yapan Niğde Valisi Yılmaz ŞİMŞEK, Niğde’de 7 
bin 428 göçmen var; bunlardan 4 bin 404’ü Suriye-
li, 2 bin 57’si sığınmacı, 967’si ikamet iznine sahip 
kişilerden oluşuyor açıklamasını yaptı.

Niğde’de Kaçak İçki Operasyonu Niğde Polisi-
nin yaptığı operasyonda, yılbaşında piyasaya sürül-
mek için hazırlandığı ileri sürülen 500 litre şarap, 

210 litre viski, 8 litre rakı ve 222 litre etil alkol ele 
geçirildi.

Markette Eşekle Alışveriş Yapan, Market Mü-
dürü Çıktı Niğde’de müşteri gibi markete eşekle 
gelerek “poşet protestosu” için alışveriş yapan ki-
şinin Market Müdürü Halil GÜN olduğu belirlendi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde Ulukışla’da Neler Oluyor?  CHP Niğ-
de Milletvekili Ömer Fethi GÜRER 5800 nüfuslu 
Ulukışla’da seçmen sayısının nüfusu da geçerek 
5900 olduğunu açıkladı. İlçenin nüfus tabelası da 
bu haber üzerine bir gecede değiştirilerek 7300 
yapıldı. 1700 seçmen fazlalığı AKP’li Belediye Baş-
kanına sorulduğunda, “Ulukışla’ya son günlerde bü-
yük ilgi ve akım olduğunu” söyledi.

Niğde Üniversitesi’ndeki Skandalı Sayıştay 
Ortaya Çıkardı Üniversitenin Bilimsel Araştırma 
Proje Komisyonu üyelerinin, aynı zamanda projeyi 
hazırlayıp komisyona veren kişiler olduğu belirlendi. 
Dolayısıyla Üniversite’de “al gülüm ver gülüm” vaka-
sı yaşandı. Sayıştay’ın sakıncalı bulduğu incelemede 
8 bilimsel araştırma proje komisyonu üyesinden 7’si-
nin aynı zamanda proje yürütücüsü olduğu belirlendi. 

Şehit Astsubay Yakup AVŞAR Toprağa Veril-
di İstanbul’da Helikopter kazasında şehit olan Ast-
subay Yakup AVŞAR, Niğde Şehitliği’nde düzenle-
nen merasimle toprağa verildi.

Niğde’den Tanzime Günlük 100 Ton Patates 
Gidiyor Niğde’de Tarım Kredi Kooperatifleri aracı-
lığı ile çiftçilerden alına günlük ortalama 100 ton 
patates İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir’deki 
Tanzim satış noktalarına gönderiliyor.

Öğretmen Tahsin ÇİZENEL Vefat Etti Cum-
huriyet Türkiye’sinin ve Niğde Lisesi’nin kıymetli 
öğretmenlerinden, Analitik Geometri, Trigonometri 
ve Matematik kitapları yazarı Tahsin ÇİZENEL ve-
fat etti. Cenazesi 23 Şubat 2019 Cumartesi günü 
Karacaahmet’de toprağa verildi.

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Ayşen GRUDA’yı Kaybettik  Yeşilçam’ın usta 
ismi Ayşen GRUDA Pankreas kanseri tedavisi gör-
düğü hastanede 23 Ocak 2019’de hayatını kaybet-
ti. Usta oyuncu 75 yaşındaydı. 

98 Milyon Yıllık Fosiller Bulundu Konya’nın Ha-
dim İlçesindeki Geyik Dağlarında, deniz seviyesin-
den 2 bin 700 metre yüksekte fosil yatağına ulaşıl-
dı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan incelemede 
fosillerin 98 milyon yıllık “Rudist” adı verilen deniz 
canlısına ait fosiller olduğu saptandı.

Ağır Vasıta Satışları Sert Fren Yaptı Ekonomik 
daralmanın etkisiyle 2018 yılında kamyon satışları 
bir önceki yıla göre yüzde 48,8 oranında azaldı.

Seçimlerin Kıyamet Günü İle Alakası Var mı?  
Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı AKP Sivas 
Milletvekili İsmet YILMAZ, partisinin Sivas adayı Hil-
mi BİLGİ için oy isterken, “Hilmi Bey’e vereceğiniz 
oy, kıyamet günü sizin berat belgeniz olacak” dedi.

Açlık ve Yoksulluk Sınırları Belli Oldu 4 kişilik 
bir ailenin geçim yükü bir yılda %24 arttı ve 2009 
lira açlık, 6543 lira yoksulluk sınırı olarak belirlendi.

Şeffaflık Örgütü Sıralamasında Geriye Düş-
tük Dünyadaki tüm ülkelerin    “Yolsuzluk ve Algı 
Endeksine” göre Türkiye 10 puan kaybederek 28 
sıra birden geriledi. Böylece Türkiye 41 puanla, 180 
ülke arasında 78. sıraya düştü.

10 Kişilik İşe 12 Bin Kişi Başvurdu Rize’de 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açtığı 10 kişilik temiz-
likçi kadrosuna 12 bin kişi başvurdu. İşe alınacaklar 
kura ile belirleniyor.

Kapadokya’da Kaçak Binalar Yıkılıyor Dünya 
Mirası listesindeki Kapadokya’da peri bacalarının 
yanına yapılan kaçan otel ve binalar yıkılmaya baş-
landı. Bugüne kadar 15 kaçak bina yıkıldı.

2018 Yılında 40 Milyon Turist Geldi Avrupa 
Seyahat Komisyonu tarafından yayımlanan 2018 

Turizm raporuna göre Türkiye bir yıl içinde 40 mil-
yon turisti ağırladı.

“Kredi Notu Ligi” nde 82. Sıraya Düştük Kredi 
Derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesine 
göre 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye “Kredi Notu 
Ligi”nde 148 ülke arasında 82. sıraya geriledi.

Hayalet Üniversite Sayıştay denetçileri raporuna 
göre Bayburt Üniversitesi’nde Mühendislik, İlahiyat, 
İktisat, İdari Bilimler ve Sağlık Bilimleri Fakültelerin-
de hiç öğrenci bulunmuyor.

Eğitim Seviyesi Arttıkça Dinden Uzaklaşılı-
yor Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı araştırma-
da, eğitim ile inancın ters orantıda olduğu, eğitim 
seviyesi arttıkça dinden uzaklaşıldığı tespit edildi.

Gelir 1,8 Milyar TL, Gider 3,5 Milyar TL Kara-
yollarının ilgili verilerine göre 2018 yılında devlete 
ait 2 köprü ve otoyollardan 1,8 milyar lira gelir elde 
edilirken, 3,5 milyar lira gider verilecek. Bu hesaba 
kimsenin aklı ermedi.

İBB’den Vakıflara “Hizmet” Raporu İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nden 2018 yılı Vakıflara Hiz-
met Raporu yayınlandı. Toplam 847 milyon, 592 
bin 858 lira, başta TÜRGEV, ENSAR Vakfı (Erkek ço-
cuklara tecavüz edilmesi ile ilgili vakıf) , TÜGVA gibi 
dini içerikli ve İktidara yakın sivil toplum örgütlerine 
dağıtıldı. 

Moldova’ya Kimlikle Gidilebilecek Türkiye ile 
Moldova arasında, karşılıklı kimlikle seyahat edecek 
Türk vatandaşları 90 günü aşmamak şartıyla nüfus 
kimliği ile Moldova’ya gidebilecek. 

Türkiye Cinsiyet Eşitliğinde 144 Ülke Ara-
sında 131. Sırada OECD Raporlarına göre Türkiye 
cinsiyet eşitliğinde 144 ülke arasında 131. sırada 
yer aldı. Türkiye’de çalışabilen kadın sayısı her 100 
kadından 29’u olarak belirlendi. Bu oran İran’da 
%35, Afganistan’da %30 ile bizden daha fazla bu-
lundu. 

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR

Neler Oluyor
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adını verdiği atölye çalışmasıyla Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinde uygulamalı eğitimler vermektedir.

METASTAZ

BARIŞ PEHLİVANOĞLU, BARIŞ TERKOĞLU

Tarih, baştan sona yaşanır, 
başa doğru yazılır. En zoru 
ise yaşarken yazmaktır. 
Zira yazan el, bakan göz, 
analiz eden akıl nesnesiyle 
hareket halindedir.

Zor olanı denemek çoğun-
lukla yaralar. Lakin zorun 
akıttığı kan, kapanan göz-
lere merhem olur. Biz bu ki-

tapta bir zora kalkışıyoruz, bir perdeyi kaldırıyoruz.  
Metastaz diyoruz, kanserli hücrenin sıçramasını 
anlatıyor. Durdurulamayan hastalıklı yapı kendine 
yeni bir organ buluyor. Vücudu apansızca yakalıyor. 

Bu kitabı daha ileride yeniden kuruluş için yazdık. 
Cumhuriyetimize borcumuz var bir borç ödüyoruz.

BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR? 

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden me-
zun oldu. Profesyonel gazeteciliğe 2004 yılında 
Koçalı yayın adlı dergide başladı. CNN Türk’te çalıştı. 
Sızıntı, Mahrem adlı kitaplara imza attı. Karşı gaze-
tesinde köşe yazarlığı yaptı. 2007 yılından beri Oda 
TV haber sitesi Genel Yayın Yönetmenliği yapıyor.

BARIŞ TEROĞLU KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversite-
si Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptı. CNN Türk’te ça-
lıştı. Karşı Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Sızıntı, 
Mahrem adlı kitaplara imza attı. 2008 yılından beri 
Oda TV haber sitesinde Haber Müdürlüğü yapan 
TERKOĞLU Cumhuriyet Gazetesi’nde Kör Nokta 
isimli köşenin yazarlığını yürütüyor.

AHSEN-İ TAKVİM
YOLDA BULURSUN ARADIĞINI
AYPERİ FERDA ORAL

Kendiliğinden çıktığın yol-
culuğun tüm evreni değiş-
tireceğini bilseydin ne his-
sederdin? 

Acıların seni çoğaltacağını, 
gözyaşlarının varlık tarlala-
rını sulayacağını anlasaydın 
ne yapardın?

Bir gün her şey ters gitmiş-
ti. Gözyaşların okyanus, acı-

ların ateş olmuştu. Acılarla kavrulup, gözyaşlarına 
dalmıştın. Ah bir bilseydin, o an kaderinin değiştiği 
andı. Son diye addettiklerin sonsuzluğun anahta-
rıydı. Bu kitap, bitti denilen yerde durmadan yola 
devam edenlere adanmıştır.

AYPERİ FERDA ORAL KİMDİR?

Değerli hemşerimiz A. Ferda ORAL, Ulu Önder 
ATATÜRK’ün Muhafız Alayı Komutanı ve Kurtuluş 
Savaşı Kahramanı, Eski Niğde Milletvekili Halil Nuri 
YURDAKUL’un torunudur. Annesi Niğde- Bor eşra-
fından Yurdanur YURDAKUL (ORAL) , babası Mar-
din eşrafından Kenan ORAL’dır. Ayperi Ferda ORAL, 
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği me-
zunudur. Yazarımız A. Ferda ORAL, araştıranlarına 
yanıt alabilmek adına ehl-i tasavvuf üstadlarından 
kendini bilme, metafizik, parapsikoloji, kuantum 
düşünce, müzikle şifalanma teknikleri, manevi şifa, 
simya vb. eğitimleri almıştır. ORAL’ın Türkiye Eskrim 
Şampiyonluğu’ndan Olimpiyat Sporculuğuna, eği-
timcilikten yazarlığa uzanan bir yaşam öyküsü var-
dır. 20 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 
eğitimler vermektedir. Avrupa Birliği Ulusal Ajansı 
bağlantılı birçok uluslararası projenin koordinatörlü-
ğünü de üstlenen Ferda ORAL’ın yürüttüğü eğitim 
projesi, 2017 yılında Avrupa’nın En İyi Eğitim Proje-
si seçilmiştir. Letonya’da Sparni 2017 ödülüne layık 
görülmüştür. Halen “Tohumdan Meyveye İnsan” 

YENİ KİTAPLAR Hazırlayan
Uz. Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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araştırması yaptı. Dünyanın en yalancı medyasının 
ne yazık ki  bizim medyamız olduğu tespit edildi.

Araplar, Türk Telekom’u kablolarına kadar 
sattılar. 15 milyar dolar hortumladılar. 4,7 
milyar dolar borç takıp kaçtılar.

İşsiz baba, okulun istediği pantolonu oğluna alama-
yınca intihar etti.

Faiz uçtu. Dünyanın en yüksek faizini veren 
üçüncü ülkesi olduk. Karşılıksız çek tutarı 25 
milyar lirayı aştı. Enflasyon yılsonu yüzde 
20,30 oldu.

Gazeteci Cemal KAŞIKÇI’yı İstanbul’daki Suudi Kon-
solosluğunda öldürdükten sonra parçalayıp yok 
ettiler. Katiller ve Suudi Konsolosu elini kolunu sal-
layarak kaçtılar.

İstanbul’da balerin heykeline tecavüz etme-
ye kalktılar, beceremeyince heykeli kırdılar.

Emin ÇÖLAŞAN ve Necati DOĞRU’ya “Fetoculuk-
tan” iddianame yazıldı. Metin AKPINAR ve Müjdat 
GEZEN evlerinden alındı, sorguya götürüldüler.

Münir ÖZKUL 93 yaşında Aydın BOYSAN 97 
yaşında hayatlarını kaybettiler.

“Öğrenci Andımız” ın kaldırılması üzerine Türk Eği-
tim Sen’in açtığı davada Danıştay “Andımız yeniden 
okutulsun” dedi.

Geride bıraktığımız 2018 yılında en önemli olay; 

24 Haziran seçimi ile birlikte rejim değişikliği ve 

ekonomideki darboğaz oldu. Türkiye parlamenter 

demokrasiyi terk edip, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

sistemine geçti.

Yılın en çok konuşulan konusu ise döviz kur-
ları oldu. Ocak 2018’de 3,76 lira olan Ame-
rikan doları yıl ortasında 7 lirayı aştı. Ame-
rikalı rahip BRUNSON tahliye edilince döviz 
inişe geçti.

Biri Tekirdağ Çorlu’da, diğeri Ankara’daki Tren ka-

zasında vatandaşlarımızın can kaybı yaşandı. TCDD 

2018 yılında 2,5 milyar lira zarar etti.

Türkiye’de 2018 yılı içinde 440 kadınımız 
cinayete kurban gitti. Yine bir yıl içinde 21 
bin 957 kız çocuğu hamile olarak hastane-
lere başvurdu. İstanbul’da bir hastanede 15 
yaşından küçük 115 hamile çocuk başvuru 
yaptı.

Çiftlikbank’ın TOSUN’u sevgili yurttaşlarımızdan 

400 milyon dolar tokatlayıp Uruguay’a kaçtı. Halen 

İnterpol kırmızı bültenle TOSUN’u aramaya devam 

ediyor.

Adnan OKTAR ve “kediciklere” operasyon 
düzenlendi Adnan OKTAR, BABUNA ve Di-
dem ÜRER gözaltına alındı.

Katar Emiri ŞEYH Tamim bin Hamed Al Sani, Cum-

hurbaşkanı ERDĞAN’a VİP donanımlı 400 milyon 

dolar değerindeki özel uçağını hediye etti. Uçak 76 

yolcu taşıyabiliyor.

Başta Bor Şeker Fabrikası olmak üzere Şe-
ker Fabrikalarımız özelleştirme idaresi tara-
fından satıldı.

Oxford Üniversitesi dünya çapında “yalan haber” 

2018’DEN GERİYE KALANLAR



36 SA
YI

: 1
10

BA
HA

R 
20

19

Kaybettiklerimiz

HALİDE ELMACI (21.02.1941 – 04.01.2019)

Niğde’de Merhum Feyzullah ve Merhume Fevziye BÜYÜKVURAL’ın kızları olarak 1941 
yılında dünyaya gözlerini açan Halide ELMACI 4 Ocak 2019 günü vefat etmiştir.

Emin ve Engin ELMACI’nın anneleri, Şükran LEVENT ile Merhum Rahmi ve Merhum 
Adnan BÜYÜKVURAL’ın kardeşleri olan A. İsmet ELMACI’nın 62 yıllık hayat arkadaşı 
Halide ELMACI ev hanımı idi.

Sıla DÜZ ve Berk ELMACI’nın babaanneleri Halide ELMACI 04.01.2019 günü yakınları 
ve sevenlerince Derbent Aile Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanmıştır. 

A. İSMET ELMACI (10.03.1927 – 21.12.2018)

Niğde eşrafından Merhum Mustafa ELMACI ile Merhume Hacı Nedime ELMACI’nın 1927 
yılında Niğde’de dünyaya gelen oğulları A. İsmet ELMACI 21.12.2018 günü hayata veda 
etti. Vakfımız Mütevelli Üyelerinden Kadınlar Kolu Başkanı Nihal ESEN ve Zuhal KILINÇ 
kardeşlerin de kuzenleri olan A. İsmet ELMACI, Ortaokulu Niğde’de tamamladıktan 
sonra, yatılı olarak okuduğu Kayseri Lisesi’nden mezun oldu. Ardından 2 yıllık Tapu 
Kadastro Meslek Y. Okulu’nu bitiren ELMACI eski adıyla Toprak Komisyonunda görev 
almıştır. Merhum ELMACI’nın BÜYÜKVURAL ailesinin kızları olan Halide Hanımla 
evliliğinden, Hıfzıssıhha Enstitüsünde Kimya Mühendisi olarak çalışan Emin ile Niğde 
Devlet Hastanesinde Beyin Cerrahisi Doktoru olan Engin isimlerinde iki oğulları vardır.

A. İsmet ELMACI, Niğde’de Derbent Mezarlığında son yolculuğuna, uğurlanmıştır. 

ENVER ATİLLA AKSOY (10.09.1947 – 07.03.2019)

Merhum Arif AKSOY ve merhume Nedime AKSOY’un oğulları E. Atilla AKSOY vefat etti. İlk ve orta öğrenimimi 
Niğde’de Lise öğrenimini Haydarpaşa Lisesi’nde tamamlayan AKSOY,  Yıldız T.Ü. İnşaat Fakültesi Mezunudur. 
Değişik kamu kurumlarında çalışan merhum Atilla AKSOY 2017 yılında emekli olduktan sonra mesleki 
kariyerine özel olarak devam etmiştir.

Sayın Figen AKSOY’un eşi olan Atilla AKSOY 7 Mart 2019 tarihindeki vefatı sonrası yakınları ve sevenlerince 
son yolculuğuna uğurlanmıstır.

NEDİME AKSOY (1920 – 29.03.2019)

Ayvacık eşrafından İffet ve Salih PAMUKÇU’nun 1920 yılında dünyaya gelen kızları öğretmen Nedime AKSOY 
29 Mart 2019 tarihinde hayata veda etti. 1955 - 1962 yıllarında da Niğde Lisesi’nde El işleri öğretmeni olarak 
çalışan ve  Prof. Dr. H. Ayşe AKSOY, İnşaat Mühendisi Merhum Atilla AKSOY ile Ekonomist Hülya ERSOY’un anneleri 
Nedime AKSOY 29 Mart 2019 tarihinde tüm yakınları ve sevenlerince ebedi istirahatgahına tevdi edilmiştir.

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.  


