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Saygıdeğer Niğdeliler, Kıymetli Üyelerimiz, 

Yaz tatili süresince azalan ziyaretçilerimiz ve faaliyetlerimiz, Ekim ayından 
itibaren yeniden hız kazanacaktır. 

İlk ve en önemli faaliyetlerimizden biri Ankara’daki Devlet Üniversitele-
rinden birini henüz kazanmış olup, maddi zorluk içindeki birkaç başarılı 
öğrencimize ( yatacak yer, kredi veya burs sorunlarını halledinceye kadar) 
mütevazi de olsa, basit bir EĞİTİM desteği sağlamaktır. Tabii daha önce 
yardım alan ve  başarılarını kanıtlayan öğrencilerimize de bu mütevazi 
desteğimiz (Hemşerilerimizce sağlanan olanaklar çerçevesinde) devam 
edecektir. Niğdelilerin önemli öğünme konularından biri olan “Eğitim Yar-
dımı” çabamıza destek sağlanmasını - üye olsun olmasın - tüm Niğdeli 
hemşerilerimizden bekliyoruz. 

Zekat ve Kurban vecibelerini bir nedenle yerine getirememiş olan hayırse-
ver Niğdeli hemşerilerimiz için bu bir vicdani telafi vesilesi olabilir. Bir birim 
burs tutarı 800 TL olup, üye olmayanlar için üyelik kayıt aidatı(yıllık) 100 
TL ‘dir. Böylece toplamda 900 – 1000 TL’lik bir katkıyla, bir yanda çalışkan 
bir öğrencimize mütevazi bir destek sağlanırken, Başkent – Niğde Vakfına 
da yapılacak bu mütevazi fakat çok anlamlı jest ile, bugüne kadar üye 
olma fırsatı bulamamış hemşerilerimize, Ankara’da bir dost kapısı açılmış 
olacaktır. 

Hemşerilerimizden ikinci önemli beklentimiz, yine Vakfımız üyelik veya 
yardımları hususunda tanıdıklara hatırlatmada bulunmalarıdır. Üyelik, ba-
ğış ve yardım konusunda gerekli bilgi ve formları Vakfımızın G.MK. Bulvarı 
55/1 Demirtepe – Kızılay adresindeki merkezinden temin edebilirsiniz. 
(Bağışlarınız için Vakfın banka ve posta çeki hesap numaraları NİĞDEmiz 
Dergisi ilk sayfasında yer almaktadır.)

Tatil Döneminden hemen önce, 20 – 21 Haziran tarihlerinde; Sayın Vali-
miz, Üniversite Rektörü ve ilgili Öğretim Üyelerinin katılımıyla “MARKA ŞE-
HİR NİĞDE” projesinin son değerlendirme toplantısı yapılmıştı. İlgili Ajans 
ve Araştırma görevlilerinin büyük emek verip ortaya koydukları bu değerli 
çalışmanın son değerlendirme toplantısına bazı hemşerilerimiz, uzak yö-
relerden işlerini bırakarak, zahmet edip katılırken, ne yazık ki (Bunu çok 
üzülerek vurgulamak istiyorum) bazı Mahalli Yöneticilerimiz, Belediye 
Başkanımız ve Milletvekillerimiz söz konusu toplantıda yoklardı! Sanırım 
hepsi tam kadro 23 Haziran seçimleri için İstanbul’a gitmişlerdi veya bizim 
bilmediğimiz önemli başka mazeretleri vardı.

Yine de, eksiğimizle – gediğimizle “Söz konusu Niğde olunca gerisi tefer-
ruattır” diyerek, tüm hemşerilerimizi iyi dileklerimle ve sevgiyle selamlı-
yorum. 

Saygılarımla.
                                                                                                                

Ali KURTARAN
Başkan

SUNUŞ
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adamlarından biri olan Şarapsalar, ‘içki tadımcısı’ 
olarak da adlandırılır ve ziyafet sofralarından askeri 
sırlara kadar pek çok şeyle ilgilenen bir devlet ada-
mıdır…

Ana vatanı Anadolu olan üzüm, tüm dünyaya bu 
topraklardan yayıldı. Asurlu tüccarlardan, İpek Yolu 
kervanlarına, Bizans’tan Selçuklu’ya binlerce yıldır 
doğudan batıya, güneyden kuzeye taşınıp duran 
yüklerin arasında asma çubukları da bulunuyordu.

Türkiye’de bugün tespit edilebilen yaklaşık 1200 
asma çeşidi var. Bu, benzersiz bir hazine. Nemli va-
diler, kanyonlar, kuytu kayalıklar, ılıman ormanlar, 
bilinen bilinmeyen binlerce koyakta kayaları, ulu 
ağaçları ve çalıları sarmalayan Anadolu asmaları, 
kökleri geçmişte, dallarını geleceğe uzatarak kendi-
ni tüketmekle meşgul olan bugünün insanına kulak 
verilmesi gereken sırları fısıldıyorlar…

Asmalara kulak verin!

Bugün coğrafyanın ve o coğrafyanın koynunda 
zenginleşen benzersiz kültür tarihinin üzerinde 
adeta kör döğüşü yaparcasına kendinden uzakla-
şan, birbirini yiyen, silikleşen ve giderek tüm renk-
lerini birer birer yitiren bu zamanın insanına tek bir 
asma dalı yeter. Yara da merhem de bu toprakta. 
Sen her neredeysen hemen orada, yanı başında.

“Asmalar fısıldıyor… Hasan Dağı’nın eteklerinde, 
Dicle’nin kıyısında, Torosların yamacında, Ege’nin 
bereketli ovalarında… Asmalar anlatıyor; üzüm, 
Anadolu’nun ruhudur ve ruhunu yitiren bir top-
rak sonsuza kadar çöl olur… Asmalar fısıldıyor… En 
ağır savaşlardan çıkan bir halkın, altında huzurla ve 
umutla oturacağı çardağıdır ülke. O çardak yıkılırsa 
hepimiz altında kalırız….”

Ege ve Akdeniz’de allı morlu danelere daha erken 
benler düşse de Eylül, Anadolu genelinde üzüm za-
manıdır…

Ancak kimi bölgelerde üzümler yavaş yavaş tez-
gahlara düşmeye başladı...

Binlerce yıldır bağcılık yapılan bu topraklar üzerin-
de yaşayan insanların ırkı, dili ve inancı değişse de 
asma ve üzümle kurdukları ilişki hiç değişmedi…

Kimi tanrısal bir anlam yükledi üzüme, kimi şarap-
tan dolayı şeytani bir günah olarak gördü. Kimi şa-
rabını içti ibadet ederken, kimi pekmezini ekmeğine 
katık etti. Kimi tayınına hoşaf yaptı, direndi topra-
ğına saldıran düşmana, kimi çayına şeker yaptı en 
yoksul zamanında.

Zorluk da, yokluk da, bolluk da hep üzüm vardı bu 
toprağın hafızasında…

Hititli Tuwana Kralı Warpalawa’yı, fıtrına tanrısı 
Tarhunza’ya tapınırken resmeden Konya’daki ünlü 
İvriz Kaya Anıtında, kral bir elinde üzüm salkımı, di-
ğer elinde ise buğday başağı tutarken görülür.

Neolitik çağdan buyana üzüm Anadolu inançları için 
kutsal sayılır.

Öyle ki Anadolu’ya gelmeden önce Müslüman olan 
Selçuklular’da bile en yüksek rütbeli devlet adamla-
rının unvanları arasında ‘Şarab-Salar’, yani diğer bir 
adıyla Şarapsalar da vardır. Sultanın en güvendiği 

ÜZÜM, 
ANADOLU’NUN RUHUDUR…

Yusuf YAVUZ 
(*) İnternetten alınmıştır. 
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ne dönüştüren Sultanlar’dan nasıl oldu da buraya 
geldik?

Nasıl oldu da birbirine güvenmeyen, sürekli kandı-
rılan ve gölgesinden bile kuşkulanan devlet adam-
larının yönettiği bir ülke haline geldi Anadolu? Nasıl 
oldu da 2071’de Anadolu’nun fethini kutlamaya 
hazırlanan bir devletin yöneticileri, bin yıl önceki 
atalarının dünya algısını aratır hale geldi? Nasıl oldu 
da bin yıl sonra yeryüzünün en yobaz cemaatleriyle 
iktidarı paylaşma kavgasının içine düştük?

Anadolu’nun bir dili vardır. Onlarca dilde, aynı dili 
konuşuyormuş gibi fısıldayan bir dil. Coğrafyanın 
kültürü, kültürün tarihi, tarihin toplumu, toplumun 
da insan tekini biçimlendirdiği bir akış bu. Bu akışı 
bozanlar, bu toprağı, sevgisiz, nefret yüklü, çorak 
bir dile mahkum edenler; dahası bu dili tepeden tır-
nağa topluma dayatanlar tarihten silinir…

Asmalar fısıldıyor… Hasan Dağı’nın etekle-
rinde, Dicle’nin kıyısında, Torosların yama-
cında, Ege’nin ovalarında… Asmalar anlatı-
yor; “üzüm, Anadolu’nun ruhudur ve ruhunu 
yitiren bir toprak sonsuza kadar çöl olur…”

Asmalar fısıldıyor… En ağır savaşlardan çı-
kan bir halkın, altında huzurla ve umutla 
oturacağı çardağıdır ülke. O çardak yıkılırsa 
hepimiz altında kalırız….

Truva’dan Çanakkale’ye, Kadeş’ten Kocatepe’ye; 
Anadolu insanı tüm savaşların ardından yaralarını 
asma çubuğuyla sardı. İki eliyle toprağa soktuğu 
asma çubuğuna dört elle sarılıp yaşama tutundu. 
Doğumunda şerbetini, ölümünde helvasını asmanın 
meyvesinden yaptığı pekmezle kardı.

İbadetini de isyanını da üzüm suyuyla yaptı!

Asmalar hala oradalar…

Bizden önce olduğu gibi bizden sonra da olmaya 
devam edecekler. Bu korkunç cehalet, bu dayanıl-
maz sığlık, bu akıl almaz hoyratlık ve bu yok olası 
tekdüzelik bizi bitirip tüketmeden önce asmalar bir 
şeyler fısıldıyor…

1200 çeşit asmaya sahibiz, 12 tanesini bilmiyoruz. 
2 bin yıl önce Pisidyalı bağcıların ilaç niyetine sattı-
ğı Amblada şaraplarının üzümlerinin yetiştiği bağlar 
bugün bozkıra dönüştü…

Kapadokya’nın benzersiz üzümlerinin yetiştiği Ça-
vuşköyün bağları bugün betonla kuşatıldı…

Niğde’nin, Elazığ’ın, Mardin’in, Antep’in, Kayseri’nin, 
hele de Konya’nın bağlarının yerinde yeryüzünün 
en çirkin apartmanları yükseliyor. Asmanın şiire dö-
nüştüğü Ege bağları yıkımla sınanıyor. Sağında ter-
mik, solunda jeotermal, önünde nikel, ardında altın 
madeni; köklerine siyanür dökülüyor…

Niksar’ın bağları viran olmuş, Erkilet bağları sonsuza 
kadar bozulmuş…

Bugünün tek tipleştirici ideolojisi, nefretle ve hınçla 
bir zamanlar her köyünde ayrı bir şarabın süzüldü-
ğü yaşam kültürünü linç ediyor. Oysa Anadolu bir 
kültürler katmanıdır. Bugün bir katmanını yok eder-
seniz yolunuzu şaşırırsınız. Bugün köklerini zerre 
kadar tanımadan o kökler hakkında ahkam kesen 
güruhun yarattığı toz dumandan sapla saman bir-
birine karışmış durumda. 

Fatih’i, Yavuz’u, Kanuni’yi bilmeden Osmanlıcılık, 
Alparslan’ı, Keykubat’ı, Keysüsrev’i bilmeden Sel-
çukluculuk oynayan siyasi otorite ve onun peşine 
takılıp giden bürokrat tayfası, bu topraklara en bü-
yük kötülüğü yaptıklarının farkında değiller.

Sofralarını, dahası canını emanet ettiği şarap ta-
dımcılarını, devletinin en güvenilir yöneticileri hali-
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kültürden daha önemli olan ve Anadolu’da yer alan 
“Dünya Kültür Mirasına” da sahip çıkmalıdır. 

Atatürk’ün başlattığı “Kent Modeli” ne yazık ki za-
man içinde yozlaşmış, son yıllarda yapılan bilinçsiz 
uygulamalarla, Karadeniz Müteahhitlerinin elinde, 
kent olma kimliğini kaybetmiştir. Niğde bir an önce 
bu utanç verici durumdan kurtarılmalıdır.

Son yıllarda yapılan yanlış uygulamalarla Niğde’nin 
yeşil alanları, vadileri, bağları, bahçeleri, meşhur eko-
lojik alanları, doğal ve kültürel değerleri ne yazık ki 
bir avuç insanı zenginleştirmek için yok edilmiştir. Bu 
sorumsuz akıl dışı gidişe derhal son verilmeli, Niğde 
sahip olduğu yüksek değerlere yeniden kavuşturul-
malıdır.

Bu nedenle, kentin yeni yöneticilerine düşen en 
önemli görev, Niğde’yi sahip olduğu kültürel değer-
leri kent mekanlarına yansıtan, özgün ve uygar bir 
kent olarak hayata geçirmeleridir.

Sahip olduğumuz binlerce yıllık “uygarlık becerisi” 
geleceğin uygarlık kentini yaratmak için fazlasıyla 
yeterlidir. 

Niğde, son yıllarda medeniyetleri temsil eden bir 
kent olmaktan çıkmış, yağmacıların, soyguncuların, 
rantçıların at oynattığı sıradan bir kent haline gelmiş-
tir. Niğde en kısa zamanda bu durumdan kurtarılmalı, 
Türkiye’nin en saygın kentlerinden biri haline geti-
rilmelidir. Ancak, bugün Şehir Belediyesi’nin, Valiliğin 
ve Üniversitenin sahip olduğu kadrolar, yeni bir kent 
projesi yaratacak düzeyde görülmüyor. Niğde’nin bü-
tün kurum ve kuruluşları ile yeniden örgütlenmesi 
gerekmektedir.

“Marka Kent Niğde” yaratma amacıyla yola çıkan 
ekibin çalışmaları, maalesef dışarıya kapalı, üç-beş ki-
şiyle, kısır döngü içinde kalmış başarısız bir teşebbüs 
olarak kalmaya mahkum mu olacak. Bu teşebbüsten 
bir avuç Niğdeli dışında pek çok kimsenin haberi ol-
mamıştır. 

Benim önerim, öncelikle bir kent vizyonu oluşturul-
masıdır. Ancak bu sıradan bir kent vizyonu olamaz, 
çok daha ileri düzeyde ele alınmalı ve geliştirilmeli-
dir. Bu konuda yapılacak ilk şey ve atılacak ilik adım, 
bilimden ve Üniversitelerden yararlanmak olmalıdır. 
Kentlerin nasıl olması gerektiğini KENT- BİLİM eğiti-
mi yapan Üniversiteler bilebilir. Bilimin öncülüğünde 
yapılacak çalışmalar son derece önemlidir ve Niğde 
halkının bilinçlenmesini sağlayacaktır. 

Şunu asla unutmamak gerekir. Niğde Kent Proje-
si sıradan bir proje değildir. Tüm Niğde halkını ve 
Niğde’nin geleceğini ilgilendirmektedir. Birkaç kişinin 
sınırlı bakış açısı ile şekillenmesi son derece sakınca-
lıdır.

Her şeyden önce Niğde, Niğdelileri ve “Niğde Kültü-
rünü” Türkiye’de temsil edecek kalitelere ve özgür-
lüklere sahip olmalıdır. Aksi takdirde Niğde sıradan 
bir kent olmaktan daha ileri gidemez. Niğde’nin, 
Türk Kültürünü temsil etmesi de yeterli değildir. Bu 

NİĞDE: BİR KENT PROjESİ Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Niğde’ye dışarıdan baktığımızda, gün geçtikçe içine 
kapanan, mahalle baskısı hissedilen, azımsanmaya-
cak sayıda sığınmacı popülasyonu oluşmuş, kapısı-
na kilit vurulan-satılan fabrikaları, çocuk gelinleri ve 
dağcı kazalarıyla ulusal medyada gündeme gelen, 
betona teslim olmuş, nüfus tabelası sürekli deği-
şen, etrafı dağlarla çevrili kasaba irisi bir yerleşim 
yeri görüyoruz. 

Önceki rektörümüz Prof. Adnan GÖRÜR anlatmıştı; 
Üniversite’de tam zamanlı göreve başlayacak bir 
akademisyen ile görüşüp el sıkışırlar, Niğde’ye ailesi 
ile gelen hocamız, kampüsten ayrılıp şehir merke-
zine gider. Gidiş o gidiş… Şehri ailecek dolaştıktan 
sonra hocamız Rektör beye telefon açar;  “Kusura 
bakmayın hocam, bizimkiler burada yaşamak iste-
miyor, dönüyoruz” der.  

Bugüne kadar onlarca örneği yaşanmış bu tür kaçış-
ların nedenlerini iyi tahlil etmenin yanı sıra, bir şehri 
yaşanılır kılmak için ne yapılmalı- ne yapılmamalı me-
selelerine kafa yormamıza ilaveten, aşağıda özetle-
meye çalıştığım soru(n)lara da göz atmak gerekir.  

Neden kalifiye insanlar Niğde’de yaşamak istemez?  
Niğde eşrafının çocukları neden üniversite sınavla-
rında il dışı tercih yaparlar? Kronikleşmiş beyin göçü 
nasıl durdurulur? 

Yıllardan beri Niğde neden gelişmedi diye sızlanıp 
dururuz. Şehrimizde göreve yeni başlayan her Vali 
buna kafa yorar, mesai harcar, projeler yaptırır, top-
lantılar düzenlenir. Niğde için neler yapılabileceği 
tartışılır, kararlar alınır. Alınan kararlar uygulamaya 
konulmadan Valimiz 2-3 sene sonra tayin olur, gö-
reve gelen yeni Vali ile birlikte tekrar başa dönülür. 
Ancak, bizler Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK ile bu 
kara yazgının değişeceğine, O’nun Niğde’mizde iz 
bırakan Valiler arasında yer alacağına ve Mülki ida-
recilik görevine ilk adımını attığı Niğde için tasarı ve 
projelerini hayata geçireceğine inanıyoruz ve ken-
disine güveniyoruz. 

18 Ekim 2018 tarihinde Sayın Valimiz Yılmaz 
ŞİMŞEK önderliğinde, İzmir’de yaşayan Niğdelilere 
yönelik Marka Kent Niğde Arama Çalıştayı 
düzenlendi. Çoğunlukla bürokrat ve işadamı ağır-
lıklı katılımcılara anketler dağıtıldı, muhtelif konular 
masaya yatırıldı, neşeli bir havada geçen toplantıda 
yemekler yendi, çaylar içilip hasret giderildi.    

Toplantı sonunda katılımcılardaki genel kanı, “Gü-
nümüzdeki manzaraya bakıp, gerçeklerle yüzleştik-
ten sonra Niğde’yi cazibe merkezi haline getirmek 
için neler yapılması gerektiğine kafa yormalıyız” 
şeklinde idi. 

MARKA ŞEHİR 
OLMAK YA DA OLAMAMAK

Alper GÖNCÜ
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Eli yüzü düzgün bir Kent Müzesi neden açılmaz? 
Kadıoğlu Konağı ne oldu? Halkevi Binası’nın yerine 
dikilen ucubenin fikir babası kim?  Nerede Derman 
Evi, Ağa Yusuf Türbesi? 

Neden tüccar, taa Tibet’e, Nepal’e  gidip halı dokutur?  
Nerede maharetli kızlarımız, el dokuma halılarımız?  

Ferit ŞAHENK beyefendi Nusret’e Niğde Şubesi aç-
tırsa, millet kuyruğa girse, sosyal medyada tıklansa 
fena mı olur?  Nerede Emre ALTUĞ?  Bağa bahçeye 
meraklı olduğunu bildiğim, Müslüm Baba filmiyle 
devleşen Timuçin ESEN, büyükbabası Fehmi bey 
amcanın ruhunu şad edecek Niğde konulu bir film 
çekemez mi?   

Niğde’nin yetiştirdiği devlet adamları, sanatçılar, iş 
dünyasının duayenleri nerede ?  Vefa nerede? Şefik 
SOYER Meydanı nerede? Mehmet Naci ECER Mey-
danı nerede? Emin ERİŞİRGİL Caddesi navigasyonda 
gözüküyor, bilen eden yok ( Caddenin adının değiş-
tirilmesi, Belediye Meclis toplantısında gündeme 
geldiğinde, Başkan Yardımcısı değerli ağabeyimiz 
Sn. Ahmet TACİROĞLU, müdahale edip aynı kal-
masını sağlamış. Bu anlamlı davranışına Teşekkür 
ediyoruz).  

Mebus Faik SOYLU, Ayan Azası Galip bey, Halit MEN-
Gİ, Asım EREN, Tahsin KİTAPÇI, Meclis-i Mebusan 
Azası Muhittin Efendi’nin esamesi okunuyor mu?   

Nerede Nurettin BAYHAN’ın, Ali ERCAN’ın, İlhan 
SANCAKTAROĞLU’nun türküleri? Halıcı Hakkı’yı, Do-
kuz Telli’yi  hatırlayan kaldı mı? 

Güncel filmlerin vizyona girdiği, gençlere hitap ede-
cek doğru düzgün sinema-tiyatro salonu var mıdır? 
(Pazar yerindeki soğuk hava deposundan bozma 
sinemayı saymıyorum).  

Niğde’nin yanı başındaki Kokarca Kaplıcasının üze-
rinde binalar yükseliyor şimdilerde…

Sarıova’ daki “Dertalan” Kaplıcasında Hafızın 
Ziya’nın girişimlerinden sonra başka bir çalışma oldu 
mu bugüne kadar?  

Nerede Dermason Fasulyesi? Dünyaca meşhur 
Barbunyamız? Pancar? Lahana? Germeyen 
Mercimeği? Sazala Domatesi? Kisasar ( Ke-
merhisar) Kavak Yaprağı, Şaabı, Mut Üzümü?  

Niğde’yi tanıtmak, Ankara’daki Niğde Günlerinde 
ve EMITT fuarlarında;  köfter, elma hakı, zerdali 
kurusu  yiyip kavanozda Toros Kurbağası sergi-
lemek midir?    

(Kurbağa, daha sonra Bolkarlar’daki Karagöl’e bıra-
kılmış mıdır?)  

Geçmiş yıllarda organize edilmiş olan Elma Gece-
leri ve Festivali neden yapılmaz oldu? Bu konuda 
somut bir çalışma var mı?  

Ülkemizde olduğundan daha fazla yurtdışında ta-
nınan Aladağlar ve Bolkarlar’ın hakkını verebiliyor 
muyuz? Bölgede dört mevsim hizmet verecek, 
adam gibi bir dağ oteli var mıdır?

Kapadokya Bölgesinin tam ortasında yer alıp da 
turizm rotalarının dışında kalmayı başarabilmeyi, 
turizm pastasından pay alamamayı bugüne kadar 
sorguladık mı? Kafayı akıllı telefonlardan, okey tah-
talarından kaldırıp gerçeklerle yüzleştik mi ?      

“Anamın hakırdak dürümü, dut kurusu-sü-
pürge tohumu” edebiyatı yapıp, sıla hasreti çek-
tiğini söyleyen ama yıllar önce memleketinden ay-
rılıp yaban ellerde zenginleştikten sonra Niğde’ye 
zerre-i miktar kadar hayrı olmamış sermaye erbabı 
nerede? Bunun başka bir versiyonu da;  büyük şeh-
rin girdabına kapılıp asimile olmuş, Niğdeli olduğu-
nu unutan/saklayan, duyarsız, kimsenin tanımadığı 
anti sosyal tiplerdir ( Bir avuç hayırsever ve yatı-
rımcı idealist hemşerimi tenzih, ısrarla Niğde’de kal-
mayı sürdüren, iş güç sahibi kadim Niğdeli cengaver 
takımını tebrik ederim).       

Yoz taşra dedikodularını, adamsendeciliği, 
iki yüzlülüğü, kıskançlığı, boş lakırdıyı, kişi-
sel ikbal peşinde koşturmayı, mukaddesat 
bezirganlarına teslim olmayı bir kenara bıra-
kıp Niğde için ne yapabiliriz diye düşünme-
nin vakti ne zaman gelecek?     

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli görevler 
yapmış devlet adamı Ebubekir Hazım TEPEY-
RAN  neden kendi memleketinde yok sayılır? Adına 
düzenlenen Roman Ödülünü neden Beşiktaş veya 
Çankaya Belediyesi sahiplenir? 

Kentin geçmişine neden sahip çıkılmaz?  Nerede 
Aile Çay Bahçesi, nerede Kara Süheyla’nın büfesi?  
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ları ile Türkiye’nin en verimli Kalsit yataklarına ev 
sahipliği yapıyor.  

Yıl boyunca güneşli günler ülke ortalamasının üze-
rinde olduğundan Güneş Enerjisi projeleri ve teş-
viklerden nasiplenmesi gerekir. Bu alanda başlayan 
yatırımların devamının geleceğini ümit ediyoruz.

Milli Mücadele’ye can-ı gönülden destek vermiş olan 
Niğde, bir zamanlar memleketin en güvenilir şeh-
riydi… Topkapı Sarayı Hazineleri, Kutsal Emanetler, 
Kurtuluş Savaşı silahları saklanmış bu topraklarda… 

1909-10 yıllarında Niğde’de iki bilardo salonu var-
mış, hafta sonları at yarışı düzenlenirmiş. 

Nüfus mübadelesi ile başlayan gerileme dönemi, 
kent merkezinde bulunan  askeri birliğin taşınması 
ve  İlçelerin ayrılmasıyla hız kazanmış, 1992 yılın-
da Üniversitemizin kurulması kente bir nebze ivme 
kazandırdıysa da yeterli miktarda sanayi yatırımı-iş 
imkanı olmadığından ve tarımın eski tadı kalmadı-
ğından  sürekli göç veren bir il konumuna gelmiş, 
şimdilerde ise betona teslim olmuştur.  

Niğde’nin, tarımda Isparta’yı, tarihi kent dokusu-
nun korunması konusunda ise Kastamonu’yu ör-
nek alması gerekir.  

Bereket versin, yerelden ulusala terfi eden Niğde 
Gazozu var da zevahiri kurtarıyor. Yurt sathında he-
men her yerde bulunan yerli ve milli gazozumuza 
yoğun talep var. 

Marka Kent Proje Koordinatörü Prof. Başaran 
ÖZTÜRK ile güler yüzlü Vali Muavinimiz Cemil KI-
LINÇ beye ve bu projeye emek veren herkese ba-
şarılar diliyorum. 

Üzüm bağları, bostanlar, elma bahçelerine apart-
man dikildi.  Amasya cinsi elma yok olmak üzere, 
patates zaten hayvan yemi oluyor; çiftçi elinde ka-
lan malı yola döküyor( Bu sene bir nebze para etti 
de çiftçi borçlarının faizinin çeyreğini ödeyebildi) . 

Varlığından bile haberdar olmadığımız Çamardı 
Kulası atlarını gören bilen var mı? Nesli tükendiği 
söyleniyor. At Kültürü çoktan yok oldu, üç beş kırık 
dökük beygir dışında memlekette at kalmadı.  

Kültür Vadisi Projesi ne oldu? Saat Kulesinin altın-
daki dükkanlar metruk görünümde, istinat duvarı 
tehlike arz ediyor, restore edilen kiliseler hala ziya-
rete açılmadı. Refik Aslan ÖZTÜRK Valimizin hayali 
olan Cullaz Sokak projesi de ancak yirmi senede 
hayata geçirilebildi. 

Ramazan ayında yurt dışından misafirimiz gelir 
otele yerleşir, kahvaltı saatini sorar;  “ sahur var, 
kahvaltı yok” derler Bu mudur turizm anlayışı? 

Bütün bunları kırk yıl boyunca yazan-söyleyen 
Ömer Fethi GÜRER üstadımızın dilinde tüy bitti.

Sanki yukarılarda bir yerlerde gizli bir el sürekli Niğde 
ile uğraşıyor. Atalet/miskinlik büyüsü yapılmış adeta… 

Cihan-ârâ cihan içindedir, arayı bilmezler,

Ol mâhiler ki derya içredir, deryayı bilmezler.

“O balıklar ki denizin içindedir, denizi bilmezler”... 
1500’ lü yıllarda Hayali’nin yazdığı dizeler günü-
müzdeki Niğde’yi anlatıyor sanki… 

Halbuki  ön plana çıkaracağımız, öğüneceğimiz o ka-
dar çok şey var ki memleketimizde…

Derin tarihsel geçmişinin yanı sıra, heyecan verici 
coğrafi konuma sahip Niğde, zengin yeraltı kaynak-
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İtilaf Devletlerince çok önceden hazırlanan Ant-
laşma taslağında yer alan ağır şartların başlıcaları 
şunlardı:

-  İç Anadolunun bir kısmı hariç tamamı, İngiltere, 
Fransa ve İtalya arasında pay ediliyor; Türklere 
sadece Ankara, Kastamonu  ve civarından oluşan, 
toplamda sadece 200.000 kilometrekarelik bir 
küçük bölge bırakılıyordu ki, denize sadece küçük 
bir kıyısı bulunan bu bölgenin ekonomik olarak 
yaşaması da mümkün değildi.

- İstanbul dışında Trakya bölgesinin tamamı 
Yunanistan’a bırakılırken, İzmir ve civarı resmen 
Osmanlı idaresinde gösteriliyor, ancak fiilen 
Yunanistan’ın kontrolüne bırakılı-yordu.

-  İstanbul teorik olarak Osmanlı Devletinin Başkenti 
kalacak; ancak Sevr hükümlerine en küçük bir dav-
ranışta İtilaf Devletlerinin yönetimine geçecekti.

-  Doğuda sınırları ABD Başkanı  tarafından belirle-
necek bir Ermeni Devleti kurulacaktı.

-  Kürtler isterlerse, Antlaşmadan 1 yıl sonra ayrı bir 
devlet kurabileceklerdi.

Bu antlaşma aslında Anadolu ve Ortadoğu’da Türk 
varlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir 
teslimiyet belgesi idi.

22 Temmuz 1920; Vahdettin tüm Devlet ileri 
gelenlerini ‘’SALTANAT KONSEYİNDE’’ toplar ve 
1. Dünya Savaşını sona erdirecek Barış Antlaş-
masının ivedilikle imzalan-ması kararı alınır. Bu 
karara istinaden Damat Ferit başkanlığındaki 
bir heyet 99 yıl önce, 10 Ağustos 1920’de, 
Osmanlı Devletinin yok oluş belgesi olan SEVR 
Antlaş-masını imzalar.

ADIM ADIM SEVR’e DOĞRU

Aslında SEVR Antlaşmasından 3  ay önce, aynı yerde, 
İtilaf Devletleri ile Osmanlı idareci-leri arasında, 10 
Mayıs 1920 tarihinde bir Barış görüşmesi yapılmış-
tır. Eski Sadrazam Tevfik Paşa, Dahiliye Nazırı Reşit 
Bey, Maarif Nazırı Fahrettin Bey ve Nafia Nazırı Cemil 
Paşanın da bulunduğu görüşme heyetine, galip dev-
letlerin önerdiği Antlaşma metni o derece aşağılayıcı 
idi ki Heyet bu tasarıyı tereddütsüz reddetti.

Bunun üzerine, İzmir dahil Anadolunun birçok böl-
gesini işgal etmiş bulunan İtilaf Devletleri, hazırla-
dıkları ortak açıklamada Osmanlı Devletini Savaşın 
sorumlusu gibi gösterip, ayrıca Ermeni ve Rumlara 
görülmemiş zulüm uyguladığını ve Türklerin çoğun-
lukta olmadığı toprakların Türk boyunduruğundan 
kurtarılacağını da deklare ettiler. Bunu fırsat bilip 
cesaretlenen Yunan kuvvetleri ise başlattıkları sal-
dırı sonrası  Balıkesir, Bursa ve İç

Ege Bölgesini işgal etti.

Gelişmelerden korkuya kapılan Padişah ve avane-
si, sözünü ettiğimiz ültimatom niteliğin-deki bildiri 
sonrası iyice paniğe kapılıp, 22 Temmuz 1920 ta-
rinde düzenlenen ‘’SALTANAT KONSEYİNDE’’ Ant-
laşmanın ivedilikle imzalanması için karar aldılar. Bu 
amaçla  Damat Ferit yönetiminde teşkil edilen bir 
heyet aceleyle Fransaya gönderildi ve tarihimizde 
kara bir leke olarak kalacak o meşhur ve meşum 
‘’SEVR ANTLAŞMASI’’ imzalanır.

İSVİÇRE, LOZAN VE 
LOZAN ANTLAŞMASI (I)

Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Bşk.

Sevr Anlaşmasına göre Anadolu
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LOZAN’A DOĞRU

Çetin mücadeleler ve güç şartlarda mucize başarı-
lar sonrası Yunan kuvvetleri önce Sakarya’da, Gazi 
Mustafa Kemal liderliğindeki Türk Ordusu tarafın-
dan durdurulup, 3 haftalık kanlı bir savaş sonrası 
geri püskürtülür.

Uzun bir hazırlık ve stratejik bekleme/oyalama 
döneminden sonra, Türk Ordusunca Afyonda top-
lanmış olan Yunan kuvvetlerine karşı 26 Ağustos 
1922 günü başlatılan ÖLÜM - KALIM saldırısı 30 
Ağustosta tarihi bir zafere dönüşmüş; Uşak, İzmir, 
Balıkesir, Bursa ve

tüm Ege Bölgesi büyük bir süratle, birkaç gün içinde 
düşman istilasından kurtarılmıştır.

Türk güçleri lehine gelişen bu durum karşısında isti-
lacı ülkeler, İsmet Paşa Başkanlığındaki Heyetle 11 
Ekimde Mudanya Mütarekesini imzalamak zorunda 
kalırlar.

İsmet Paşanın ilk politik zaferi de sayılabilecek söz 
konusu Ateşkes Anlaşmasından sonra Uluslar arası 
bir Konferans ve Antlaşmadan söz edilmeye baş-
lanır…

Savaş alanında kazanılan başarıların, Dünyaya hük-
meden İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Japon-
ya gibi güçlü ülkeler nezdinde de tescili gerekiyor-
du. İşte 20 Kasım 1922 günü Lozan’da ( yazılışı 
Lausanne) başlayıp, kesintilerle 24 Temmuz 1923 
tarihinde çetin görüşmeler sonucunda genç Türki-
ye Cumhuriyeti ile ilgili ülkeler arasında akdedilen 
Lozan Antlaşması, bugüne kadar geçerliliğini koru-
yabilmiş nadir sayıdaki Uluslar arası bir Antlaşma 
olarak, tarihteki yerini alan çok önemli bir belgedir.

_________

 Lausanne; Ouchy Sarayı

Kurtuluş savaşında yabancı gözüyle etki bölgeleri.

Lozan, Ouchy; Lozan Antlaşması

Devam edecek.
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yapılan açıklamalarda, bu alanda ciddi gelişmelerin 
gerçekleşmekte olduğunu da görüyoruz.

Siyasi görev dönemimde de yazılı talebim üzerine za-
manın Tarım Bakanı rahmetli Nafiz KURT tarafından 
kurulması kararlaştırılan ülkemizin tek Patates Araş-
tırma Enstitüsü’nün Müdürü Sayın Uğur PIRLAK tara-
fından basında gördüğümüz güzel açıklama ve faali-
yetler de bizim şansımızı arttırmaktadır. Tarım Bakan-
lığı ve Devlet İstatistik Kurumu verileri de bu konuda 
mukayeseli üstünlüğümüzün resmi belgeleridir.

Ayrıca; Üniversitesitemizdeki Tarım Bilimleri ve Tek-
noloji Fakültesinin varlığı da, bu alandaki bilimsel 
desteği ve yetiştirdiği yüksek eğitimli gençleri ile 
mukayeseli üstünlüğümüzü perçinlemektedir.

Bu şansımızı gerçeğe dönüştürmemiz için alt yapı-
mızı da ivedilikle tamamlamalıyız. Geçenlerde yerel 
basında çıkan haberlerde, Niğde hayvancılığında bü-
yük atak yapmamızı sağlayacak olan HAYVANCILIK 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ yer seçiminin de Tarım 
Bakanlığı yetkililerince kabul edildiği haberini Sayın 
Vali Yılmaz ŞİMŞEK açıkladılar. Bu, çok önemli ve hızla 
tamamlanması da bizi sevindirecek bir gelişmedir.

Hayvancılık sektöründeki bu gelişmeye paralel ola-
rak mutlaka, Cumhurbaşkanlığı Makamınca 13 Aralık 
2018 tarihli, II. Yüzgünlük İcraat Programında (37. 
Sahife) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması ile ilgili Tarım Bakanlığınca yer seçimi ke-
sinleştirilmesi emredilen; İzmir, Aydın ve Adana illerine 
Niğde ilinin de eklenilmesi için ilimizce resmi müracaat 
yapılıp, ciddi olarak Ankara’da takibi sebze, meyve ve 
diğer tarımsal ürünler açısından olmazsa olmazımızdır.

Geleceği yakalamanın, ancak zamanında gelişmeleri 
takip ve öncelik alabilmekten geçtiği, siyaset ve eko-
nomi bilimlerinin tartışma götürmez kuralıdır.

Başarı dileklerimle.

Değerli Niğde’li Hemşerilerim,

Geçtiğimiz aylarda Sanayi Bakanlığı yapan Sayın 
Faruk ÖZLÜ, yaptığı bir açıklama ile ülkemizde önü-
müzdeki on yılda, beş ana sektörde SANAYİ DEVRİMİ 
çalışmasını başlatacaklarını açıklamıştı.

Bu beş sektörden birisinin de, GIDA YÜKSEK TEKNO-
LOJİ SANAYİ olduğunu açıklamıştı.

Bu sektör yatırımını yörelerine getirme becerisini gös-
teren illerin, geleceğin tarımsal sanayi merkezi olacak-
ları ve büyük kalkınma hamleleri yapacakları kesindir.

Bu sektör açısından ilimiz ne şansa sahiptir ve bir 
şansımız var mıdır? Şimdiden bu konuyu irdelemek 
ve fırsatı kaçırmamak lazımdır.

Bu çalışma bugünden yapılmazsa yarını yakalama-
mız hayal olur sanırım. Alt yapısını planlı, programlı 
olarak hazırlayıp gerekli müracaatları resmen yapıp, 
ciddi olarak takip eden iller bu fırsatı gerçeğe dönüş-
türeceklerdir.

Benim kanaatime göre ilimiz, bu konuda en şanslı 
illerden birisidir.

Çünkü ilimiz ekonomisinin %48’lik dilimini, tarım ve 
tarımsal üretimin oluşturduğu görülmektedir. 

Patates üretiminde Türkiye’de birinci,

Lahana üretiminde birinci,

Çavdar üretiminde birinci,

Kuru fasulye üretiminde ikinci,

Elma üretiminde ülke üçüncüsü,

Nektarin üretiminde sekizinci,

Kiraz üretiminde ise sekizinci sıradadır.

Üretim alanında yapılan yeni destek ve yatırımlar-
la ilgili İl Tarım Müdürü Sayın Asım BAŞ tarafından 

GÖNEN’İN KALEMİNDEN...
                Akın GÖNEN 

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

Kuşkusuz Sayın ERBİL bu başarısı ile sadece Niğ-
de’mizin değil ülkemizin de gururu olmuştur. Say-
gılarımla. 

Not: Bu konuda daha fazla bilgiye internetten (Go-
ogle) ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERBİL, 1966 yılında Anka-
ra Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra Yüksek Lisansını 1970 yılında, Doktorasını da 
1979 yılında Grenoble Üniversitesi’nde (Fransa) ta-
mamlamıştır. 1979 yılında Ege Üniversitesi’nde Do-
çent, 1988 yılında da Profesör olmuş, 2009 yılında 
da emekliye ayrılmıştır. 

Uzmanlık alanları Nükleer Fizik, Teorik Nük-
leer Fizik, Nükleer Yapı, Deforme Çekirdekler 
ve Matematiksel Fizik olan Prof. Dr. Hasan 
Hüseyin ERBİL’in bu başarısını Başkent – 
Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak bizlerde 
içtenlikle kutluyor ve kendisiyle gurur duyu-
yoruz. 

Uluslararası Standartlar ve Derecelendirmeler Ajan-
sı tarafından her yıl değişik bilim alanlarında düzen-
lenen ve Dünya’nın tüm ülkelerinden bilim adamla-
rının  başvurular yaptığı yarışmada Prof. Dr. Hasan 
Hüseyin ERBİL şampiyon olmuştur.

Ulukışla ilçemizin Emirler Köyünden olan Sayın ER-
BİL bu yarışmaya hiçbir başvurusu olmadığı ve ka-
yıt dahi yaptırmadığı halde, Kuantum Mekaniğinde, 
2019 yılı Dünya Şampiyonluğuna ve Onursal Bilim 
Doktorluğuna layık görülmüştür.

Prof. Dr. ERBİL bu başarısını, ilkin TÜBİTAK Fizik 
Dergisi’nde (Erbil, H. H. Turkish journal of 
Physics, 42, 2018, 527-572), daha sonra da 
Dünyanın bir çok ülkesinden yayın gönderme istek-
leri olması üzerine, bunlar arasından Uluslararası bir 
dergi olan Global journal of Science Frontier 
Research: FMathematics and Decision Scien-
ce, Volume 19, Issue 1 Version 1.0’da bazı 
eklemelerle yayınlanan “General Solution of the 
Schrödinger Equation with Potential Field 
Quantization and Some Applications (Alan 
Kuantumlaması ile Şödinger Denkleminin Genel 
Çözümü ve Bazı Uygulamaları)” başlıklı makalesi ile 
elde etmiş ve ödüle layık görülmüştür.

Değerli Hocamız, Prof. Dr. ERBİL bu makalesinde 
şimdiye kadar tam olarak çözülemeyen bir fizik 
problemini çözmüş ve fizik biliminin gelişmesine 
çok büyük bir katkıda bulunmuştur. Bu katkı bilim-
sel çevrelerde de büyük beğeni almıştır. 

Dünyanın 95 ülkesinden, 5245 bilim adamının ka-
tıldığı bir yarışmada, altmış iki yıllık arkadaşım ve 
dostum Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERBİL’in bu başarısı 
beni de son derecede gururlandırmıştır. Bu gururu-
mu ve mutluluğumu, NİĞDE’miz dergisi aracılığıyla 
tüm Niğdeli hemşerilerimle paylaşmak istedim.

HEMŞERİMİZ PROF. DR. HASAN  
HÜSEYİN ERBİL DÜNYA ŞAMPİYONU

Ceyhan DEMİR
Emekli İdareci- Avukat

Hasan Hüseyin Erbil
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351 Megawatt olan ve yaklaşık 600.000 nüfuslu 
bir kenti beslemeye yeterli elektrik üreten bir sant-
raldır. 

Şekil.1. Jeotermal sistemin şematik gösterimi

Jeotermal enerjinin fosil yakıtlara nazaran avantaj-
ları sırasıyla:

• Jeotermal enerji rezervleri, diğer fosil kaynaklara 
göre sonsuzdur.

• Jeotermal enerji diğer enerjilere kolaylıkla dönü-
şür.

• Jeotermal enerji diğer enerjilerden daha ucuz-
dur.

• Çevre kirlenmesine diğer enerji kaynaklarından 
daha az etkisi vardır. 

• Jeotermal enerji tesislerinin bakımı, korunması 
kolay ve ucuzdur. 

• Jeotermal enerji genellikle kısa dönemli meteo-
rolojik olaylardan etkilenmez. 

• Jeotermal enerji ileri teknoloji gerektirmediğin-
den, ülkeyi politik yönden bağımsız kılar.

jeotermal enerji tanımı ve oluşumu 

Jeotermal enerji, fosil yakıtlara göre daha avantajlı 
olan bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz sıcak su kaynak-
ları açısından zengin olmasına rağmen, ısıtma uygu-
lamalarında bu imkan yeterince kullanılmamaktadır. 
Jeotermal sözcüğü yer ve ısı anlamındaki yunanca 
iki sözcükten türemiştir. Yerkabuğunun çeşitli de-
rinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklıkları 
atmosfer sıcaklığının üzerinde olan ve çevresindeki 
normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla 
erimiş mineraller ve çeşitli tuzlar içerebilen sıcak su, 
buhar ve gazlar olarak tanımlanabilir. Yerkabuğu-
nun kırık ve çatlaklarından derinlere süzülen mete-
orik sular bu ısı kaynağı ile ısıtıldıktan ve mineral-
ce zenginleştikten sonra yoğunluk farkı ve basınç 
nedeni ile yükselirler(Şekil 1). Jeotermal akışkanlar  
meteorik ve jüvenil kökenli veya her ikisinin çeşitli 
oranlarda karışımı ile oluşmaktadır.  Jeotermal ener-
ji tekrarlanılabilen ve sürdürülebilen çevre dostu 
ve yerli bir enerji kaynağıdır. Bu ısının kaynağı ise 
henüz tam soğumamış bir mağma kütlesi, genç 
bir volkanizma veya yeraltında oluşan bir ısı  akısı 
olabilir. Yukarıda bahsedildiği gibi çevre dostu bir 
enerjidir. Fakat jeotermal akışkanların korozyona 
ve kirlenmeye sebep olacağı, içerdiği bor yüzün-
den tarımsal sulamaya uygun olmadığı, yapısında-
ki CO2 ve hidrojen sülfür gibi gazların açığa çıktığı 
bilindiğinden jeotermal enerji uygulamalarında bazı 
teknolojik önlemlerin alınması gerekmektedir. Hem 
rezervuar parametrelerinin korunması ve hemde 
jeotermal suyun ve gazların çevreye zarar vermesi-
nin önlenmesi için, tüm dünyada yasalarla zorunlu 
hale getirilmiş olan reenjeksiyon uygulanmalıdır. Bu 
durumda jeotermal enerji çevreye zarar vermediği 
gibi, diğer enerji kaynaklarına göre daha tasarruflu 
enerjidir. İlk jeotermal enerji santralı, 1931 yılında 
İtalya’daki Lorderollo’da kurulmuştur. Toplam  gücü 

jEOTERMAL ENERjİ, KULLANIM ALANLARI  
VE NİĞDE’MİZ jEOTERMAL KAYNAKLARI

              Gökhan BULUŞ
Teknik Uzman (Jeoloji Yük. Müh.) Grup Yetkilisi

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
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Niğde bölgesi sıcaksuların balneolojik (*) açı-
dan tanımlanması

(*) Kaplıca ve şifalı suların çeşitli hastalıklar üzerindeki 

etkileriniz inceleyen bilim dalı

Çiftehan kaplıcası: Romatizmal ağrılar, eklem 
kireçlenmesi, cilt hastalıklarında faydalıdır. Bel fı-
tıkları ve buna bağlı siyatik ağrılar, ağrılı kadın has-
talıkları, kadınların enfeksiyon şekline bağlı olarak 
süren akıntılar, spast ağrılar, karın içinde spazmla 
doğan ve lezyona bağlı olmayan sendromlar, böb-
rek taşlarının düşmesinde üreten üzerinde etkisi 
vardır. Kısaca:

• Kireçlenmeler

• İltihaplı romatizmalar

• Yumuşak doku romatizmaları

• Mekanik bel ve boyun problemleri

• Ortopedik problemler, kırık sekeller, ameliyat 
komplikasyonları

• Spor yaralanmaları 

• Kas hastalıları

• Nörolojik hasarlara bağlı yaralanmalara karşı 
faydaları bulunmaktadır.

Narköy kaplıcası: Narköy kaplıcaları, toplam 
2402.68 mg/lt mineralizasyonu olan, karbondi-
oksitli miks formda termomineralli sulardır. Banyo 
uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal 
hastalıkların (romatoid artrit, ankilozan spon-dilit 
başta olmak üzere) kronik dönemlerinde; kronik bel 
ağrısı, osteoartrit gibi noninflamutuvar eklem has-
talıklarının, miyozit, tendinit, fibromiyalji sendro-
mu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde 
tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik ope-
rasyonlar, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun 
süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon 
çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş nörolojik 
rahatsızlıklarda rehabilitasyon amacıyla, stres bo-
zukluğu, nörovejetarif distoniler örneklerindeki gibi 
genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmala-
rında destekleyici  ve tamamlayıcı tedavi unsuru 
olarak kullanılabilir niteliktedir. Suyun arsenik mik-
tarının yüksekliği nedeni ile içme olarak kullanılması 
uygun değildir.

• Jeotermal enerji kaynaklarını belirleme ve sıcak 
akışkanları saptama şansı, petrole oranla daha 
fazladır. 

• Jeotermal sondajlar, genellikle petrol sondajları-
na oranla daha sığdır. 

• Jeotermal enerji için gerekli yatırım ve masraflar, 
diğer enerji kaynaklarına göre daha ucuzdur.

• Jeotermal enerji tesislerinin basit olması nede-
niyle yakıt, kül, dışardan suyla beslenme, ısıtma 
kazanı gibi sorunları ve gereksinmeleri yoktur. 

Jeotermal akışkanı oluşturan sular, meteorik ve jüve-
nil kökenli veya her ikisinin çeşitli oranlarda karışımı 
ile oluştuklarında yerkabuğundaki hazneler sürekli 
olarak beslenmekte ve kaynak yenilenebilmektedir. 
Beslenmedeki mevsimsel ve yıllık değişimlerin genel-
likle etkisi olabilmekle beraber, pratikte beslemenin 
üzerinde bir tüketim olmadıkça jeotermal kaynakla-
rın tükenmesi söz konusu değildir. Yerkabuğundaki 
ısı kaynağı mağmadır. Mağmanın derinliklerinden bü-
yük kitleler halinde yukarı gelen erimiş kayaçlar ısı 
akışını yerel olarak artırırlar. Yerkabuğunda ısı artışı 
ortalama 1.4*10-6 kal/cm2s’dir. Yerkabuğundaki jeo-
termal ısı mantoda ısı iletimiyle ve radyoaktif ele-
mentlerin bozunması yoluyla ortaya çıkar. 

Niğde ilimiz jeotermal kaynakları

Niğde ilimizde bilinen 3 adet sıcak su kaynak böl-
gesi bulunmaktadır. Bunlar Çiftehan Narlıgöl ve 
Derdalan sıcaksuları olup, bu 3 kaynağın sıcaklık 
ve debileri birbirinden farklıdır. Narköy jeotermal 
alanında kendiliğinden çıkan kaynakların sıcaklı-
ğı 29-45 oC olup, bölgede yapılan sondajlar debisi 
2.5-20 Lt/s arasında değişen sıcaklığı 65 oC olan 
akışkanlar elde edilmiştir. Çiftehan bölgesinde, Bü-
yükotel kaynağı, Kükürtlü kaynağı, Çamaşırlık kay-
nağı, Çelikli kaynağı olmak üzere 4 adet kaynak ve 
açılmış sondajlarda bulunmaktadır. Çiftehan bölgesi 
sularının sıcaklığı ise 44,5-53,5 oC arasında değiş-
mektedir. Derdalan bölgesindeki suyun sıcaklığı ise 
diğerlerine göre düşük olup, 29,5 oC dir. Bu 3 bölge-
deki sıcak suların kimyası da birbirinden farklı olup, 
kimyasal özelliklerine göre sağlık açısından değişik 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 
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Türkiye’nin her yanına dağılmışlardır. Bu sebeple, 
ucuz ve temiz bir enerji kaynağı olan jeotermal 
enerjiden da fazla yararlanmak için, mevcut saha-
ların geliştirilmesi ve yeni sahaların keşfedilmesi ile 
ülkemiz önemli ölçüde ekonomik ve sosyal faydalar 
sağlayacaktır. Niğde ilimiz de bunlardan birisi olup, 
bölgemizde yeni araştırmaların yapılması, yeni kay-
nak alanlarının bulunması ve mevcut sahaların ge-
liştirilmesi önemli olup, ilimizin sosyal ve ekonomik 
açıdan gelişimine katkı sağlayacaktır.

Kaynaklar

1. Buluş G, 2003, Jeotermal enerji ve kullanım alanları. 
Ankara

2. Şimşek Ş., 1995, Hacettepe Üniversitesi Sıcak ve 
mineralli sular ders notları. Ankara

3. Şahinci A, 1991, Jeotermal sistemler ve jeokimyasal 
özellikler. İzmir

4. Türkiye Jeotermal Envanteri(MTA), 2005

jeotermal enerji kullanım alanları

İlk çağlardan yakın geçmişe kadar sıcak sular genel-
likle sağlık amaçlı, yiyecekleri pişirme ya da banyo 
amaçlı kullanılmakta olan bu kaynaklar günümüzde 
gelişen teknolojiye bağlı olarak çok çeşitli kullanım 
alanına sahip olmakla beraber bunların başında 
elektrik üretimi, ısıtmacılık ve endüstrideki çeşitli 
kullanım alanları gelmektedir. Jeotermal akışkanla-
rın sıcaklığına göre kullanım yerleri ise aşağıda ve-
rilmiştir.

Sonuç

Jeotermal alanların araştırılmasına yönelik yapılan 
jeolojik araştırmalarla belirlenen ve jeolojik yapıda-
ki çeşitlilik, beslenme ve boşalım koşulları, jeolojik 
unsurlar ve jeodinamik süreçlere bağlı olarak geli-
şen jeotermal sistemlerdeki kaynaklar, genç tek-
tonizma ve volkanizma ile çok yakın ilişkili olarak 

jEOTERMAL AKIŞKANIN SICAKLIĞINA GÖRE KULLANIM ALANLARI

Sıcaklık(oC) Kullanım alanı

180 Yüksek konsantrasyon solüsyonun buharlaşması, amonyum absorpsiyonu ile soğutma

170 Hidrojen sülfit yolu ile ağır su eldesi, Diyatomitlerin kurutulması

160 Kereste kurutulması, balık vb. yiyeceklerin kurutulması

150 Bayer’s yoluyla alüminyum eldesi

140 Konservecilikte, çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulmasında

130

Is
ıtm

a

Şeker endüstrisi, tuz eldesi

E
le

k
t

ri
k 

ür
et

im
i

120 Damıtık su eldesi, tuzluluk oranının artırılması

110 Çimento kurutulması

100 Organik maddeleri kurutma (Yosun, et, sebze vb.), Yün yıkama ve kurutma

90 Balık kurutma

80 Kent ve sera ısıtması

70 Soğutma (Alt sıcaklık sınırı)

60 Kümes ve ahır ısıtma

50 Mantar yetiştirme, balneolojik kullanımlar

40 Toprak ısıtma, kent ısıtması (alt sınır), turistik tesisler 

30 Yüzme havuzları, fermentasyon, damıtma, sağlık tesisleri

20 Balık çiftlikleri
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bir Yahudi’de ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri buldu. 
Fiyatlar çok pahalıydı ama başka çare yoktu. Yahudi 
ile oturdu ve anlaşmaya vardı. Şimdi parayı almak 
üzere, elindeki belgeyle birlikte Defterdarlığa gitme-
ye gelmişti. Belge gerekli kayıt işlemlerinden geçtik-
ten sonra, Mehmet Muzaffer yaşlı bir Kaymakam’ın 
huzurundaydı. Kaymakam, Mehmet Muzaffer’in 
uzattığı belgeyi okudu, karşısında hazır ol vaziyette 
bekleyen genç yedek subaya bakarak “Ne alınacak?” 
diye sordu. “Oto ve kamyon lastiği” yanıtını duyunca 
ve Mehmet Muzaffer’e dik dik bakarak çıkıştı: -Bana 
bak oğlum! Ben askerin ayağına postal, sırtına kaput 
alacak para bulamıyorum. Sen de lastikten söz edi-
yorsun. Haydi yürü git! Para mara da yok!

Mehmet Muzaffer selamı çakarak odadan çıktı. Bu-
gün İstanbul Hukuk Fakültesi olan binanın bahçesin-
den dış kapıya doğru ağır ağır yürürken, bir yandan 
da ne yapacağını düşünüyordu. Lastiklere Alayın ke-
sin ihtiyacı vardı ve Komutanlarına da mahcup olmak 
istemiyordu. Lastikleri bulmuştu ama para yoktu. 
Çanakkale’ye eli boş dönemezdi. Mutlaka bir şeyler 
yapmalı idi.

Dergimizin bu sayısında, derlediğim bedeli 
kanla ödenen para, iki dirhem bir çekirdek 
nedir, bir şehidin son mektubu, haydi oğul 
yolun açık olsun yazılarıyla  bir fıkrayı oku-
yacaksınız.

Bedeli kanla ödenen para *

Galatasaray Lisesi mezunu Mehmet Muzaffer, üç aylık 
bir eğitimden sonra, yedek subay olarak Çanakkale’ye 
atanmıştı. Tarih 1915 yılının Mart ayıydı, İmroz ve 
Bozcaada’da üstlenmiş olan düşman gemileri ve 
uçakları sürekli bombardıman yapsalar da, 1915 Ni-
sanından Aralık sonuna kadar sekiz ay süren kanlı bo-
ğuşmalara oranla bu bombardımanlar çok da önemli 
değildi, Çanakkale’deki birliklerin büyük bir kısmı Kaf-
kas, Irak ve Filistin cephelerine sevk edileceklerdi.

Mehmet Muzaffer, birliğin alay karargahında görev-
liydi. Alayın kamyon ve otomobil lastiği ile diğer bir 
takım malzemeye ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçlar ancak 
İstanbul’dan temin edilebilirdi. O devirlerde savaş 
durumunun sürmesi nedeniyle, kaybedilecek zaman 
olmadığından, bu tür alımlar için ilanlarda bulunmak 
ve açık eksiltmeye gitmek mümkün değildi. Her şey 
itimatla yürütülüyordu. Mehmet Muzaffer açıkgöz 
bir İstanbul çocuğu olduğundan, komutanları gerekli 
malzemeleri temin ve alımı için onu görevlendirdiler. 
Alım için gerekli paranın kendisine verilmesini içeren, 
o zamanki defterdarlık hizmetini yürüten kuruma hi-
taben yazılmış belgeyi de kendisine verdiler.

Macera dolu İstanbul seyahati

O yıllarda İstanbul’da otomobil ve kamyon, ender 
rastlanan ulaşım araçlarıydı. Bunların lastikleri de yok 
denecek kadar azdı ve karaborsadaydı, Mehmet Mu-
zaffer aradı, sordu, uğraştı ve sonunda Karaköy’de 

KISSADAN HİSSELER
Hüseyin ÇELİK

16. Dönem Niğde Milletvekili
İnşaat Yüksek Mühendisi
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İki dirhem bir çekirdek                                                                                                                             

İyi giyinen, giyindiğini yakıştıran insanlara bilhassa 
bayanlara çok güzel yakışmış demek yerine, altını 
hatırlatan “iki dirhem bir çekirdek” denilmektedir

Osmanlı altını: iki dirhem (2x1283/400) + bir çekir-
dek (0,05 gram) =6.465 gramdır. Okka, Osmanlı’da 
kullanılan ağırlık birimi, 1283 gramdır. Dirhem ok-
kanın 400 de biri, olan ağırlık birimi o da 3.2075 
gramdır. Çekirdek kuyumculukta kullanılan 0,05 
gram tutarında bir ağırlık ölçüsüdür.    

                            

Bir şehidimizin son mektubu

2 Haziran 1916 tarihinde Kolağası (Yüzbaşı) Mehmet 
Tevfik, Çanakkale Harbinde bir İngiliz mermisi ile yara-
lanmış ve şehit olmadan önce şu mektubu yazmıştır. 

Sebeb-i hayatım, Sevgili Babacığım ve Valideciğim!

Arıburnu’nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ 
yanımdan hain bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun 
kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muhare-
belerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir 
hatıra olmak üzere, şu satırları yazıyorum.

Hamd-ü senalar olsun Cenab-ı Hakk’a ki, beni bu 
rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat-ı ilahiye 
olarak asker yaptı. Siz de ebeveynim olmanız dola-

Vatan ve sorumluluk

Mehmet Muzaffer bu düşünceler eşliğinde yürürken 
birden durdu. Dudaklarında bir gülümseme belirmiş-
ti. Çareyi bulmuştu. Doğruca Yahudi tüccarın yanına 
gitti. Yahudi lastiklerin tedariki ve hazırlanması ile 
meşguldü. Mehmet Muzaffer, Yahudi’ye “Sana ve-
receğim paranın işlemleri Defterdarlıkta devam edi-
yor. Akşam geç saatlerde biteceğini söylediler. Gece 
de Çanakkale’ye vapur yok. Bu yüzden sabah eza-
nında buraya gelip, sabah erkenden Çanakkale’ye 
hareket edecek vapura yetişmek üzere lastikleri 
alacağım. O saate lastikleri hazır edin. Bu arada 
Defterdarlık altın değil kâğıt para verecekmiş, ben 
de sana o kâğıt parayı getireceğim” dedi. Yahudi de 
“Tamam” anlamında başını salladı.

Ertesi sabah, Mehmet Muzaffer, Merkez 
Komutanlığı’ndan sağladığı araba ve askerlerle 
ezan vakti Yahudi’nin kapısındaydı. Ortalık henüz 
aydınlanıyordu. Yahudi lastikleri hazırlamıştı. Hava-
gazı fenerinin yarım yamalak aydınlattığı loşlukta 
lastikler ve temin edilen diğer malzemeler arabaya 
yüklendi. Mehmet Muzaffer cebinden çıkardığı “100 
liralık” kâğıt parayı Yahudi Tüccara verdi ve yükle-
nen araba hızla Sirkeci’ye doğru yola çıktı. Kısa bir 
süre sonra, lastik ve malzemeler aktarıldıkları ge-
miyle beraber Çanakkale yolunu tutmuştu. Yahudi 
Tüccar, birkaç gün sonra “100 liralık” kâğıt parayı 
bozdurmak için bankaya gitti. Ama bozduramadı. 
Çünkü para sahteydi.

Mehmet Muzaffer, o dönemlerde kıymetli evrakın 
basıldığı kâğıdın aynısını Karaköy’deki bir kırtasiye-
cide bulmuş, tüm gece çini mürekkebi ve boya ile 
gerçeğinden kolay kolay ayırt edilemeyecek özel-
likte enfes bir sahte para yapmıştı Yapmış olduğu 
bu sahte 100 liranın bir köşesine de, ilk bakışta 
fark edilemeyecek boyutta şunu yazmıştı. “Bu pa-
ranın bedeli Çanakkale’de kanla ödenecektir” Bu 
para halen, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Po-
lis Laboratuvarları Daire Başkanlığında muhafaza 
ediliyor.  

Hürriyet gazetesi 20 Mart 2008 /deliller konu-
şuyor köşesi/ İrfan BAYAR                                                                      
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-  Onu görmek ister misin, çağırayım mı?                                                                                                                   

-  Sana dua ederim. Ona söyleyecek tek bir sö-
züm var.

Hüseyin kısa zamanda bulunur. Anasının yanına 
gelerek onun elini öper, anası Hüseyin’e şöyle der: 
“Hüseyin’im, yiğit oğlum benim! Dayın Şıpka’da, ba-
ban Dömeke’de Ağaların Çanakkale’de şehit düştü-
ler. Bak son yongam sensin. Eğer minareden ezan 
sesi kesilecekse, caminin kandilleri sönecekse, sü-
tüm sana haram olsun. Öl de köye dönme. Haydi 
oğul, yolun açık olsun.” der ve dualarla oğlunu cep-
heye gönderir.

UYANIK TERCÜMAN

Mafya babası haraçlarını toplaması için yeni bir 
tetikçi buldu. Seçtiği adam sağır ve dilsizdi. Çün-
kü baba, bu tetikçi yakalanırsa polise fazla bir şey 
anlatması mümkün olmaz diye düşünüyordu. Baba 
bir gün ödemelerin geciktiğini fark etti ve tetikçiyi 
odasına aldırttı, bir de işaret dilini bilen tercüman 
buldular. Tercüman işaret diliyle sordu: “

- Para nerede?

Sağır dilsiz işaretle yanıt verdi:

- Ne parası? Benim paradan-maradan haberim 
yok. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Tercü-
man tercüme etti. Neden bahsettiğinizi anlamı-
yormuş. Baba 38’liği koltuk altından çekip sağır 
dilsizin beynine dayadı:

- Şimdi sor bakalım para nerede? Tercüman işaret 
diliyle sordu: “Para nerede?” Sağır dilsiz kan ter 
içinde yanıt verdi:

- Şehir merkezindeki parkta, büyük heykelin oldu-
ğu kapıdan girince soldan 3. ağacın kovuğunda 
yüz bin dolar var.

– “Ne söyledi” dedi baba. Tercüman yanıtladı:                                                                                                                    
-Dedi ki, hala neden bahsettiğinizi anlamıyor-
muş, ayrıca o tetiği çekmek de biraz cesaret is-
termiş!

yısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için nasıl 
yetiştirmek lazımsa öylece yetiştirdiniz. Sizlere çok 
teşekkür ederim.

Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün 
hak etmek zamanıdır. Vatanıma olan mukaddes 
vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Şehitlik 
rütbesine kavuşursam, Cenab-ı Hakk’ın en se-
vimli kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker 
olduğum için, bu her zaman bana pek yakındır.                                                                                                             
Sevgili Babacığım ve Valideciğim, göz bebeğim olan 
zevcem Münevver ve oğlum Nezih’i önce Cenab-ı 
Hakk’ın sonra sizin himayenize bırakıyorum. Bana 
hakkınızı helal ediniz. Ruhumu şad ediniz. Refikama 
yardımcı olunuz.

Hepiniz, her gün beş vakit namaz kılınız…Ruhuma 
Fatiha okuyarak beni sevindiriniz Elveda, elveda, 
cümlenizi Cenab-ı Hakk’a tevdi ve emanet ediyo-
rum. Ebediyen Allah’a ısmarladık. Sevgili Babacığım 
ve Valideciğim.

Oğlunuz Mehmet Tevfik                                       

19 Mayıs 1331 (1915)

HAYDİ OĞUL, YOLUN AÇIK OLSUN

Yıl 1918, yağışlı bir sonbahar günü. Birinci Dünya 
Harbi bütün şiddetiyle devam etmektedir. Ortalığı 
kan ve barut kokusu kaplamıştır. Vatan için oluk 
oluk kan akmakta, Anadolu’nun her tarafından 
cepheye akın akın asker gitmektedir. Asker getiren 
tren Bilecik istasyonunda beklemektedir.

Sevkiyat subaylarından biri vagonların arasında 
sessiz ve hareketsiz bir gölge görür. Merakla ve şüp-
heyle yaklaşır. O anda çakan şimşeğin aydınlığında 
şunlara şahit olmuştur: O gölge, bir Türk anasıdır. 
Beli bükülmüş, benzi solmuş, yere adeta çakılmış 
bir taş misali bir ana. Aralarında şu konuşma geçer:                                                                                    
-Valide, yağmurun altında niye böyle bekliyorsun?                                                                                              
-Trende oğlum var. Onu selametlemeye geldim.

-  Oğlun kimdir, nerelidir?                                                                                                                                    

-  Söğüt’ün Akgünlü köyünden Mehmet oğlu Hü-
seyin.
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Ümit Yaşar’ın şiirinden Niğde’de olmaktan 

çok da hoşnut olmadığı anlaşılsa da Niğ-

de şaire bir şekilde ilham kaynağı olmuş. 

Büyük şairin bestelenen şiirlerinden ba-

zıları; Ayrılanlar İçin, Beni Kör Kuyularda 

Merdivensiz Bıraktın, Beni Unutma, Beyaz 

Güvercin, Bir Ateşim Yanarım, Bir Gece An-

sızın Gelebilirim, Dost Bildiklerim, İspanyol 

Meyhanesi, O Benim İşte.

Aşağıda şairin “Niğde’den” şiirini ve müzik 

eseri olarak Selda BAĞCAN’dan dinlediği-

miz “Beni Unutma” eserini beğeninize su-

nuyorum. Keyifli okumalar.  

Ankara 13. Kitap Fuarı 15-24 Şubat 2019 tarih-
lerinde Congresium’da gerçekleştirildi. Fuarda artık 
geleneksel hale gelen Sahaflar Sokağı, bu yıl da 
en çok ilgimi çeken bölüm oldu ve burada bir ha-
zine keşfettim:  Sayın İsmail ÖZMEL’in “Niğdeli Şair 
ve Yazarlar”isimli kitabı. Bir Niğde ve şiir tutkunu 
olarak bu değerli hazineye tabii ki hemen sahip ol-
dum. Tam 1230 sayfalık bu eseri ansiklopedi ola-
rak tanımlamak sanırım daha doğru. Kimler yok ki 
bu ansiklopedide: Ahmet Kuddusi, Ebubekir Hazım 
Tepeyran, Namdar Rahmi Karatay, Talat Gün, Halil 
Ataman, Oktay Akbal, Yavuz Donat … Tam 106 şair 
ve yazarın hayat hikâyeleri ve eserlerinden örnek-
ler akıcı bir dil ve güzel bir kurgu ile sunuluyor oku-
yucuya. Edebiyat alanında bunca değerin Niğde’de 
yetişmiş veya bir şekilde Niğde’yle yollarının kesiş-
miş olmasından büyük gurur ve mutluluk duydum. 
2009 yılında Niğde Valiliğinin desteği ile yayınlan-
mış bu eseri sadece Niğde’miz için değil Türk Ede-
biyatımız için de önemli bir hizmet olarak değerlen-
diriyor ve 10 yıl gecikmeli olsa da bu esere sahip 
olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.

Eseri inceleyince anladım ki bütün Türkiye’mizin 
diline pelesenk olan “Geçti Bor’un pazarı, sür eşeği 
Niğde’ye” atasözümüzün çok güzel işlendiği Nam-
dar Rahmi KARATAY’ın mizahi eseri yanı sıra Niğde 
temalı nice şiirler, eserler daha var. 

Eserde beni en çok heyecanlandıran bölümlerden 
biri ise aşkın ve hüznün şairi Ümit Yaşar OĞUZCAN 
bölümü. Sayın İsmail ÖZMEL’in kendi ifadesiyle pay-
laşıyorum: “Ümit Yaşar OĞUZCAN İş Bankası Niğde 
Şubesinde 1954-56 yılları arasında memur olarak 
görev yaptı ve ilk şiirlerini Niğde’nin Sesi gazete-
sinde yayınladı. İlk şiirini matbaaya gönderdiğinde 
şiiri beğenmedik ve yayımlamadık. Sonraki şiirlerini 
iyi bularak yayınlamıştık.” 

NİĞDELİ ŞAİR VE YAZARLAR” VE  
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN 

Hazırlayan: 
Murat TECİMER
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NİĞDE’DEN

Evimden karlı dağlar görünür Niğde’de

Baktıkça hüzünlenir, efkârlanırım

Sığmaz bu dağlara kederim, sığmaz

Dayanılır dert değil bu Tanrım

Niğde bir taş yığını, toprak yığını

Bir gök var burada denize benzer

Ben denizlerin aşığı adam

Bana uzak denizler

Evimizin önünde pazar kurulur her hafta 

Ben ecelle can pazarlığındayım

Günlerimi aydınlatan güneş değil

Karanlık gecelerin en karanlığındayım

Gönlümde eser rüzgârları Niğde’nin

Bir gariplik çöker üstüme her akşam

Düşündükçe ağlamak gelir içimden 

Ağlayamam

Penceremden kimsesiz mezarlar görünür

Ve karşıda ağaçlar içinden tren yolu geçer

Sahillere, sahillere doğru trenler

Dolu dopdolu geçer

Velhasıl bir garip adamım ki Niğde’de

Ömrümün otuzuncu, evimin beşinci katındayım

Sormayın günlerimin nasıl geçtiğini

Başka sefere anlatayım.

Ümit Yaşar OĞUZCAN

BENİ UNUTMA
Bir gün gelir de unuturmuş insan

En sevdiği hatıraları bile.

Bari sen her gece yorgun sesiyle 

Saat on ikiyi vurduğu zaman 

Beni unutma.

Çünkü ben her gece o saatlerde

Seni yaşar ve seni düşünürüm

Hayal içinde perişan yürürüm.

Sen de karanlığın sustuğu yerde

Beni unutma.

O saatlerde serpilir gülüşün

Bir avuç su gibi içime, ey yar

Senin de başında o çılgın rüzgâr

Deli deli esiverirse bir gün

Beni unutma.

Hala duruyorsa o yeşil elbisen

Onu bir gün benim için giy

Saksıdaki pembe karanfilde çiğ

Ve bahçende yorgun bir kuş görürsen 

Beni unutma.

Büyük acılarla tutuştuğum gün

Çok uzaklarda da olsan yine gel

Bu ölürcesine sevdiğine gel.

Ne olur Tanrıya kavuştuğum gün

Beni unutma.

Ümit Yaşar OĞUZCAN                                                                             
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NİĞDEmiz Dergisinin 110. sayısının 23. 

sayfasında “Başkent-Niğde Vakfı Yö-

netim Kurulu olarak Niğdeli Hemşerile-

rimizin yoğun olarak ikamet ettikleri ve 

aynı zamanda bazı Niğdeli Hemşerileri-

mizin de üst düzey görev üstlendikleri 

Yenimahalle, Etimesgut ve Çankaya 

Belediyesi Başkanlıklarını ziyaret ettik.” 

açıklamasıyla okuduğunuz haber elbet-

te hatırlarınızdadır.
Vakıf Yönetimi olarak bu kez de aynı belediyelerde 
seçimi kazanan (Ki her üçü de önceki Başkanlar ta-
rafından kazanılmıştır). Başkanları kutlama amacıy-
la ziyaretler yapmayı uygun gördük. 

Sayın Enver DEMİREL’e yaptığımız ziyaret öncesi 
kısa süreli olarak, Vakfımız Yönetim Kurulu üyesi 
de olan Belediye İşletme ve İştirakler Şube Müdürü 
Sayın Ömer KALKAN Kardeşimiz, sonra da Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Hemşerimiz Sayın Alaaddin 
SONAT’a uğradık. Daha sonra da randevu saatin-
de hep birlikte Sayın Başkan DEMİREL’in makamına 
gittik.

Yönetim Kurulu olarak Sayın Başkanı başarısından 
dolayı kutladık. Daha sonra da Yönetim olarak gö-
rüşlerimizi arz ettikten sonra “geleceğe yönelik” 
görüşlerini öğrenmek istedik.

Sayın Başkan DEMİREL geleceğe yönelik görüşlerini 
bizlere sıcak ve samimi şekilde aktardıktan sonra 
uygulamaya konulan “İmar Barışı, vergi affı vb. uy-

gulamaların Belediyeleri kısmen de olsa sıkıntıya 
soktuğunu, Belediye gelirlerini olumsuz etkileyebil-
diğini ve giderleri karşılamakta zorlanabildiklerini” 
dile getirdi.

Ancak, Başkanın bizleri en fazla etkileyen ve tama-
men katıldığımız sözü: “Her şeyin temeli hukuk. Hu-
kuk devleti kavramını tam anlamıyla yerleştireme-
diğimiz sürece bu sıkıntıları sürekli yaşama ihtimali 
vardır.” olmuştur. 

Girişte dile getirilen amaç doğrultusunda, Bayram 
sonrası, en kısa sürede diğer Başkanlarımızı da zi-
yaret ederek kutlama arzusundayız. 

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ZİYARET 

Vakfımızdan Haberler
Hazırlayan: 
Muharrem ÖZMEN
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Başkent- Niğde Vakfı’nın 27. Kuruluş Yıldönümü 
olan 25 Nisan 2019 günü, Vakfımız Merkezinde, 
kuruluşumuzdan günümüze kadar kaybettiğimiz 
Kurucu Üyelerimiz, Başkanlarımız ve diğer büyük-
lerimiz için dualar okutuldu.

Geçmiş yıllarda balolar, yemek organizasyonları vb. 
etkinliklerle kutladığımız kuruluş günümüzü, bu yıl 
bir farkındalık yaparak, kısa süre önce 24 Mart 2019 
günü kaybettiğimiz Değerli Büyüğümüz Kurucu 
Üyemiz Sayın Naci ŞİRİ Ağabeyimizin şahsında, ku-
ruluşundan günümüze geçen süreçte kaybettiğimiz 
başta en büyük bağışçımız Merhum Ali Ulvi ARIKAN 
olmak üzere, diğer kaybettiğimiz kurucularımız ve 
büyüklerimiz için yapılacak dualarla anmak istedik. 

Değerli Din Adamı Mehmet CANBOLAT Hocamızın 

gür ve güzel sesiyle kıraat ettiği dualar ve ilahiler 

tüm katılımcılarca büyük bir beğeni ile huşu içinde 

izlendi.

Önceki yıllardan farklı olarak andığımız 27. Yıldö-

nümümüz anma gününe, başta dualarla andığımız 

tüm kayıplarımızın yakınları olmak üzere 80’in üze-

rinde üye ve hemşerimiz katılmışlardır. 

Dualar sırasında yapılan ikramları finanse eden baş-

ta Özden ARIKAN Hanımefendi, Vakıf Başkanı Ali 

KURTARAN olmak üzere destek veren tüm diğer 

dostlara ve katılımcılara Vakıf Yönetimi olarak şük-

ranlarımızı sunuyoruz. 

KAYBETTİĞİMİZ KURUCU ÜYELERİMİZ ve BÜYÜKLERİMİZ İÇİN DUA 
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Başkent – Niğde Vakfı’nın 27. Kuruluş Yıldönümü 
’nü kutlama programı kapsamında gerçekleştirilen 
bir diğer etkinliğimiz ise Amaya-Tokat Gezisi oldu. 

Vakfımız Kadınlar Kolu toplantılarında sık sık gün-
deme getirilen, ancak bir türlü düşünceden eyleme 
geçirilemeyen Amasya Gezisi talebi, programa Ço-
rum, Tokat, Alacahöyük , Hattuşa  ve Boğazkale’de 
eklenerek ve zenginleştirilerek 27-28 Nisan 2019 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yolculuğumuz, Premier Tour organizatörlüğün-
de Kurtuluş Parkı Vedat DALOKAY Nikah Salonu 
önünden 41 kişinin katılımıyla başladı. Kırıkkale’de 
Köfteci Yusuf’ta verilen zengin menülü kahval-
tı molasından sonra, ilk durağımız Çorum’da kısa 
süreli bir mola verdik. Burada 1896’da Yedi Sekiz 
Hasan Paşa tarafından yaptırılan tarihi saat kulesi 
etrafında atılan ve fotoğraflar çekilen kısa bir turu 
takiben , leblebiciler çarşısına uğradık. Alışverişimizi 
yaptıktan sonra ikinci durağımız Amasya’ya giriş-
te ilkin Ferhat’ın sevgilisi Şirin için dağları delmeyi 
göze aldığı tepenin hemen yanı başındaki “Ferhat 
ile Şirin Aşıklar Müzesi” ne ulaştık. Burada balmu-
mundan heykellerle canlandırılmış Ferhat ile Şirin, 
Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Romeo ile Julyet 
gibi tarihe kazınmış büyük aşkların öykülerini oku-
duk. Tepedeki Ferhat ile Şirin heykelinin bol bol re-
simlerini çektik. 

Aşıklar Müzesi’nden sonra öğle yemeği için Amas-
ya Şehir Merkezine doğru hareket ettik. Amasya 
gerçekten oldukça ilginç tarihi bir kent. Pek çok 
Osmanlı Padişahına Şehzadelikleri döneminde ev 
sahipliği yapmış, iki  yanı dağlarla çevrili bir vadide 
kıvrıla kıvrıla akan Yeşilırmağın iki kıyısında konum-
lanmış ve birkaç köprü ile de birbirine bağlı bir şehir.

Burada, Amasya girişine göre sağ taraftaki tepe-
nin Şehzadelerin av alanı olan Çakallar Mevkiindeki 
doyumsuz Amasya Manzaralı Ali KAYA Restoranda 
öğle yemeklerimizi yedik. Gerçekten, bu tepeden 
kuş bakışı olarak bakınca neredeyse Amasya’nın 
tamamını, kıvrıla kıvrıla akan Yeşilırmak’ı karşı ya-
maçtaki Pontus Krallarına ait Kaya Mezarlarını ve 
karşı tepedeki Harşena Kalesi’ni büyük bir zevkle ve 
keyifle izleme fırsatı buluyorsunuz. Ali KAYA Res-
torandaki öğle yemeğindeki aksama ve gecikmeler 
Amasya Programımızı kısmen de olsa aksattı. Buna 
rağmen yemek sonrası aşağıya şehre inerek önce 
Yeşilırmak boyunca bir gezinti yaptık. Irmak kıyı-
sındaki Amasya’da yaşamış Şehzadelerin büstlerini 
gördük ve hayat hikayelerini okuduk. Fatih Sultan 
Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Sü-
leyman vb. padişah olabilen Şehzadeler yanında 
Kanuni’nin boğdurduğu oğlu Şehzade Mustafa, 
Çelebi Mehmet vb. şehzadelerin büstleri de burada 

AMASYA – TOKAT GEZİSİ
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yer alıyordu. Yeşilırmak kıyısındaki hemen hemen 
tamamı restore edilmiş binaların doyumsuz güzelli-
ğini anlatmak ise nerdeyse imkansız.

2. Bayezit Külliyesi ve Camisi ziyaretimizi takiben, 
şehrin kuzeyindeki Harşena Dağı üzerindeki Amas-
ya (Harşena) Kalesine çıktık. Kalenin üzerinde inşa 
edildiği kayalık Yeşilırmak’tan 300, denizden ise 
700m yükseklikte idi. Zaman geç olduğu için kaleyi 
içten görme fırsatımız olmadı.

Harşena Kalesinden sona, geçek konaklayacağı-
mız Tokat girişindeki Grand Ali’n Hotel’e gitmek 
üzere yola koyulduk. Akşam yemeği saatinde 
ulaştığımız otelimizde yemeğimizi yedikten son-
ra yorgunluğumuzu atmak ve gecelemek üzere 
odalarımıza çekildik. Otelimizdeki sabah kahvaltı-
nızı takiben Türkiye’nin en güzel beş hanından biri 
ve Anadolu’nun en büyük hanlarından olan Gazi 
Osman Paşa Bulvarındaki, 1626-1632 yıllarında 
inşa edilmiş Osmanlı eseri Tashan’ı gezmeye git-
tik. Tokat gezimizin ikinci durağı aslen Bosnalı olup 
Enderun’dan yetişen ve 2. Bayezid’in torunu Fatma 
Sultanla evlenen Ali Paşa adına yapılan ve XVI yüz-
yıldan günümüze kalan tek ahşap şadırvana sahip 
Ali Paşa Camii idi. 

Behzat semtinde, kentin her yerinden görülecek şekil-
de 33 metre yükseklikte 2. Abdülhamit’in tahta çıkı-
şının 25. Yılı için yaptırılan saat kulesini de gördükten 
sonra, Pazar ilçesinin 7 km güneyinde yer alan Ballıca 
Köyü’ndeki Ballıca Mağarasını görmek üzere yola çık-
tık. Ballıca Mağarasının yaşı 3-4 milyon yıl olarak be-
lirlenmiştir. Mağara aydınlatma, yürüyüş yolları yapı-
larak 1996 yılında ziyarete açılmıştır. En karakteristik 
özelliği ise Türkiye’de hiçbir mağarada bulunmayan 
soğan sarkıt oluşumlarının ve değişik yerlerinde ko-
loniler halinde yaşayan cüce yarasaların bulunmasıdır.

Ballıca Mağarası gezimizden sonra vardığımız Zile’de 
bir kır lokantasında öğle yemeğimizi yedik. Öğle ye-
meğinden sonra doğruca Çorum’un gerçek tarihini en 
iyi yansıtan yerlerden biri olan, Alaca ilçesine 15 kim 
uzaklıktaki Höyük Köyündeki Alacahöyük Tarihi Milli 
Parkına gittik. Yol boyunca yağan ve endişelendiğimiz 
yağmurun Alacahöyük’e vardığımızda durmuş olma-
sı bizleri sevindirdi. 1988 yılında Milli Park ilan edilen 
Alacahöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen 
eserlerin bir bölümü Alacahöyük Müzesi’nde, bir bö-
lümü de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde 
sergilenmektedir. Ancak, Milli Parktaki kalıntılar da 
mutlak görülmeye değer niteliktedir.
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Alacahöyük’ten sonra Hitit İmparatorluğunun baş-
kenti Hattuşa (Hattuşaş) antik kentine vardık. Hat-
tuşa Çorum’un Boğazkale İlçesine 4 km mesafede, 
oldukça geniş bir alana yayılmış. Burada 1834 yılında 
başlatılan kazılarda dünyadaki ilk yazılı anlaşma tab-
letleri bulunmuştur. Günümüzde ziyarete açık olan 
Antik kent çok geniş alana yayıldığı için Yukarı Şehir, 
Aşağı Şehir, Büyük Kale ve Yazılı Kaya gibi bölümleri-
ne ayrılmıştır. Yukarı Şehir bölümünde genellikle Kut-
sal yapılar ve tapınaklar yer almaktadır. Aslanlı Kapı 
ile Kral Kapısı da bu bölümdedir. Bu bölgenin UNECKO 
Dünya Mirası listesine alınması 1986 yılına dayanır.

Yazılıkaya ise Hattuşa antik kentinin 2 km kadar ku-
zeydoğusunda yer alan kayalar arasına yapılmış bir 
açık hava tapınağıdır. Kayalar Hitit Tanrılarını resme-
den rölyeflerle süslenmiştir. Bu tapınağın sadece kral-
lara ve kraliyet ailesine ait olduğu söylenilmektedir.

Gerçekten görülmeye değer nitelikleri Alacahöyük, 
Hattuşa ve Yazılıkaya açık hava tapınağı yerli ve 
yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

Bizler, incir çekirdeğini bile doldurmayacak olan, 
programımızdaki ufak tefek aksaklıklara rağmen 
tüm katılımcılarımızın büyük beğenisini kazanan 
gezimizi tamamladıktan sonra Ankara’ya gitmek 
üzere yola revan olduk. Yolculuğumuzu ve gezimizi 
saat 23.00 sularında noktaladık. 

Son olarak gezimizin tüm katılımcılarına, bu gezi-
nin programlanmasında ve gerçekleştirilmesinde 
büyük emeklerini esirgemeyen Yavuz DEMİRTAŞ 
ve Mehmet KILINÇ kardeşlerimizle diğer katkıda 
bulunanlara ve nihayet Premier TOUR yetkilileriy-
le bizleri rahat bir şekilde güvenle götürüp getiren 
otobüs kaptanımızla yardımcı personeline ve gezi 
rehberimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
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Niğde’mizin, orta ve uzun vadede tanınırlığını ar-
tırmak üzere hayata geçirilecek “Marka Kent Niğ-
de” Projesinin kapanış programı, 20 Haziran 2019 
günü Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Kongre 
ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Program saat 20.00’de Niğde tanıtım filmi gösteri-
si ile başladı. Vali Sayın Yılmaz ŞİMŞEK ile Belediye 
Başkan Vekili Sayın Mustafa YİĞİT’in konuşmala-
rından sonra proje koordinatörü Prof. Dr. Sayın Ba-
şaran ÖZTÜRK proje ile ilgili olarak bugüne kadar 
yapılan çalışmalar konusunda detaylı bilgiler verdi.

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi öğretim üye-
si ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Sayın 
Muharrem TUNA’nın “Kentlerin Markalaşmasında 
Destinasyon Yönetim Örgütlemesi” konulu ve Kay-
seri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Kurtuluş 
KARAMUSTAFA’nın “Kentlerin Markalaşması” ko-
nulu sunumlarından sonra tekrar söz alan Prof. Dr. 
Sayın ÖZTÜRK bu kez de yapılan tüm çalışmaların 
sonuç raporunu takdim etti. Sonuç raporuna göre 
Niğde’nin Marka yüzünün Aladağlar (Demirkazık) 
olacağı görüşü benimsenmiştir.

Yine sonuç raporuna göre, tasarlanacak Niğde Lo-
gosunda, Aladağlar, Demirkazık, Dağ Keçileri, Elma 
ve Niğde Kalesi gibi sembollerin ağırlıklı olarak yer 
alması görüşü ön plana çıkmaktadır. 

Çalıştay sonuçlarına göre, Niğde’nin “Marka Kent” 
olabilmesi için önerilen çlışmalar özetle:

- “Turizm Master Planı” hazırlanmalıdır.

- “Marka Kent” konusunda toplumsal bilinç oluş-
turularak , konunun toplumun tüm kesimlerince 
benimsenmesi sağlanmalıdır. 

- Yerel Yönetimler süreci benimsemeli ve destek-
lemelidirler. 

- Kentte, kültür ve sanat bilinci oluşturulmalıdır. 

- Gerçekleri yansıtan tanıtım faaliyetleri planlan-
malıdır.

- Doğal, tarihi ve kültürel değerler kolay erişilebilir 
hale getirilmelidir.

- Niğde’nin, turizm şirketlerinin tur paketlerine 
dahil edilmesi için lobi oluşturulmalıdır. 

- İnsanları cezbedecek etkinlikler planlanmalıdır.

- Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılmalıdır.

şeklinde dile getirilmiştir.

Prof. Dr. Başaran ULUSOY’un sunduğu sonuç rapo-
runu takiben “Niğde-Bor Kültür ve Sanat Etkinlik-
leri” kapsamında Gümüşler Manastırında gerçek-
leştirilen bir etkinliğe ait film  gösterisi ve Niğde 
Türkülerinden oluşan mini konserden sonra verilen 
kokteyl ile program sona erdi.

Marka Kent Niğde Projesi kapanış programına Vak-
fımız Yönetimini temsilen Başkan Ali KURTARAN, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem ÖZMEN , Metin 
AYHAN, Semra AKKOÇ, Ahmet ÇİMEN, Sayın Ömer 
KALKAN ve Denetçi Üyemiz Ahmet EFE katıldılar.

Ayrıca, Niğde Valisi Sayın Yılmaz ŞİMŞEK, Belediye 
Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa YİĞİT, Vali Yar-
dımcısı Sayın Cemil KILINÇ, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Sayın Muhsin KAR, Kayseri Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sayın Kurtuluş KARAMUSTAFA, 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Sayın Muharrem TUNA, Isparta ve Ankara-Altın-
dağ Eski Belediye Başkanları Sayın Yusuf Ziya GÜ-
NAYDIN ve Sayın Veysel TİRYAKİ, Turist Rehberleri 

“MARKA KENT NİĞDE PROjESİ” KAPANIŞ PROGRAMINA KATILDIK…
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Birliği Başkanı Sayın Fuat TURAL, NİTSO Başkanı 
Sayın Şevket KATIRCIOĞLU, Akademisyenler, oda 
başkanları ve farklı illerden Turizm Sektörü temsil-
cileri de katılımcılar arasındaydı.

Ancak, Niğde’miz için hayati önem taşıyan bu top-
lantıya Niğde’den katılanların sayısal olarak Niğde 
dışından gelenlerden az olması gerçekten üzücü idi. 
Dahası, böylesi bir konuda en büyük yükümlülük ve 
sorumluluk sahibi olmaları gereken Sayın Belediye 
Başkanımızla Milletvekillerimizin toplantıda bulun-
maması, kanımca daha da üzücü ve şaşırtıcı idi. 

Vakıf Yönetimi olarak ertesi gün, yani 21 Haziran 
2019 günü de Sayın Valimize yaptığımız nezaket 
ziyareti ile Niğde gezimizi noktaladık. Ziyaretimiz 
sırasında Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK’i takdirle kar-
şıladığımız çalışmaları nedeniyle kutladık. 

Marka Kent Niğde Projesi kapanış programına iliş-
kin görüşlerimizi dile getirdik ve ek olarak bazı kü-
çük önerilerimizi de kendilerine arz ettik. 

Kuruluşundan günümü-
ze değin Başkent – Niğde 
Vakfı’nda en uzun süre-
li görev yapan, 4 dönem 
Başkanlık, 1 dönem Başkan 
Yardımcılığı, 8 dönem de 
Denetim ve Disiplin Kurulu 
üyelikleri ile kırılması güç, 
hatta imkansız bir rekora 
imza atan Değerli Büyüğü-

müz, Hüseyin ÇELİK Ağabeyimizin, anılarını akıcı ve 
sürükleyici bir dille, 10 bölümde bizlere aktardığı 
“Siyasetçi Bir Mühendisin Anıları” kitabı çıktı.

Hüseyin ÇELİK’in, güzel Niğde’mizin eski ismiyle 
Maden Şıhlar, yeni ismiyle Elmalı Köyü’nde 1932 yı-
lında başlayan ve halen Ankara’da devam eden 87 
yıllık ilginç ve ibretlik yaşam öyküsü. Çocukluğuyla, 
öğrencilik yıllarıyla, iş ve siyaset adamlığıyla, kısa-
cası her yönüyle örnek bir hayat serüveni. 

Değerli büyüğümüz bu kitapta, köyünde geçirdiği 

çocukluk ve ilkokul yıllarında, ortaokulda, Kayseri 

Lisesi’nde ne sıkıntılar çektiğini, hangi şartlar altında 

ve kendisine kişisel çabalarıyla nasıl maddi imkanlar 

yaratarak okuyabildiğini anlatıyor okuyucularına. 

Anlatmasına anlatıyor da, anlatılanlar alması gereken-

ler için kuşkusuz her yönüyle, her yaştaki günümüz 

çocuklarına, her kademede öğrenim gören öğrencile-

re, İnşaat Mühendislerine, müteahhitlere, siyasetçilere 

örnek ve ibret alınacak, ya da alınması gereken öykü-

ler içeriyor “Siyasetçi Bir Mühendisin Anıları”…

Siyasetçi Bir Mühendisin Anıları kitabından edinmek 

isteyenler, Vakfımıza minimum 30 TL bağış yaptık-

ları ve kargo bedeli kendilerine ait olmak üzere ad-

res bildirdikleri takdirde temin edebilirler.

Not: Bağışlarınızın öğrencilere yapılan eğitim 

yardımlarında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

SİYASETÇİ BİR MÜHENDİSİN ANILARI

Hüseyin çelik

Siyasetçi Bir Mühendisin 
Anıları
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Siyasetçi Bir M
ühendisin Anıları
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Başkent – Niğde Vakfı ya-
yını olarak, Tarihi Niğde 
Lisesi’nin 1959 – 60 döne-
mi mezunlarından Ceyhan 
DEMİR ile aynı lisenin 1960 
– 61 dönemi mezunların-
dan Muharrem ÖZMEN ta-
rafından, uzun araştırmalar 
sonucu hazırlanan “Tarihi 
Niğde Lisemiz” kitabı çıktı.

Kitapta, bizi biz yapan, köklü eğitim kurularımızdan 
Niğde Lisesi binasının yapılış evresi ile birlikte, lise-
mizin açıldığı 1949 yılından, 1978 yılında yapılan 
yeni taş binasına taşındığı sürece kadar, lisenin tari-
hi taş binasında görev yapan ve bizlere emek vere-
rek yüksek öğrenime hazırlayan, vefakar ve cefakar 
öğretmenlerimizle, yine bu süreçte (1977’ye kadar) 

liseye kaydolan öğrenci arkadaşlarımızı, büyükleri-
mizi araştırarak ilgilenenlere hatırlatmak ve tanıt-
mak amaç edinilmiştir. Ayrıca, bu vesileyle yayına 
hazırlanan, eski ( Siyah – Beyaz) ve yeni resimlerle 
süslenen 80 sayfalık “Tarihi Niğde Lisemiz” kitabıy-
la tarihi ve sevgili lisemizle, Değerli öğretmenlerimi-
ze olan vefa borcunun bir nebze de olsa ödenmesi 
hedeflenmiştir.

“Tarihi Niğde Lisemiz” kitabından edinmek iste-
yenler, Vakfımıza bizzat gelerek ya da dergimizin 
1. sayfası sol alt köşesinde yazılı hesaplarımıza mi-
nimum 30 TL bağış yapmak ve posta adreslerini 
bildirdikleri takdirde kargo bedeli kendilerine ait ol-
mak üzere temin edebilirler. 

Kitabın baskı giderlerinden artan bağışlar öğrenci-
lerimize yapılacak eğitim yardımlarında değerlendi-
rilecektir.

“TARİHİ NİĞDE LİSEMİZ” KİTABI ÇIKTI

BAŞKENT – NİĞDE VAKFI YAYINI 

TARİHİ

NİĞDE LİSEMİZ
G. M. K. Bulvarı No:55/1 Maltepe - ANKARA 06570

Tel-Faks: (0312) 231 79 91

E-Posta: nigdevakfi51@gmail.com
Web: www.nigdevakfi.com

NİĞDEMİZİN DEĞERLİ OKUYUCULARI 
ve  

ÜYELERİMİZİN DİKKATLERİNE 

Dergimizin giderek artan baskı ve ulaştırma giderleri nedeniyle çekilen sıkıntıları, daha 
önceki sayılarımızda da zaman zaman sizlere hatırlattığımız hafızalarınızdadır.

Buna karşın, gerek abonelerimizin abonelik ücretleri, gerekse üyelerimizin aidatları 
konusunda yeterince duyarlı ve sorumlu davranmamaları nedeniyle elinize geçen yaz 

ve güz sayılarımızı birleştirerek (111 – 112) yayınlamak zorunda kaldık.

Bilgilerinizi ve NİĞDEmizin yıllık baskısını 4 sayı olarak devam ettirebilmemiz için 
abonelik ücretlerinizi ve aidatlarınızı aksatmadan ödemenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı 
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Kitabı ön bölümünde, okulumuzun 29 Eylül 

1949 günü yapılan açılış töreninde, Efsane 

Müdürümüz M. Naci ECER’in yaptığı ve ken-

di el yazısıyla kaleme aldığı konuşma met-

ninin fotokopisinin verilmesi de isabetli ve 

yerinde bir karar olmuştur. Bu değerli ko-

nuşma metninin herkes tarafından okun-

ması, memleketimizin o zamanki kültür se-

viyesinin tespiti bakımından çok önemlidir. 

Lisemizde Müdürlük yapan idarecilerimizle öğret-
menlerimizin kısa özgeçmişlerinin verilmesi kitaba 
ayrı bir önem kazandırmıştır. 

1949 – 1978 yıllarında lisemize kayıt yaptıran öğ-
rencilerin yıllara göre isimlerinin verilmesi de – ye-
terli bilgilere ulaşılamadığı için bazı eksiklere rağ-
men – bu değerli kişiler için hoş bir hatıra olacaktır. 

Çalışmalarından dolayı her iki kardeşimize tekrar 
teşekkür eder, takdirlerimizle birlikte yeni araştır-
malarının devamını dilerim.

Niğde Lisesi’nden sınıf arkadaşlarım İzmir Eski Vali 
Yardımcısı Belediye Başkanı Hukukçu Sayın Ceyhan 
DEMİR ile Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Muharrem 
ÖZMEN’in özverili çalışmaları ve araştırmaları sonu-
cunda hazırladıkları, senelerdir özlemle beklediğimiz 
geniş bilgi ve belgeleri ihtiva eden Lisemiz hakkın-
daki kitap elime geçtiğinde ne kadar mutlu olduğu-
mu ifade edemem.

Kitap, “ Tarihi Niğde Lisemiz” adıyla Başkent – Niğ-
de Vakfı yayını olarak çıkmıştır. Sayın Ceyhan DE-
MİR ve Sayın Muharrem ÖZMEN’in daha önce de 
“Ankara ve İstanbul’daki Niğde Yüksek Öğrenim 
Öğrenci Yurtları” isimli çalışmalarıyla da Niğdelilerin 
pek çoğunun bilmediği konulara ışık tutmaları tak-
dire şayan bir örnektir. Her iki çalışma için arkadaş-
larımıza ne kadar teşekkür etsek azdır.

Lisemizle ilgili kitap güzel bir renkli baskı ile çıka-
rılmıştır. Seksen sayfalık kitapta Lisemizin yapılış 
evresi ile 1949 yılında açıldığı ilk günden 1978 yı-
lına kadar elde edinilen bilgiler, şu anda az bulunan 
siyah – beyaz fotoğraflarla da zenginleştirilmiştir. 

TARİHİ LİSE BİNAMIZ
Eryılmaz BÜYÜKAKKAŞ

Emekli Eğitimci 
Niğde Lisesi  

(1975 – 1978 ) Müdürü 

Okuyucularımızdan...
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İSLAM’A KURULAN PUSU

KUR’AN İLE ALDATMAK

CEMİL KILIÇ

Bu kitap, İslam görüntüsü 
altında İslam’a karşı yürütü-
len ihanetlerin en azından 
bir kısmını deşifre etme 
amacını taşıyor.

İslam’a dair ortaya atılan 
görüşler, yapılan yorum-
lar ve işlenen fiiller “hangi 

İslam” sorusunu haklı bir biçimde gündeme getir-
mektedir. Kitap bu soruya mezheplerden, cemaat-
lerden, tarikatlardan bağımsız bir biçimde “Muham-
medi İslam” diyerek cevap veriyor. Bu noktadan 
hareketle; Allah ve Kur’an ile aldatmanın, dahası 
ezan, namaz gibi kutsal kavramlarla kandırmanın 
temelinde yatan neden “Muhammedi İslam” çizgi-
sinden sapılmasıdır.

CEMİL KILIÇ KİMDİR? 

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Si-
nop ve İstanbul’da tamamladı. İstanbul Küçükköy 
İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1938’de aynı 
Üniversite’de Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 

Atatürkçü Düşünce Derneği Fatih Şubesi’nin kuru-
cuları arasında yer aldı.

Halk TV, Ulusal Kanal, Cem TV, Tele – 1, KRT’de din, 
laiklik, İslam mezhepleri ile ilgili söyleşiler yaptı.

13 Ağustos 2017 tarihinde “Atatürkçü, Cumhuri-
yetçi İlahiyatçılar” adıyla kurulan oluşuma öncülük 
etti. 20 Eylül 2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
laiklik görevini yerine getirme çağrısında bulundu. 
15 Ocak 2019 tarihinde görevden uzaklaştırılarak 
açığa alındı. 

Yazarımız evli ve bir çocuk babasıdır. 

ERGENEKON’DAN ÇIKIŞ

İLKER BAŞBUĞ

Bu kitap, sizin tarihe şahit-
lik yapmanıza ve TSK’ya 
karşı yürütülen komplolara 
ilişkin kafanıza takılan bü-
tün sorulara cevap bulma-
nıza yardımcı olacaktır.

Tük Silahlı Kuvvetleri Ne-
den Hedef Alındı? FETÖ 
Oluşumuna, İçerden ve Dı-
şardan Sağlanan Destekler 

nelerdir? 26. Genel Kurmay Başkanı Neden Hedef 
Oldu? Kozmik Oda Olayı Nedir? Ne Değildir? TSK, 
FETÖ’cülerin TSK’dan Temizlenmesinde Neden Ba-
şarılı Olamadı? Siyasi İktidar TSK’ya Karşı Yürütülen 
Komplolar Karşısında Ne Yaptı? Ergenekon Komplo-
su Neden Bitirilmiyor? Sorularının yanıtını bulacak-
sınız bu kitapta.

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

1943 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 1962’de 
Kara Harp Okulu’ndan, 1963’de Piyade Okulu’ndan 
mezun oldu. 1973’de Kara Harp Akademisini 
bitirdi.1989’a Tuğgeneral, 1993’de Tümgeneral, 
1997’de Korgeneral ve 2002’de Orgeneralliğe ter-
fi etti.

2008-2010 yılları arasında Genel Kurmay Başka-
nı olan İlker BAŞBUĞ 30 Ağustos 2010’da emekli 
oldu.

6 Ocak 2012’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Ge-
nel Kurmay Başkanı, Ergenekon Terör örgütü kur-
mak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklandı. 26 ay 
Silivri’de tutuklu kaldı. 7 Mart 2014’de Silivri’den 
çıkış yaptı.

Günümüze kadar 12 farklı konuda kitap yazdı. En 
son Mucize adlı tiyatro eserine imza attı.

YENİ KİTAPLAR Hazırlayan
Uz. Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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TARİKAT KUŞATMASINDATİ TÜRKİYE
HALİDİ CEHENNEMİ

RIZA ZELYUT

Bugün Türkiye’yi seçilmişler 
değil bir tarikat yönetiyor. 
Türkiye’yi kuşatan bu örgüt, 
Halidilik olarak bilinmekte-
dir.  Bu tarikat 1925’te Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne isyan 
etti, 1930’da Menemen’de 
başkaldırdı. 1945’ten sonra 
yavaş yavaş iktidara taşındı. 

Halidiler, anti-komünist Yeşil Kuşak projesi eleman-
ları olarak NATO’cu derin devlet tarafından korundu. 
Türkiye’yi “dar-ül harb” , yani kafir ülkesi saydılar, Mus-
tafa Kemal Atatürk’e düşmanlığı temel ilke edindiler.

İskenderpaşa, İsmailağa, Menzilci, Süleymancı, Işık-
çı, Nurcu vb. değişik adlar altında boy gösterseler 
de aslında tek örgüttürler. “Dindar ve Kindar Nesil” 
diyerek tek tip insan yetiştiren bu yeni tarikatlar, 
dernek / vakıf görüntüsüyle Türkiye’yi yağmala-
maktadır.

RIZA ZELYUT KİMDİR?

13 Nisan 1948’de Tokat / Niksar’ın Ormancık kö-
yünde doğdu. 1970’te Trabzon Eğitim Enstitüsü’nü 
Türkçe öğretmeni olarak bitirdi. 1973 yılına kadar 
çeşitli dergilerde öyküler yazdı. 

Daha sonra araştırmaya yönelen yazar “Türkiye’nin 
Kalkınmasında Cumhuriyet’in Rolü” konulu yarışma-
da birinci oldu.

1979’da yazdığı Sonsuz Yarım Gün kitabı, 1980’de 
suç sayıldı ve hapse mahkum oldu. 1994’den sonra 
Akşam, Güneş, Aydınlık ve Yurt Gazetelerinde yazdı. 

Bilim kurgu türünde üç çocuk romanı, onlarca kitabı ve 
Türk kültürüyle ilgili onlarca makale ve bildirileri vardır. 

ŞAKİ
MURAT AĞIREL

Elinizdeki kitap son dönem-
de kamu kurumlarıyla ilgili 
yazılmış, kamu ihaleleriyle 
ilgili yolsuzlukları irdeleyen 
en kapsamlı çalışma. Kısaca 
özetlersek Türkiye gerçe-
ği ANKARA-NİĞDE Otoyol 
Yapım İşi: 275 km’lik 3 ge-
liş 3 gidiş otoyol ve 55 km 
bağlantı yolu bulunan An-

kara-Niğde Otoyolu’nun ihalesini ERG İnşaat- Seza 
İnşaat ortak girişimi 4 Milyar 031 Milyon TL bedel 
ile almıştır.

ERG İnşaatın sahibi Müfit ERBİLGİN ve Vural ERBİL-
GİN. Müfit ERBİLGİN, çevre örgütü TEMA Vakfının 
da Kurucu Üyesidir.

Seza İnşaat firma sahipleri ise Sezai AÇIK ve eşi Ya-
semin AÇIK’tır. Açılım İnşaat adlı bir şirketleri daha 
bulunuyor. Yasemin AÇIK, TÜRKONFED Başkan 
Yardımcısı ve Elazığ İş Kadınları Dernek Başkanıdır. 
250 Milyon dolara Elazığ’da Çimento Fabrikası’nı 
kurmuştur.

MURAT AĞIREL KİMDİR?

23 Eylül 1980’de Adana Ceyhan’da doğdu. İlk-orta 
ve lise eğitimini Ceyhan’da tamamladı. Eskişehir 
Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünü bitirdi. Biri kız, 
biri erkek iki çocuk babasıdır.

Memleket Sevdalıları Derneği’nin Kurucu Genel 
Başkanlığını yapan Murat AĞIREL Ergenekon Dava-
sından gözaltına alınarak yargılanmıştır. 

2017 yılında Medya Siyaset adlı internet haber si-
tesinde yazmış ve Oda TV’de çalışmıştır. Hali hazır-
da Yeniçağ gazetesinde yazmaktadır. 

NİĞDEMİZİN DEĞERLİ OKUYUCULARI ve  ÜYELERİMİZİN DİKKATLERİNE

Dergimizin giderek artan baskı ve ulaştırma giderleri nedeniyle çekilen sıkıntıları, daha önceki sayılarımızda da zaman zaman sizlere hatırlattığımız hafızalarınızdadır.
Buna karşın, gerek abonelerimizin abonelik ücretleri, gerekse üyelerimizin aidatları konusunda yeterince duyarlı ve sorumlu davranmamaları nedeniyle elinize geçen yaz 

ve güz sayılarımızı birleştirerek (111 – 112) yayınlamak zorunda kaldık.
Bilgilerinizi ve NİĞDEmizin yıllık baskısını 4 sayı olarak devam ettirebilmemiz için abonelik ücretlerinizi ve aidatlarınızı aksatmadan ödemenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla / Başkent – Niğde Vakfı
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Kısa Niğde Haberleri
Niğde’de 50 Okulun Kapısına Kilit Vuruldu 
Çiftçilikten ve hayvancılıktan zarar eden köylüler, 
şehitlere göç edince öğrenci sayılara 40’ın altına 
düşen okullar kapatıldı. Kalan öğrenciler taşımalı 
eğitimle merkezlere taşınmaya başladı.

Yumurta Büyüklüğünde Dolu Yağdı Niğde’nin 
Kemerhisar Kasabasında Mayıs ayı başında yumur-
ta büyüklüğünde dolu yağdı. Tüm ürünler ve ağaç-
lar büyük ölçüde zarar gördü.

Andaval Kilisesi Turizme Açıldı Ayasofya Mü-
zesi ile yaşıt 1500 yıllık, Roma tarihinde “büyük” 
unvanı ile anılan tek İmparator 1. Konstantinos’un 
annesi Helena’ya adanmış Andaval Helena Kilisesi 
Aktaş’da turizme açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Niğde’de  Milli Eğitim Bakanı 
Ziya SELÇUK, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmala-
rı” programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulun-
mak üzere Niğde’ye geldi. 

Tiyatrocu Mevlüt DEMİRYAY Niğde’de Topra-
ğa Verildi  İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyat-
ro ve sinema oyuncusu Mevlüt DEMİRYAY, Altun-
hisar ilçesi  Ulukışla Mahallesi’nde toprağa verildi.

Niğde’de Oto Ekspertiz Dolandırıcıları Yaka-
landı Niğde’de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş 
araçları internetten yüksek fiyata sattıkları tespit 
edilen, aralarında galerici defterdarlık çalışanı ve 
oto ekspertizi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde Üniversitesi 5 Bin 656 Öğrenci Alacak 
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Niğde Üniver-
sitesi ön lisans ve lisans programları için 5 bin 656 
öğrenci alacak; ayrıca, bu dönemde 5 bölüme ilk kez 
öğrenci alımı yapılacak.

Niğde’de Trafik Cezaları Çoğunlukla Yaban-
cı Plakalı Araçlara Yazılıyor  Niğde’ye ziyaret 
giden araç sahiplerine en ufak bir hatada ceza ke-
silirken 51 plakalı araçlar her türlü trafiği ihlal ede-
rek cezasız yola devam ediyorlar. Niğde’ye seyahat 
edecek hemşerilerimize önemle duyurulur. 

Kadın Cinayetlerine Niğde’de Dahil Oldu Ner-
deyse günde 4 kadın cinayetinin vuku bulduğu 
Türkiye’de Ağustos ayında 51 kadın cinayeti işle-
nirken, Niğde’de de bir kadın cinayeti işlendi.

Karlar Eriyince Dağda Bulundu Niğde’nin Ça-
mardı ilçesi Demirkazık Tepesinde, 7 ay önce zir-
ve tırmanışından dönerken çığ altında kalan dağcı 
Mustafa Kemal KARAKOÇ’un cansız bedenine ula-
şıldı.

Niğde Şehidine Ağladı Hakkari kırsalında operas-
yon düzenleyen güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasın-
da çıkan çatışmada hemşerimiz 31 yaşındaki Teğ-
men Alim KESKİN şehit düştü. Cenazesi 15 Tem-
muz 2019’da Niğde Şehitliği’nde toprağa verildi. 

Adalet Bakanı Niğde’ye Geldi Adalet Bakanı 
Abdulhamit GÜL, Şehit Ömer HALİSDEMİR’in kabrini 
ziyaret etmek için Niğde – Bor Çukurkuyu kasaba-
sına geldi.

Üniversite’den Bu Yıl 3 Bin Öğrenci Mezun 
Oldu Mezuniyet törenince konuşan Niğde Ömer 
HALİSDEMİR Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin 
KAR, Üniversite’de 28 bini aşan öğrenci, 950 aka-
demik personel ve 1.500 idari personel olduğunu 
söyledi.

Niğde’de Göletlere 38 Bin Yavru Sazan Bıra-
kıldı Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafın-
dan Emirler, Havuzlu, Tepeköy ve Azatlı göletlerine 
38 bin yavru sazan balığı bırakıldı. 

Niğde Altunhisar’da 2 Bin Yıllık Kartal Hey-
keli Niğde’nin Altunhisar ilçesinde New York Üni-
versitesi ve 9 Eylül Üniversitesi tarafından yapılan 
arkeolojik kazılarda 1 metre boyunda ve daha kü-
çük olan 2 adet daha kartal heykeli bulundu. Kartal-
lar Niğde Müzesinde sergileniyor.

Niğde’de Korkunç Trafik Kazası Tarım işçilerini 
taşıyan minibüs tır ile çarpıştı. Acıgöl civarında mey-
dana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken 9 
kişi de yaralandı. Ayrıca Ulukışla ilçesinde meydana 
gelen kazada da 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 

Şeker Fabrikasıydı Havuzlu Villa Oldu Özelleş-
tirilen Niğde – Bor Şeker Fabrikası Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ismi kullanılarak, fabrikanın satılmayan 
arazisi üstünde havuzlu villa yaptılar. Bu arada 
Özelleştirme İdaresi satılmayan 625 bin metrekare 
araziyi adrese teslim satışa çıkardı. 

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Neler Oluyor
ODTÜ’DE Doğa Katliamı Yapıldı Ankara Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi kampüsüne Kredi ve 
Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak yurt için Ka-
vaklık denilen bölgede binlerce ağaç kesildi. Ortaya 
yürek sızlatan bir tablo çıktı. Devreye Ankara Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mansur YAVAŞ girerek 
katliamı durdurdu. Polis çağıran Rektör öğrencilerin 
gaz yemesine ve coplanmasına neden oldu.

Merkez Bankası Başkanı Değişti Merkez Ban-
kası Başkanı Murat ÇETİNKAYA, görevinin bitmesi-
ne 9 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı 
kararname ile görevinden alındı. Yerine ise yardım-
cısı Murat UYSAL atandı. 

Milletin Parası Heba Oluyor 41 milyon 850 
bin TL bedeli olan 150 yataklı Bodrum Devlet 
Hastanesi’nin inşaatının yüzde 59’u tamamlandı ve 
inşaat bir anda durarak çürümeye terk edildi.

Kayyum Vali’nin 51 Günlük Bilançosu; 30 Mil-
yar Borç İstanbul Valisi Ali YERLİKAYA’nın İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde Kayyumluk yaptığı 51 
günde, 3 milyar 300 milyon lira yeni borç, 1 mil-
yar 700 milyon lira harcama yaptığı, 2 bin 500 yeni 
eleman alımı ile belediyeyi 30 milyar borca soktuğu 
söylendi.

Tasarruf Meclise Uğramadı Türkiye, adı konul-
mamış bir ekonomik kriz yaşarken makam aracı 
saltanatı tam hız devam ediyor. Divan üyeleri ve 
komisyon başkanlarına aylık 1 milyon 187 bin lira-
ya 66 lüks otomobil kiralandı. 

Eğitimde Büyük Başarısızlık Üniversite giriş 
sınavında 120 sorudan 15’ine bile doğru yanıt ve-
remeyen öğrenci sayısı 628 bin 796 oldu. Yazıklar 
olsun.

Bir yılda 4.579 İnşaat Şirketi Kepenk İndirdi 
Ekonomik krizin en ağır hissedildiği inşaat sektö-
ründe bir yıl içinde 4.579 şirket kapandı. Son 9 yılda 
ise 60 bin firma faaliyetine son verdi.

Adrese Teslim Kadro İlahiyatçı Nihat 
HATİPOĞLU’nun Rektörü olduğu Gaziantep İslami 
Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi, öğretim üyesi ol-
mak için ilan verdi. Aranılan özelliğine sahip tek bir 
kişi vardı ve o kişi işe alındı. 

Her 3 Kişiden 1’i İcralık Vatandaş ekonomik 
krizle birlikte icralık oldu. Her 3 kişiden 1’i icralık. İcra 
dairelerinin sayısı 900’e yükseldi. Yılın ilk 5 ayında 
724 bin kişi icra takibine alındı. 

Domuz Eti mi Yiyoruz Niğde Milletvekili Ömer 
Fethi GÜRER, Meclis’te yaptığı konuşmada domuz 
etinin kasaplık hayvan eti sayıldığını ve köfte har-
cında domuz eti kullanıldığını söyledi.

500 Futbol Sahası Kadar Orman Yandı 
Muğla’nın Dalaman ve Fethiye ilçelerinde yürek ya-
kan orman yangınında 3 bin 500 dönüm orman yok 
oldu. Yangınların kasti çıkarıldığı, otel ya da villa için 
yakıldığı iddia edildi. Yangın söndürme işinin de Türk 
Hava Kurumu’ndan alınıp, deneyimi olmayan özel bir 
yandaş şirkete verildiği bildirildi. THK’nin 70 milyon-
luk teklif vermesine karşın, ihalenin 105 milyon ve-
ren mimarlık şirketine verilmesi meclise taşındı.

Okul Müdürü Okulu Kiraya Vermiş İstanbul 
Beykoz Anadolu Lisesi’nin bodrum katının bir teks-
til firmasına kiraya verildiği ve anlaşmazlık çıkıp 
okula icra gelince de durumun ortaya çıktığı anla-
şıldı. Konu yargıya taşındı.

Rize’de Geçen Yıl Restore Edilen 300 Yıllık 
Köprü Yıkıldı  Rize’nin Ambarlık Köyü’nde Salarha 
Deresi üzerindeki 300 yıllık köprü geçe yıl restore 
edildi. Koruma altına alınan köprü kendiliğinden yı-
kıldı. 

Öğrenciye Düşük Not Veren Profesöre Hapis 
Cezası   İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 
bir öğrencinin şikayeti üzerine sınav kağıtları mah-
kemece incelettirildi. Prof. Nurdoğan RİGEL’in kas-
ten düşük not verdiği ve görevini kötüye kullandığı 
belirlenerek 5 ay hapis cezası verildi.

Bursa Belediye Başkanına Büyük Tepki Bursa 
Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ    “30 Ağustos hal-
kın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” diyerek 
tüm Türkiye’nin büyük tepkisini çekti. 

Türk Eğitim Sisteminin Son Hali Üniversite Sı-
nav Sonuçları Tarih 10 soruda 2 doğru, Fizik 4 soru-
da bir doğru, Matematik 40 soruda 4 doğru, Kimya 
13 soruda 1 doğru, Türkçe 24 soruda 4,9 doğru, 
15 bin öğrenci sıfır çekti.

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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Tarihi Gar Binası Bakanın Üniversitesine 
Verildi   Cumhuriyete tanıklık etmiş , Ankara 
Garı’nın 91 yıllık misafirhanesi ve AOÇ’de bir bölüm 
arsa Sağlık Bakanı’nın kurucusu olduğu Medipol 
Üniversitesi’ne devredildi.

Adı “Atatürk” Diye Parka Onay Verilmedi   
Rize Fındıklı Belediyesi, Millet Parkı’nın adını “Ata-
türk” olarak değiştirdi. Ancak Fındıklı Kaymakamlığı 
kamu yararı yok diye kararı kabul etmedi.

Açlık Sınırı 2.075 TL Oldu Türk – İş ‘in araştırma-
sına göre açlık sınırı asgari ücret olan 2.020 TL’yi 
aşarak 2.075 TL oldu. 

jandarma Genel Komutanlığı’nda “Atatürk” 
Rölyefi Kaldırıldı Jandarma Genel Komutanlığı 
önündeki asker heykeli ve Atatürk rölyefi restoras-
yon yapılacağı gerekçesiyle değiştirildi. “Atatürk” 
rölyefi ve Türk Bayrağı kaldırıldı bir tek Türk askeri 
kaldı. Atatürk’e olan vefasızlık vicdanları sızlattı. 

Medipol 7 Yılda Varlığını 64’e Katladı Sağlık 
Bakanı Fahrettin KOCA’nın kurucusu olduğu Me-
dipol Üniversitesine Ankara ve İstanbul’da devlet 
bina ve arsalarının tahsis edilmesiyle 7 yılda 64 
defa büyüdü. Kapalı alanı 357 bin metre kare, açık 
alanı 420 bin metre kare oldu. Öğrenci sayısı da 1, 
689’dan 31 bine yükseldi.

Suriye Krizinin Türkiye’ye Faturası 200 Mil-
yar Dolar   Yapılan bir araştırmaya göre Suriye 
krizinde ticaretten 120 milyar kaybedildi, 40 milyar 
mültecilere harcandı, 40 milyar dolarda güvenliğe 
harcandı ve toplamda 200 milyar dolar kaybedildi.

Uçakla Gitsen Daha Ucuz İstanbul – İzmir Oto-
yolunu kullanan sürücü, köprü ve otoyola gidişi 
– dönüş 592 TL ödüyor. Aynı yol uçakla 226 TL 
tutuyor. 

İstanbul Atatürk Havaalanı Otel Oluyor 
Yeşilköy’den taşınan Atatürk Havaalanı yerine Mil-
let Bahçesi yapılacağı söylenmişti. Ancak, Ulaştırma 
Bakanı Otel ve Fuar alanı olacağını söyledi.

Altınları Yabancılar Götürüyor, Zehiri Millet 
İçiyor Türkiye’de onlarca yabancı şirket siyanürle 
altın çıkarıyor. 2004’te çıkarılan maden yasasıyla 

Türkiye’nin %96’sı altının alıp götüren yabancı şir-
ketler Türkiye’ye siyanür zehri bırakıp gidiyorlar 

“Zam Kurnazlığı “ Memur ve Emeklileri Vur-
du İktidar memur ve emeklinin maaş zammını be-
lirleyecek olan Ocak – Haziran enflasyonunu düşük 
göstermek için zamları erteledi. Enflasyon düşük 
çıkarılınca memurun 312 lirası, emeklinin 198 lirası 
buhar oldu. 

Son 1 Yılda 1,2 Milyon Kişi İşsiz Kaldı TÜİK 
verilerine göre işsizler ordusu giderek artıyor. Res-
mi rakamlarda 4 milyon işsiz görülürken gerçekte 
işsiz sayısı 9 milyona yaklaştı.

Atatürk’ün Emaneti Santim Santim Satılıyor 
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazileri TOKİ’nin rant 
aracı oldu ve bugüne kadar AOÇ’nin  %50’ye yakın 
satıldı.

Hukukun Üstünlüğü Konusunda Türkiye 
109. 2019 yılında 126 ülke arasında Hukukun 
Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye 109. Sırada yer 
alırken Kamboçya ve Afganistan’dan daha iyi çık-
tık. Bu endekse göre dünya Türkiye’nin hukukuna 
güvenmiyor.

Üç Belediye’ye Kayyum Atandı İçişleri Bakanlı-
ğı, yerel seçimlerden 4 ay sonra Diyarbakır, Mardin 
ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevle-
rinden alırken, yerlerine Valileri kayyum olarak ata-
dı. 

Fazıl SAY Kaz Dağlarında Konser Verdi Dün-
yaca ünlü piyanistimiz Fazıl SAY, piyanosunu ağaç 
katliamı yapılan Kazdağılarına taşıyarak on binlerce 
kişiye konser verdi

Belediye Başkanı Müzede Yatak Odası Yap-
tırmış İzmit Belediyesi’nin eski AKP’li Belediye 
Başkanı tarihi konağı müzeye çevrilmesi projesinde 
kendisine çatı katında lüks yatak odası yaptırmış 
ve kullanmış.

Hazine Arazilerini Parsel Parsel Satmışlar   
Bütçeye kaynak arayan AKP İktidarınca son 5 yılda, 
245 bin 337 adet hazine arazisinin (1 milyar 170 
milyon metre kare ediyor ) tamamı satılmış.

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR

Neler Oluyor
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Neler Oluyor
İnternet Hızında Çok Gerilerdeyiz Teknoloji 
şirketlerinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye 207 
ülke arasında 102. oldu. Türkiye’de ortalama inter-
net hızı saniyede 5,27 mb olarak ölçüldü. İnternet 
hızında, Tayvan, Singapur, İsveç, Danimarka en ön 
sıralarda yer aldılar. 

Hayırsevere Hayırsızlık Türk Sineması’nın dua-
yeni Türker İNANOĞLU, Safranbolu’ya yaptıracağı 
İletişim Fakültesi için bürokrasi engelini aşamadı. 

Ordu Komutanları  “Kor” Oldu   Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ndeki atamalar uyarınca; Erzincan’daki 3. 
Orduya, Malatya’daki 2. Orduya ve Ege Ordusuna 
ilk kez komutan olarak Korgeneral atandı. 

“Anne Lütfen Ölme” …  “Ölmek İstemiyo-
rum”. Eski kocası tarafından öldürülen Emine BU-
LUT ve olaya tanık olan 10 yaşındaki kızının çığ-
lıkları Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Cani koca Fedai U. 
ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. 

Bir yılda Öldürülen Kadın Sayısı 400’ü Geçti 
Türkiye’de her yıl kocaları, nişanlıları ya da sevgili-
leri tarafından öldürülen kadın sayısı 400’ü geçti. 
Kadın cinayetlerinde yıllık artış yüzde 25’i buldu. 

Kayyum Valisi Bakanlara Hediye Yağdırmış 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak 
atanan Mardin Valisi Mustafa YAMAN, bakanlara 
60 bin liralık gümüş takıyı Belediye bütçesinden 
hediye etmiş. 

İmamoğlu Vakıfların Para Musluğunu Kesti 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMA-
MOĞLU dini vakıf ve cemaatlere verilen paraları 
kesti. İptal edilen para şu anda 357 milyon lira ve 
171 milyonluk yurt binası ihalesi de iptal edildi.

Kazdağlarına 44 Ayrı Proje İçin Ruhsat Veril-
miş Kazdağlarında doğayı delik deşik edecek, 44 
maden ruhsatı daha verilmiş. Halk “Su ve Vicdan” 
nöbeti tutmaya devam ediyor.

Orman Bakanlığı Paraları Eşantiyonlara Har-
camış Binlerce hektar ormanımız kül olurken, “pa-
halı” diye söndürme uçağı kiralamayan Orman Ba-
kanlığı 520 bin liralık eşantiyon almak için sözleşme 
imzalamış. Eşantiyonlar arasında bitki çayı, nazarlık, 

kristal tül, bez çanta, şapka, kolonya ve satranç ta-
kımı yer alıyor. 

İcra Dosyaları 21 Milyonu Geçti Batık krediler, 
karşılıksız çekler ve protesto edilen senet sayısı 
hızla artarken icra dairelerindeki dosya sayısı 21 
milyonu geçti. Kriz yok dense de millet borç içinde, 
yandık, bittik, battık diyor. 

Türkiye’de  30 Tarikat, 400 Cemaat Var 
Yapılan araştırmalar ve Diyanet Raporuna göre 
Türkiye’de 30 Tarikat, 400 Cemaat ve bunlara bağlı 
olarak 2 milyon 600 bin kişi var. 

Mimar Sinan’ın Çeşmesini Levye ile Yıktılar 
Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılan 450 yıllık tarihi Pir Mehmed Çeşmesi 
restorasyon yapılıyor diyerek, ameleler tarafından 
levye ile yıkıldı. Duyarlı vatandaşların müdahale et-
mesiyle yıkım durduruldu. 

Memura ve Emeklisine Zam Cüce Kaldı  İktidar 
yandaşı sendika ve iktidarın atadığı hakem kurulu 
memur ve memur emeklisine 2020 yılına yüzde 
4+4, 2021 yılına yüzde 3 + 3 zammı onayladı. Buna 
göre, memurun maaşına 136 lira, emekliye 97 lira 
zam yapıldı. 

Doğal Gazık % 30 Memur ve emekli maaşlarına 
yüzde 4’ü reva gören iktidar, seçim öncesi verdiği in-
dirim sözünü unutup doğalgaza yüzde 30 zam yaptı.

Atatürk’ün Kurduğu Diyanetin İhaneti 
Atatürk’ün kurduğu Diyanet, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı Cuma hutbesinde Atatürk’ün adını yine 
anmadı. Atatürk’ü anmayan Diyanet’e ve Başkanı-
na tepki yağdı. 

274 Çocuk Gelin Anne Oldu Antalya Kepez 
Devlet Hastanesi’nde son iki yılda, yaşları 14 – 16 
arasında değişen çocukların doğum yaptığı bilgisi-
ne ulaşıldı. 

Atatürk’ün Resmini Camiden İndirmedi Trab-
zon Yenimahalle İncirlik Cami Dernek Başkanı Ali 
Sait YILMAZ 30 Ağustosta cami dışına Türk Bayra-
ğı ve Atatürk posteri astı. Müftülük “Kaldır o resmi” 
diye baskı yapmasına rağmen Başkan resmi kaldır-
madı. 

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR



35 SA
YI

: 1
11

-1
12

YA
Z 

- G
ÜZ

  2
01

9

AHMET KÖKPINAR (1925 – 17.01.2019)

Niğde’mizin saygın kişilerinden Merhume Nermin KÖKPINAR’ın eşi Ahmet KÖKPINAR 
17 Ocak 2019 günü İzmir’de hayata vefat etti. 

Merhume Fidan ve merhum Beşir KÖKPINAR’ın oğulları olarak 1925 yılında dünyaya 
gözlerini açan Merhum KÖKPINAR ilk ve ortaokulu Niğde’de tamamladıktan sonra, 
Adana Öğretmen Okulu’ndan mezuniyetini takiben Gazi Eğitin Enstitüsü tarih bölümünü 
bitirerek Tarih Öğretmeni olmuştur. Sayısız ilçede Ortaokul Müdürlüğü yapan KÖKPINAR 
son olarak Ankara’daki Bahçelievler Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesi Müdürlükleri ile 40 
yıllık hizmet sonrası emekli olmuştur.

Emekli Albay Abdullah KÖKPINAR ile Emekli Öğretmen Nurten DEMİRAY’ın ağabeyleri, 
Ayten (KÖKPINAR) ERASLAN, Mustafa KÖKPINAR ve Alp KÖKPINAR’ın babaları olan Merhum Ahmet KÖKPINAR 
vaziyeti üzerine 20 Ocak 2019 günü eşinin de yatmakta olduğu Niğde Derbent Mezarlığı’nda tüm yakınları, 
sevenleri ve hemşerilerince son yolculuğuna uğurlanmıştır. 

ÖMER YILDIZ (27.01.1953 – 14.03.2019)

Niğde Kumluca’dan Merhume Fatma ve Merhum Kasım YILDIZ’ın oğulları İnşaat 
Mühendisi Ömer YILDIZ 14 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da vefat etti. İTÜ mezunu olan 
YILDIZ 1991 yılından itibaren Doğuş İnşaat AŞ. de değişik projelerde görev aldıktan 
sonra 2014 yılında emekli olmuştur.

Memnune ( YILMAZ) YILDIZ’ın eşi, Cem YILDIZ’ın babası ve aynı zamanda üyelerimizden 
Müslüm YILMAZ’ın eniştesi olan Ömer YILDIZ İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda son 
yolculuğuna uğurlanmıştır.

Kaybettiklerimiz
OSMAN TURGUT TUNCER (1950 - 29.11.2018)

Niğde’miz Eşrafı KAYMAKZADELER’den Merhum Ahmet Nafiz TUNCER ile Azmiye 
TUNCER’in, 1950 yılında Niğde’de doğan oğulları Osman Turgut TUNCER’i 29 Kasım 
2018 günü geçirmiş olduğu bir kalp ameliyatı sonrası kaybettik.

Uzun yıllar TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü yapan, Huriye 
TUNCER’in değerli eşi Merhum TUNCER 2002 yılında atandığı TÜİK’den 4 yıl çalıştıktan 
sonra 2006 yılında emekli olmuştur.

Tülay, Olcay ve Yavuz TUNCER’in kardeşleri Başak Tuncer TAŞTEKİN ve Burcu 
TUNCER’in babaları olan Merhum Osman Turgut TUNCER 30 Kasım 2018 tarihinde tüm 
yakınları, sevenleri ve hemşerilerince Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna 
uğurlanmıştır. 
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Kaybettiklerimiz

FİKRET ANDAÇ (1929 – 24.05.2019)

Niğde eşrafından ve Kurtuluş Savaşı gazilerinden Kamil ANDAÇ’ın oğlu, 1950 – 1952 
yıllarında Kore Savaşlarına da katılmış olan Kore Gazisi Fikret ANDAÇ, 24.05.2019 
tarihinde vefat etmiştir. Tamer ANDAÇ’ın da babası olan Fikret ANDAÇ sevenleri ve 
yakınlarınca son yolculuğuna uğurlanmıştır.

ZARİFE AYHAN (1936 – 27.06.2019)

Vakfımız Kurucu Üyelerinden Hakkı ULUPINAR’ın ablası, Yönetim Kurulu Üyemiz Metin 
AYHAN ve üyemiz Tekin AYHAN ile Mürüvvet, Zehra, Atiye ve Ülfet’in anneleri Zarife 
AYHAN uzunca bir süredir devam eden rahatsızlığı sonrası, 27.06.2019 günü Mersin’de 
yatmakta olduğu hastanede hayata veda etmiştir.

Niğde – Çamardı Bademdere Köyü’nde Merhum Halil ve Merhume Elife ULUPINAR’ın 2. 
evlatları olarak dünyaya gözlerini açan Merhume Zarife AYHAN, doğduğu köyde ikindi 
namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra tüm sevenleri ve yakınlarınca son 
yolculuğuna uğurlanmıştır.  

MÜKREMİN ÇELİK (01.05.1992 – 16.07.2019)

Vakfımızın Mütevelli Üyesi, Bor – Balcı Köyü’nden Merhum Ahmet ve Merhume Nevriye 
ÇELİK’in oğulları, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmecilerinden Mükremin 
ÇELİK’i kaybettik. 

Yardımsever kişiliğiyle, akraba ve köylülerine kol, kanat germesiyle tanınan, Sayın 
Havva ÇELİK’in eşi; Tuğba, Ahmet ve Merve ÇELİK’in babaları; İhsan, Mehmet, Dilek 
ve Ersin’in kardeşleri olan Merhum ÇELİK, uzunca süredir devam eden kalp rahatsızlığı 
sonrası 16.07.2019 tarihinde hayata veda etti. 

Mükremin ÇELİK, 20.07.2019 günü tüm yakınları, sevenleri ve Niğdeli Hemşerilerince, 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanmıştır. 


