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KIYMETLİ HEMŞEHRİLERİM

Vakfımız 1992 yılından beri, Niğde’miz için yararlı proje ve faaliyetlere katkı sağ-
lamak, hemşehrilerimizin arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı 
organizasyonlar yapmak ve üniversite öğrencilerimize eğitim yardımı ve benzeri 
destekler gibi birçok işler yapmıştır. Maalesef dergimizin bu sayısının çıktığı ta-
rih itibariyle de Covid-19 salgınının devam etmesinden kaynaklı Vakfımız bün-
yesinde yapmayı düşündüğümüz fakat gerçekleştiremediğimiz faaliyetlerden 
bahsedemiyoruz. Ancak bu süreçte sizlerle olan iletim araçlarımızdan biri olan 
Vakfımızın yayını organı NİĞDEmiz dergisinin çıkarılması başta olmak üzere; 
Vakfımıza üye kazandırılması ve öğrencilerimize burs sağlamak konusunda çaba 
sarf ederek, üye sayımızda ve burs verdiğimiz öğrenci sayısında artışlar sağladık. 
Öğrenci burslarından bahsetmişken, Vakfımız aracılığıyla uzun yıllar birçok öğ-
rencimize eğitim katkısı veren hayırsever işadamı Behzat ECEMİŞ abimizin vefat 
haberi bizleri çok üzmüştür. Bu vesileyle başta ailesi ve yakınlarını olmak üzere 
tüm hemşehrilerimize sabırlar diliyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, yalnızca yurtta değil, dünyada barış diyen tüm 
dünyanın takdir ettiği, Büyük Önder ATATÜRK’ü, 10 Kasım 2020, Ölümünün 82. 
yıl dönümü sebebiyle rahmetle anıyoruz. 1 Kasım 1928’de TBMM’nin kabul ettiği 
Türk Harfleri Hakkındaki Kanun ile Harf İnkılabı başladı. Türk tarihinde ilk defa bir 
okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal ATATÜRK’e 
11 Kasım 1928’de “Millet Mekteplerinin Başöğretmeni” unvanını verdi. Bu unvan, 24 
Kasım’da, Millet Mektepleri Talimatnamesinin yayımlanması ile resmileşti. Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün Başöğretmen sıfatını aldığı 24 Kasım 1981’den beri 24 Kasım 
Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. İlk öğretmen unutulmaz bizler üzerindeki 
emekleri tartışılmaz tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.

NİĞDEmiz dergisinde yayınlanmak üzere makale gönderen hemşehrilerimizin 
için bir konuyu belirtmek isterim. Dergimizde yazıların yayınlaması konusunda; 
öncelikle Niğde’mizi ilgilendiren konuları içeren, bize gönderilme sırası, derginin 
çıkarılma zamanı içerisinde günün anlam ve önemini içeren yazı olması ve aynı 
yazarlar dışında başka hemşehrilerimizin de yazılarına yer verilmesine dikkat 
edilmekte olup, daha sonraki çıkaracağımız dergilerimizde Hemşehrilerimizin 
bu konulara dikkat ederek yazılarını göndermelerini rica ederim. 

Son olarak, takdir edersiniz ki gönüllülük esasına dayalı olan meşakkatli ve çok 
özveri gerektiren vakıf, dernek vb. sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini de-
vam ettirmesi sizlerin değerli katkı ve destekleriyle olabilmektedir. Bu amaçla 
yapacağınız destek ve katkılarınıza bu zor süreçte daha çok ihtiyacımızın oldu-
ğunu belirtmek isterim. Vakfımıza olan ilginizin ve katkılarınızın devamın etmesi 
dileklerimle herkese teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla.
Gökhan BULUŞ

Başkent- Niğde Vakfı Başkanı
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birçok ülkede örnek olarak kabul görmüş bir vaziyette ele 
alınmaktadır.

Bağımsızlığını tam olarak kazanamamış birçok ülkeye Ata-
türk devrimleri, ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. 
Bütün bunlar Atatürk’ün evrensel bir dünya görüşünün mi-
marı olduğunu da göstermektedir.

Bizler her 10 Kasım’ı, bıraktığı eserlerin izinde, ülkeyi daha 
da ileriye götürebilmek adına neler yapılabileceğinin orta-
ya konulması gereken bir gün olarak görmeliyiz. 10 Kasım’ı, 
Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere emanet ettiği bir 
gün olarak düşünmek, sanırım doğru bir yaklaşım olarak 
kabul görecektir. 10 Kasım günü, Atatürk gençliğine yakışır, 
ülkemizi ileriye götürebilecek her türlü proje ve çalışmaların 
yapıldığı, ortaya konulduğu ve desteklendiği bir etkinliğin 
geleneksel hale getirilmesi tavsiyesinde de bulunmak isti-
yorum.

Atatürk’ü her 10 Kasım’da daha iyi anlamak ve anlatmak he-
pimizin görevi olsun ki! Bizden sonraki nesillerimiz onu daha 
iyi anlasın. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanın 
nasıl ayakta kaldığını öğrensin ki, bayrağına ve vatan topra-
ğına daha çok sahip çıksın. Her türlü iç ve dış düşmanlara 
karşı uyanık ve hazırlıklı olabilsin. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir kurtuluş 
destanının en büyük kahramanı olarak sadece 
tarih sayfalarının derinliklerinde değil yüce 
Türk milletinin kalbinin tam ortasında sevgi 
yumağına sarılı bir halde bulunmaktadır. 
Atatürk’e olan sevgi ve saygımız dünya var 
oldukça devam edecektir. 
O’nun vatanı adına yapmış olduğu hizmetleri gelecek nesil-
lerimize en iyi şekilde anlatmalı ve öğretmeliyiz. Anlatmalıyız 
ki çok büyük zorluklar içerisinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın 
ve kurulan cumhuriyetin değeri daha iyi anlaşılsın.

Atatürk’ü anlamak onun fikirlerini çok iyi bilerek tatbik et-
mekten geçer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması bir 
devrin yeniden yazılmasıdır adeta. Yurdun dört bir yanı işgal 
altında inlerken, bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyen 
Türk milletine önderlik yapan Atatürk, milletimizin esaret 
altında yaşamasını aklının ucundan bile geçirmeyerek, tarih 
sayfalarındaki, inancın zafere dönüştüğü, en büyük bağım-
sızlık savaşının mimarı olmayı hak etmiştir.

Atatürk’ü anlamak onun ilke ve inkılaplarını çok iyi bilmek 
ve uygulamak demektir. Kurulan cumhuriyetin manasını 
çok iyi bilmeliyiz ki cumhuriyete daha çok sahip çıkalım ve 
koruyalım. Atatürk’ün halkını ülke yönetiminin tek sahibi 
yapması, ülkenin öz kaynaklarını da milletin hizmetine ver-
mesi, O’nu son derece, diktatörlükten uzak, vatan ve millet 
sevdalısı bir lider olarak karşımıza çıkarmaktadır. Kendisini 
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine adayan Atatürk, 
hiçbir zaman şahsi menfaatini düşünmemiş, sadece milletin 
menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi yegâne yol ola-
rak görmüştür.

1938 yılından beri, her 10 Kasım, Ata’mızı kaybetmenin ver-
diği büyük hüznün yanında, onu daha iyi anlamanın gereği-
nin ortaya konulması gereken bir gün olarak ta değerlendi-
rilmelidir. O’nun hayatını, ilkelerini ve bizden yapmamızı is-
tediği şeyleri, bilimsel olarak ortaya koymak ve uygulamak, 
bizlerin birinci vazifesi olmalıdır. Atatürk devrimleri bugün 

10 KaSım’da atatürK’ü aNlamaK

Avni Celal KESEK
Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Atatürk, Ulus okulları dediğimiz Millet Mekteplerinde yazı 
tahtasının başına geçerek dersler verdi. Bakanlar Kurulu 
11.11.1928 tarihinde yaptığı toplantıda Atatürk’e Ulus Okullar 
Başöğretmenliği unvanını verdi. 24 Kasım Atatürk’ün Millet 
Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Atatürk, 
öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı’nda nasıl canla başla çalıştık-
larını yakından izlemiştir. Yurdumuzun düşman tarafından 
paylaşıldığı sırada öğretmenler “Öğüt Kurulları” oluşturarak 
halka ulusal bağımsızlık, Ulusal Kurtuluş Savaşı düşüncele-
rini yayıyordu. Öğüt Kurulları dışında öğretmenler 14 eğitim 
kuruluşu ile birlikte “Milli Kongre Cephesi’ni kurdular. “Milli 
Kongre Cephesi”, düşmanların İzmir’i işgal ettikleri günler-
de Sultanahmet Mitingini hazırladı. Bu mitingin konuşmacı-
larından çoğu öğretmenlerdi.

Öğretmenler günün ülkemizde 1981 yılından beri 24 
Kasım’da kutlanıyor. Öğretmenler gününün Türkiye’de 24 
Kasım’da kutlanmasının nedeni Bakanlar Kurulu’nun Mus-
tafa Kemal Atatürk’e “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” 
unvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermesi ve bu 
unvanın, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesinin 
yayımlanması ile resmileşmesidir. 

ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ 
SÖZLER;

Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerine bir ülke için 
ne denli değerli olduklarını ifade etmek için şu sözleri 

söylemiştir: 

Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr 
öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve 

yeni nesil sizin eseriniz olacaktır… 

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle 
bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin 

pratik olması mühimdir.

Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” 
nesiller ister. 

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 

Bir öğrenci günlüğünden…

Sevgili günlük; 

Bugün, diğer günler den çok daha farklı. Kalbim ye-
rinden çıkacak gibi sanki…

Neden mi?

Bugün sabah erkenden gidip çiçekçiden aldığım 
kırmızı gülleri dünyada en çok sevdiğim kişilerden 
birine vereceğimde ondan.

Onun o güler yüzlü halini öyle çok seviyorum ki… 
Onu tanıdığım ilk günden beri yüzü hep güleç ve 
bu halini bir kez olsun değiştirmedi. Benim gibi kaç 
kişiyi işte hep böyle sevdi, böyle sevdirdi kendini. 
Böyle insanı kim sevmez ki? Böyle insana kim çiçek 
almaz ki? Hem yürekli hem fedakâr hem de hepimizi 
çok seviyor. Şimdi en güzel elbisemi giyip birazdan 
yola çıkacağım. Ona koşacağım sevinçle ve o güzel 
ellerinden sevgiyle doyasıya öpeceğim.

Biliyorum, benim gibi kaç kişi aynı şeyi yapacak ama 
onun sevgisi öylesine büyük ki bütün çocuklara ye-
teceğinden hiç ama hiç şüphem yok.

Canım öğretmenim, sen Atatürk ve vatan sevgisini 
bizlere aşılamanın yanında bütün insanları sevme-
miz gerektiğini öğretmekle belki de vazifelerin en 
büyüğünü yapıyorsun. 

Bizler gibi birbirini insan olduğu için seven daha nice 
öğrenciler yetiştirmen dileğiyle, 

Öğretmenler günün kutlu olsun.
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Bu ziyaretgâhların bir kısmı din ve mezhep farkı gözetmek-
sizin bütün insanların dertlerine deva veren mukaddes yer-
ler olarak görülmüştür. Halkın bir şeyh, bir veli olarak ziyaret 
ettiği bu türbelerde yatanların büyük bir bölümü Anadolu 
fütuhatına katılan kahramanlarından olduğunu düşündü-
ğümüz birde evliya türbesi vardır. Bu türbe yapısı köyün 
hemen önünde, köye bakan bir tepelik üzerindedir. Türbe 
Tepe olarak adlandırılan tepe üzerinde önceleri yatır şek-
linde olan mezar yapısının üzerine yakın zamanlarda türbe 
inşa edilmiştir.  

Konumuz teşkil eden su değirmeni kültürü Eskigümüş’te ol-
dukça eskiye dayandığını görüyoruz. 1900’lü yıllara dönem-
lediğimiz Eskigümüş Deresi üzerinde bir adet su değirmeni 
tespit edilmiştir. Hâlihazırdaki su değirmeninin yerinde 18. 
yüzyıla ait eski bir değirmenin varlığı anlaşılmaktadır. Bu 
su değirmeni ihtiyaca cevap veremediğinden dolayı 19. 
yüzyılda yerine günümüze ulaşan su değirmeni yapılmıştır 
(Foto.1). 

Gümüşler Kasabasına oldukça yakın olan Uluağaç Köyünde 
de günümüze ulaşan dört su değirmeni görülür (Eryaman 
2020,65). Konumuzu teşkil eden Kırklara geçmeden önce 
antik dönemlerden günümüze değin kutsal ve uğurlu gö-
rülen bir takım sayıların varlığını hatırlatmakta fayda vardır. 
Kırk rakamı da gerek semavi dinlerde gerekse antik dönem-
lerde sıkça kullanılmıştır. Hristiyanlıkta ikona ve fresk yapı-
mında kırk günlük oruç tutulması, mumyaların kırk günlük 
bir kurutma işlemine tabi tutulması, İslam’da kırk hadis gibi 
örneklerin yanında tasavvuf geleneğinde de kırk rakamı-
na tesadüf etmekteyiz. Tarikata katılanların kırk günlük ön 
perhizini simgeleyen çile, Hz. Ali’nin kırklar meclisinin sakisi 
kabul edilmesi, Bektaşilikteki kırklar meydanı, kırklar şerbe-

Makale konusunun bir bölümü olan Eskigümüş Kasaba-
sı, Niğde il merkezinin doğusundadır. Şehir merkezine 6 
km. uzaklıktadır. Gümüşler ’de yerleşmenin tarihi geçmişi 
Roma dönemine kadar dayanır. Bizans kaynaklarında “Ta-
cias”, Arap kaynaklarında “Macida” olarak geçen yerleşme 
Gümüşler Kasabası merkezlidir. Yerleşme, ilk olarak Ören 
Deresi’nin açmış olduğu vadinin kuzey yamacında tüflerin 
oluşturduğu yamaçta teşekkül etmiştir. Buradaki eski mes-
kenler büyük oranda tüflere oyulmuştur. Meşhur Gümüşler 
Manastırı ’da bu bölgedir. Anadolu Selçuklu devleti maden-
cilik üretimi yaparken maden bölgelerinde veya madene 
giden yollar üzerinde madenci köyleri kurduklarını görmek-
teyiz. Eskigümüş Köyü civarında eski bir gümüş madeni ya-
tağı olduğu bilinmektedir. A. Selçuklu yönetimi Gümüşlerin 
maden yatağına yakınlığı yanında maden ocağına işgücü, 
madenin sevk ve idaresinin de kolayca sağlanması ama-
cıyla iskânı ve imarını sağlanmış olabilir. Niğde’de maden 
köylerinden en bilindiği ise, Ulukışla İlçesi, Gümüş Köyüdür. 
Köydeki “Mağden-i Lulua” adlı darphanede, III. Gıyas El-Din 
Keyhusrev (1264-1282) adına, sikkelerin darp edildiği anla-
şılmaktadır. Dolayısıyla Eski Gümüşler Köyünün de A. Sel-
çuklularınca madene giden yollar üzerine kurduğu en eski 
madenci köylerinden biri olabileceğini akla getirmektedir. 
Hali hazırdaki yerleşme, bu eski nüve çevresinde vadi yama-
cı boyunca uzanmış olan Eskigümüş Köyü ile aynı vadinin 
güney yamacında 16. yüzyıldan sonra teşekkül etmiş olan 
Merkepli Köyü’nün birleşmesiyle teşekkül etmiştir. Yerleş-
menin içerisinden geçen Ören Derenin yukarı havzasında 
çevre yerleşmelerle birlikte bir zamanlar Çukurova çevre-
sinden önemli miktarda nüfus çekmiş olan Tümnü (Tumlu) 
Yayları yer almaktadır. 1500-1522 yılları arasını kapsayan 
mufassal tahrir defterlerinde köyün ismi Eskigümüş olarak 
kayıtlıdır. Gümüşler Manastırı dışında köyde Osmanlı dö-
nemi camiler, Osmanlı mezarlığı, Türbe (Türbe Tepesinde), 
çeşmeler ve birde su değirmeni görülmektedir. Anadolu’da 
bulunan ziyaretgâhların büyük bir bölümü Türkmen Şeyhle-
rinin mezarlarıdır. 

Anadolu içinde bulunduğu dinî, içtimaî şartlar ve muhare-
beler dolayısıyla evliyalar diyarı haline gelmiştir.

KırKlar ve GümüŞler

Mustafa ERYAMAN
Arkeolog

Fotoğraf 1: Eskigümüşler Kasabası Değirmeni
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ti, kırk budak ve kırk makam vb. hususlar bunlar arasında 
sayılabilir (Pala 2002:466). Konumuz, “Kırklar” olarak ad-
landırılan, Türk halk inancında egemen olan ve bilinmeyen 
bir yerde yaşayan Kırk Kutlu Evliya olarak adlandırdığımız 
tamamı beyaz atlı, yeşil sarıklı aksakallıların Uluağaç Köyü 
değirmenlerini ziyaret ederek gece vakti Gümüşler’e uğra-
malarıyla başlar. Aksakallıların Gümüşler’deki değirmene 
gelişlerinde gaye ise Uluağaç’lı Hüseyin’dir. Şair Hüdaverdi  
(asıl adı Hüseyin) 1796 yılında Uluağaç Köyünde doğar. Kü-
çük yaşta annesini ve babasını kaybeden Hüseyin, çobanlık 
yaparak geçimini sağlar. 17 yaşında iken hayvanlarını güttü-
ğü kişi ölünce Uluağaç Köyünden ayrılıp Gümüşler Köyüne 
gelir. Günümüz Eskigümüş Kasabası “Değirmen ardı” ola-
rak adlandırılan ve günümüzde Kerimoğlu Yusuf Ağagilin 
Alinin Değirmeninin olduğu yerde bulunan su değirmeni 
vardır. Değirmen sahibi oldukça yaşlı birisidir. Hüseyin çifte 
değirmene tuzcu olarak girer ve çalışmaya başlar. Yaşlı de-
ğirmencinin güvenini kazanan Hüseyin değirmenin idaresini 
de kısa zamanda devr alır. Bir sonbahar günü çok buğdayın 
öğütüldüğü, günün akşamında Hüseyin değirmenin kapısını 
bastırıp bir köşede uyuyakalır. Gecenin geç bir saatinde bir 
gürültü ile uyanır. Gelen nal seslerini dinliyor. Yeni buğdaylar 
geliyor diye düşünüyor. Bu kadar çok nal sesini dinleyince 
tatsız bir durum olmayaydı diyor. Öyle ya hayırsız, ipsiz kor-
kusu da var. Değirmen köyün uç noktasındaydı. Korku, me-
rak ve telaşla kapı penceresinden dışarı baktı. Atlı bir kafile-
nin değirmene geldiğini gördü. Gördüğü kırk kadar beyaz at 
üzerinde yeşil sarıklı, aksakallı insanlardı. Pencereyi kapattı 
ve kapının arkasına dayandı. Gecenin geç saatinde niye gel-
mişlerdi. Çuvalları, öğütecek yükleri de yoktu. Kırkı bir araya 
nasıl gelmişlerdi. Birbirlerini nasıl bulmuşlardı diye etraflıca 
düşünür. Hüseyin bu düşüncelerde iken kapı çalınmış, far-
kında olmadan kapının sürgüsünü çekmiş ve kapı açılmıştır. 
Manzaranın manevi yüklüğü Hüseyin’i perişan etmiş. Bunu 
gören kafile reisi “korkma evladım. Korkacak telaşlanacak 
bir şey yok. Seninle tanışıp sohbet etmeye geldik” demiş. 
İnanası gelmeyen Hüseyin, hecin gibi yüksek atlar, gelenle-
rin nurani yüzleri, dizlerine kadar uzanan sakalları ve başla-
rında abani sarıklar. Ortalıkta ise bir aydınlık… Ayakta bun-
ları düşünürken bir de baktı ki gelenlerle birlikte çarkın ba-
şında. Çark başına ne zaman ve nasıl geldiklerini bilemedi. 
Misafirler ellerindeki pırıl pırıl taslara su doldurmakta, suyu 
dolduran sıraya geçmekte. İlk sıradaki zat “iç oğul” diyerek 
elindeki tastan bir yudumu Hüseyin’e verir. Ardın gelenler 
birer yudum, derken kırk yudum bade içirirler. Hüseyin’e 
tasından bir yudum veren çark odasından çıkar. Değirmen 
önündeki çayırlıkta yerini alır. En son kalan pir, Hüseyin’in 
koluna girer, gel sende şöyle otur âşık diyerek yerini işaret 
eder. Hüseyin daire ortasında, kırklar ise etrafında bir halka 

oluşturulur. İçlerinden birisi, “söyle bakalım Hüda’nın ver-
diğini” der. Hüseyin mırıldanır, ben bilemem dese de, Pir, 
“hele sen bir dene” der. Pir tastan bir yudum daha içirir. 
Hüseyin’in dili çözülür ve başlar şiir söylemeye. Mısralar artık 
çarka akan su gibi ağzından akmaya başlar. Çok şükür diyen 
kırklar; Hüseyin’e senin adın artık bundan sonra “Hüdaverdi” 
olsun. Senin kalbin açıldı, dilin çözüldü. Biz gidiyoruz sağlı-
cakla kal diyerek atlarına atlayıp gitmişler (Özmel 1990,40). 
Gümüşler Köyünden giden kırkların bir sonraki durağı ise 
Altunhisar olduğu düşünülebilir. Niğde İli, Altunhisar İlçe 
merkezinde iki adet Osmanlıca Türkçesi kitabeli siyah taş bu-
lunmaktadır. Bu siyah taşlardan ilki (ve günümüze ulaşanı) 
“Değirmen Yolu” denilen ve devamında Yeşilyurt Köyündeki 
su değirmenleri ile “Çay” olarak isimlendirilen dereye uzanan 
eski yol üzerindedir. Yazılı Kaya’nın hemen önünde birde su 
değirmeni yapısı vardır. Su değirmeni yapısı günümüze üst 
örtüsü yıkılarak ulaşmıştır (Foto. 2). 

 

İsenin Değirmenine gelen kırklar değirmende eğleşen Ha-
san Efendi’ye tıpkı şair Hüdaverdi’ye içirdikleri kırk yudum 
badeyi içirirler. Pir elinden badeyi içen Halil Efendi’nin dili 
çözülür ve eli kalem tutar. 

Antik dönem izlerini bünyesinde taşıyan Değirmen Yolu-
nun her iki kanadında Selçuklu ve Osmanlı dönemi örgülü 
bahçe duvarları vardır. Bahçe duvarları kaba yonu bazalt 
cinsi taşlarla örgülüdür. Bu görkemli bahçe duvarına yer-
leştirilen büyük hacimli bir kaya kütlesi üzerinde Osmanlı-
ca Türkçesi ile yazılı kitabe dikkat çeker. Siyah taş, 2.30 m. 
yüksekliğinde, 2.00 m. genişliğindedir. Hayatı hakkında 
bilgimizin olmadığı Halil Efendi’nin yazdığı kitabe kayanın 
düz ve geniş ön yüzeyindedir. Kitabe on bir satırdan olu-
şur (Foto. 3). Osmanlıca Türkçesi kitabede; “Çünkü Gale 
(dedi) (?) Lütfi ile Lâ taknatû, (Ümidi kesmeyin –Allah’ın 
Rahmetinden Ümidi Kesmemek- Zümer Suresi 53. Ayeti),  
Didün Her Geli Çoğa (Çok kişiye), Kaya Cer (sulu-ıslak) 
hem İytmem Kat’(katı). 1255/ M. 1840 Sene, Halil Efendi 
Yazdı, Ruhuna Fatiha Ve Mahmud İbn-u Abdulah (Vefat 
etmiş olan babası veya şeyhi) H.1217/M.1803 Sene.” şek-
linde okunmaktadır.

Fotoğraf 2: İsenin (İsa’nın) Değirmeni batı taraftan görünüşü.



6 SA
YI

: 1
16

A
R

A
LI

K
 2

0
20

Kitabe içeriğine bakıldığında kitabeyi yazan Halil Efendi’nin, 
Zümer Suresi 53. Ayeti eşliğinde yoldan gelip geçenler ve 
hemen önünde bulunan değirmene un öğütmeye gelenlere 
“La Taknatü”, “Ümidi Kesmeyin” uyarı ve hatırlatmasında 
bulunmaktadır (Eryaman 2020:198). Yazılı Kayanın hemen 
önünde bahçe içerisinde su değirmeninin varlığı, yazıtı daha 
da anlamlı hale getirdiği düşünülebilir. Türk-İslam kültürün-
de su değirmenlerine yüklenen olumlu yorumlar vardır. 
Buğday öğütülen su değirmeni hak ile bâtılın ayrıldığı ilim 
merkezi veya adaletli bir mahkemeye delâlet eder. Ayrıca 
rızka ve kazanca, ucuzluğa, hastalıktan şifa bulmaya, borç-
ları ödemeye de yorulur. Değirmenin yenilmeyen şeyleri 
öğüttüğünü görmek ise kıtlık ve pahalılığa yorulur (Günay-
dın 2013:163). Yazıtlı Kayayı okuyan çok kişi, buğday öğütü-
len su değirmenini hak ile bâtılın ayrıldığı ilim merkezi veya 
adaletli bir mahkemeye delâlet ettiğini, rızka ve kazanca, 
ucuzluğa, hastalıktan şifâ bulmaya, borçları ödemeye, rızkı 
ve rahmeti (su-ekmek) verenin Allah olduğuna, bu ulvi me-
sajlar doğrultusunda da asla ümidi kesmememiz gerektiği 
yönünde izahta bulunulmaktadır. Yazılı Kayayı kaleme alan 
Halil Efendi ayrıca bizlerden (Kaya Yazıtını okuyanlardan)  
hem kendisine hem de şeyhi (hocası) olarak değerlendir-
diğimiz Abdullah Oğlu Mahmud’a Fatiha ve dualar istediğini 
görmekteyiz. Sonuç olarak “Kırkların katılımlarıyla Niğ-
de’deki su değirmenlerinin sadece buğday öğüten mekânlar 
olmadığı aynı zamanda birer ilim, irfan ve aydınlanma mer-
kezleri olduklarını bizlere göstermektedir. 

İskender PALA, “Kırk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2002.

İsmail ÖZMEL, Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar, Niğde Valiliği Yayınları, 
Sebat Ofset, Konya 1990.

Mustafa ERYAMAN, Niğde Şehri Su Değirmenleri, Göksu Matbaa, İstanbul 2020.

Mustafa ERYAMAN, Altunhisar’ın Yazıtlı Taşları, Bor Haber Net. 2020. 
http://www.borhaber.net/kultur/altunhisarin-yazitli-taslari-h32875.html  

(Erişim: 26.10.2020). 

Fotoğraf 3: Değirmen Yolu üzerindeki kaya yazıtı görünüşü.

ÖZÜR YAZISI

NİĞDE’miz Dergisinin 115 Sayısında yayınladığımız 
Cumhuriyet Ekonomisi ve Hicri Baysal  

yazısında eksik kalan Hicri Baysal kimdir?   
Sehven unutulmuştur. Yayın Kurulu olarak özür dileriz.

Hicri Baysal 
Kimdir?

Babası KOSOVA RODOVİŞTA’ da Öğretmenlik yapar-
ken Balkan Savaşlarının sürüklemesiyle İstanbul’a 
oradan da Kayseri’ nin Develi ilçesine yerleşip Öğret-
menlik yaparken 1914 ‘te ailesinin ilk çocuğu olarak  
dünyaya gelir.                

Hicri BAYSAL babasının Öğretmen olarak atanmasıyla 
da Ulukışla’ya taşınırlar. Diğer beş kardeşi de burada 
doğar ve birlikte büyürler. Hicri BAYSAL Ulukışla İnki-
lap İlkokulunu 1926’ da bitirir. Niğde’de 1933 ‘te Ortao-
kulu, Liseyi 1936’ da Adana’ da tamamlar. Türkiye Şe-
ker Fabrikaları A.Ş. ‘ nin açtığı sınavı kazanarak Turhal 
Şeker Fabrikasında lise mezunu olarak işe alınır.

Şeker Şirketinin bursuyla İstanbul Üniversitesi Kimya 
Fakültesinden 1943’ te mezun olup Turhal Şeker Fabri-
kasında çalışırken Okul arkadaşı Yüksek Kimya Mühen-
disi Semiha BAYÜLKEN’le evlenerek birlikte çalışmaya 
başlarlar. Uşak , Susurluk ve kayseri Şeker Fabrikaları-
nın Alman Firmalar tarafından yapılan montaj çalışma-
larına katılarak tecrübe sahibi olur.

Ankara Şeker Fabrikasının kurulmasında Montaj 
ve Fabrika Müdürlüğü sorumluluğunun üstlenerek 
Türkiye’de İLK YERLİ ŞEKER FABRİKASINI yerli montaj 
ekibiyle 1962 yılında tamamlayarak 1969 yılına kadar 
da Fabrika Müdürlüğünü sürdürürken; Nizip’te yedi 
üniteli Ülfet Gıda ve Sabun Fabrikası, Bilecik’te salça 
fabrikası gibi kuruluşların kurulması için görevlendirilir, 
montajlaraını tamamlayıp üretimlerini başlatır.

Şeker şirketinden ayrıldıktan sonra da Turhal’ da Süt 
ve Peynir, Yem Fabrikalarını kurarak işletmeye açar. 
Emeklilik yıllarında 27. 9. 2004 te vefat eder.

“VERİMLİ ÇALIŞMALARINI SEVEREK SEVDİREREK 
SAĞLADIĞI” , kendisiyle birlikte çalışmış olanların övü-
nerek anlattıkları ortak özellikleridir.
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madan, anlamadan ve tefekkür etmeden yaşayıp giden bü-
yük bir kitle var.

Şehrimizin aydınlar kenti olduğu zamanları çok özlüyor, 
Niğde’nin kültürel olarak daha ileri gideceği günlerin hayali 
ile yaşıyorum. Çocukluk hatıralarımın ve güzelim şehrimin 
gözümün önünde yavaş yavaş eridiğini görüyorum. Örneğin; 
Sungurbey İş Merkezi olarak adlandırılan ne idüğü belirsiz 
kazulet binanın olduğu yerde bulunan İl Halk Kütüphanesini 
düşündükçe eski okumalarım, ödevlerim, etütlerim ve nişan-
düğün törenleri ile balolar aklıma geliyor... O binanın yıkılma-
sıyla kent hafızasının önemli bir unsuru da eriyip gitti...

Göreve başladığım ilk günlerde, Bor caddesinde hizmet ver-
mekte olan büyük kitabevinin de kapanmış, bir tanesinin de 
tamamen kırtasiyeye dönmüş olduğunu üzülerek gördüm. 
Nice lokanta, tatlıcı, kafe, çiğ köfteci, kunduracı, dövme ve 
piercingci, rekor sayıda kuruyemişçi, tütüncü, telefoncu, 
berber ve hatta yoga-meditasyon dükkânı arasında eli yüzü 
düzgün bir kitapçının olmaması ne kadar hazin… Sokak 
aralarında hizmet veren bir iki sahaf da 1 liradan tezgâha 
koyduğu beyaz dizi, pembe dizi tarzı kitaplarla kirasını çı-
karmaya çalışıyor.

İlimizde korunamadığı gerekçesiyle muhtelif kütüphanelerde 
ve müzede bulunan İslami ve ilmî yazma eserlerin tamamı 
Konya’ya gönderildi. Şehrimize ait bellek hükmündeki bu na-
dide eserler keşke burada muhafaza edilebilseydi. Ne yazık ki 
bize ait bu ve benzeri değerler bir bir elimizden çıkıp gidiyor. 
Hayat dijitalleşiyor kitaplar dijitalleşiyor, insanlar dijitalleşiyor.

PDF kitaplar, e-kitaplar hiçbir zaman gerçek kitabın yerini 
tutamaz, okuyucu fiziki olarak kitabı açıp okumalı, ara sıra 
kâğıt ve mürekkep kokusunu almalıdır. Gerçek kitapseverler 
asla neşredilmiş kitaptan vazgeçmezler.

Unutmayalım, her şey eninde sonunda aslına rücu eder. 
Niğde uzak ve yakın geçmişte aydınlar kentiydi. İnanıyorum 
ki gelecekte kitapla barışacak, elimizden giden el yazmala-
rı geri gelecek, modern kütüphaneler, kitabevleri açılacak, 
yazarlar şairler okuyucularıyla imza günlerinde buluşacak. 
Niğde’miz yine aydınlar kenti olacaktır. Gayret bizden, tevfik 
(yardım) Yüce Allah’tandır.

Niğde büyük bir dönüşüm içinde… Eski binalar, taş evler, 
ahırlar, kelerler yıkılıp yerlerine ha bire toplu konutlar, lüks 
binalar dikiliyor. Mahallelerdeki dibekler, binek taşları, na-
dide sütunlar, sütun başlıkları, bezemeli mimari parçalar, 
yerlerinden sökülüp çoktan bağlara bahçelere dekor oldu. 
Anlatılanlara göre yıkılan tarihî konaklardan alınan nadide 
kesme taşlar, kapılar, tavan bezemeleri Ürgüp Göreme gibi 
turistik bölgelere çoktan satıldı.

Niğde’nin her yerinde muazzam bir betonlaşma göze çar-
pıyor. Yollar, bulvarlar açılıp yeni mahalleler kurulurken, 
binaların altına açılan mağaza ve dükkânlarda envâi çeşit 
mal satılıyor ama ne gariptir ki, bir tane bile kitapçı dük-
kanı açılmıyor. Yeni binalar; lüks mobilya ve süslü perdeler 
ile tefriş edilip, sağa sola binbir çeşit Çin malı heykel, biblo, 
beygir kafası gibi zoraki dekorasyon objesi konurken, evin 
bir köşesine kütüphane yaptırmak akıllara gelmiyor, artık 
gazete okuyan da pek kalmadığından - okuyan da internet-
ten okuyup geçiyor- salon kuytularındaki gazeteliklerin de 
bir fonksiyonu kalmadı.

Bir zamanlar Meydan Larousse ansiklopedi takımı evle-
re prestij katar, hane halkının okuyup yazmakta olduğuna 
delalet ederdi. Seksen ve doksanlarda gazetelerin kupon 
karşılığı verdiği ansiklopediler salonları, büfeleri süsler oldu. 
O ansiklopediler umumiyetle sayfaları açılmadan yıllarca 
durdukları yerde durdular, ara sıra tozları alınmak veya say-
fa aralarına kurutulmuş çiçek, çil para vs. konmak için yer-
lerinden oynatıldı. İnternet yaygınlaşıp her eve bilgisayar, 
laptop, vs. girmeye başlayınca ansiklopediler hepten göz-
den düştü. “Evde yer kaplıyor” düşüncesiyle kapı önlerine 
kondu, kapıcılar da onlara hurda muamelesi yapıp kiloyla 
sahaflara sattı. Oradan da geri dönüşüme gönderildi. Hat-
ta bir dönem evlerden, ofislerden o kadar çok ansiklopedi 
tasfiye edildi ki kütüphaneler bile ansiklopedi bağışı kabul 
etmemeye başladı. Dijital çağa daha fazla direnemeyen an-
siklopediler böylece tarihe gömüldüler. Ne de olsa bilgi bir 
tık uzaktaydı. Bazısının doğruluğu tartışılır olsa da…

Hayatımız her alanda hızla değişirken ve ilerlerken kitap 
kültürü açısından maalesef geriye gidiyor. Kuranıkerim’im 
ilk emri olan “oku” sanki “okuma” der gibi anlaşılıyor. Oku-

NİĞdeNİN KİtaPla İmtİHaNı

             Alper GÖNCÜ 
Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürü



8 SA
YI

: 1
16

A
R

A
LI

K
 2

0
20

Dünyaca ünlü resim Sanatçımız Safa Büte’nin 
organizasyonuyla Art Niğde International (Niğde 
Uluslararası Sanatçılar Topluluğu) ve Niğde Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilen resim sergisi 31 Ekim 
Cumartesi günü Eski Saray Mahallesinde bulunan 
Niğde Sanat Galerisinde (eski Ermeni Kilisesi) 
izlenime sunulmuş. Artquake-5 (Sanat Sarsıntısı-5), 
Uluslararası resim sergisi 15 ayrı ülkeden 60 eseri 
Niğdeli sanatseverlerle buluşturarak, “Sanatın 
Anadolu’ya Götürülmesi” yönünde yürütülmekte olan 
projenin bir parçası olan sergi ile kent kültürüne katkı 
ve sanatsal farkındalığın artırılması hedeflenmiştir. 
Sergi 15 Kasım 2020 tarihine kadar gezilebilecektir. 

SaNatı aNadOlU’Ya GÖtürmeK

Gökhan BULUŞ
Başkent- Niğde Vakfı Başkanı

24 Eylül 1958’de Niğde’de doğan Safa Büte, ilk ve 
orta öğrenimini Niğde’de tamamladıktan sonra 
Adana’ya yerleşti. 

1989 Anadolu Üniversitesi İş-İdaresi Bölümü mezu-
nu olan Safa Büte, Afşin Elbistan Termik Santrali’nde 
teknik tercümanlık, daha sonra da iki yıl bankacılık 
yaptı. İlkokula başlamadan önce suluboya ve kara-
kalem resim yapan Büte; yağlıboya resim yapmaya 
ortaokul sıralarında başladı, 1987 ortalarında da şu 
an ki tarzında kendine özgü ürünler vermeye başladı. 
Ağustos 1998’de Amerikalı ressam Victor HSIEH’le 
tanıştı. Victor HSIEH tarafından USA ArtQuestíte özel 
sanatçı adayı gösterildi, Eylül 1998’de, uluslararası 
platformda katılmış olduğu bu yarışmada özel sanat-
çı seçildi. Tom JENKINS, Arthur ROBINSON, Thomas 
NOVAK, Horvarth ADAM gibi uluslararası sanat eleş-
tirmenlerinin çok yeni bir tarz olarak nitelendirdiği ve 
SAFA BUTE STYLE olarak adlandırdığı eserlerin ba-
zılarının orijinalleri ve reprodüksiyonları Amerika ve 
Avrupa’daki bazı özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

2000 yılında Avustralya’da bir sanat merkezi olan 
Artist Own Registry tarafından yapılan bir araş-
tırmada ilk 10 dünya ressamı arasında yerini aldı. 
Amatör olarak tiyatro ve müzikle uğraşan Büte, Ni-
san 1993’te “Eşekarılarının Hikâyesi” adlı bir mizah 
kitabı yayınlandı. 



9 SA
YI

: 1
16

A
R

A
LI

K
 2

0
20

Kişisel Sergileri

Akbank Adana Sanat Galerisi

Yapı Kredi Balıkesir Sanat Galerisi

Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Yapı Kredi Ofis Sanat Galerisi – Diyarbakır

Yapı Kredi Mustafabey Sanat Galerisi – İzmir

Akbank Denizli Sanat Galerisi

Adana Belediyesi Tiyatro Fuayesi

Akbank Ordu Sanat Galerisi

Yapı Kredi Set başı Sanat Galerisi – Bursa

Akbank Isparta Sanat Galerisi

Akbank Trabzon Sanat Galerisi

ACS (Adana Çimento Sanayi) Sanat Galerisi - Adana

Akbank Köprübaşı Sanat Galerisi - Eskişehir

Akbank Çankaya Sanat Galerisi - Ankara

Akbank Adana Sanat Galerisi

İçel Sanat Kulübü - Mersin

Akbank Bursa Sanat Galerisi

Akbank Kızılay Sanat Galerisi - Ankara

Akbank Beylerbeyi Sanat Galerisi - İstanbul
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Gittiği her kentte sevilen bir vali olmuştu.

Yaptıkları iz bıraktı. Onu tanııyıp anısı olmayan yoktur. Yürü-
yerek kenti gezerken herkesle iletişim kurup sohbet ederdi. 
Vali olduğunu söylemeden dolaşan tanıyan içinde bir şaş-
kınlık ve saygınlık kazanandı. 

Kentte okuluna öğrencisine yoksuluna mağduruna el uzatan 
bir vali idi. Niğdeliler onu çok sevdi. 

Çözümü savunan bir vali olarak önerisi olan herkesi dinlerdi. 
En çok mektup aldığım vali idi.

Yazılarımı okur önemserdi. Gönderdiği her mektup eleş-
tirdiğimiz sorunlara getirilen çözümleri içerirdi. Niğde’den 
ayrıldıktan sonra da başlattığı projeleri merak ediyordu. 
Yazdığı mektuplarda yol gösterici ve teşvik eden önermeler 
yer alırdı.

Niğde valiliği yaptığı sırada Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 
2004 yılında Erzincan valiliği yaptığı sırada Parlamento 
dergisi, 2006 yılında Manisa valiliği yaptığı sırada da Meclis 
Dergisi tarafından yılın valisi seçilmişti. Manisa’da iken Vali-
liği bıraktı .

Aralıkla da olsa görüşüyorduk.

Niğde kitaplarımda onun çabaları çalışmaları mektuplarının 
bazılarına yer verdim, dürüst ahlaklı ve çalışkan valimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.

Tüm sevenlerine Başsağlığı diliyorum.

Bir devlet adamı nasıl olurun örneklerinden bir değer daha 
aramızdan ayrıldı. 

REFİK ARSLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

1949 yılında Yozgat’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdi. Lice, Ömerli ve Demirci kaymakam ve-
killikleri, Reşadiye, Silopi, Finike ve Söğüt kaymakamlıkları, 
Sivas vali yardımcılığı ve Bilecik, Niğde, Erzincan, Manisa 
valilikleri yaptı. 27 Nisan 2008 tarihinde merkez valisi olarak 
atanmıştır.1995 yılında Niğde valiliği yaptığı sırada Türk Kül-
türüne Hizmet Vakfı, 2004 yılında Erzincan valiliği yaptığı 

Refik Arslan Öztürk vefat haberini sosyal medyada görünce 
büyük bir üzüntü duydum. 

Çok özel bir insandı. 

Onu tanıyıp, dürüstlüğü, çalışkanlığı, işine olan saygı ve ba-
ğımlılığını anlatmayan, bilmeyen yoktu. 

O Devlet valiliğinin, Cumhuriyet Valililiğinin son örneklerin-
dendi. 

Niğde’de valilik görevinde gazetelerde yazdığım köşe yazı-
larını okur, kiminde mektup yazar, kiminde telefon ederdi. 
Niğde Kavlaktepe Yer Altı Şehri, Gümüşler Manastırı, Ulukış-
la Mehmetpaşa Kervansarayı, Kemerhisar Antik Kent kazısı, 
Kale, Bedesten, Esenbey Türbesi, Tarihi yapıların onarımı ve 
kurtarılması için çabalayan, başlatan o oldu. 

Gümüşler Manastırı için Şahenk’lerden nasıl destek sağla-
dığını anlatırdı. Cullaz Sokağında 30 evin aslına uygun kur-
tarılarak turizm amaçlı önemli bir yapı topluluğunun ortaya 
çıkması da onun çabası ile gerçekleşti. Tyana Antik Kenti için 
Efes’e eşdeğer bir kent açığa çıkacağına inanıyordu.

Önemli iş adamlarına mektuplar yazıp kültür ve tarihi yapı-
lar için destekler sağlardı. Niğde halıcılığını yeniden var kıl-
mak içinde çok uğraştı. Dünyanın en büyük el dokuma halısı 
onun döneminde Niğde’de dokundu.

Refik Arslan Öztürk valimiz döneminde Akkaya barajı için-
de raporda hazırlattı ve Akkaya kirlenmenin önlenmesi 
ve çözümü şart olduğunu söyledi ve o dönem Niğde’den 
Erzincan’a atandı. Eğer bir süre görev süresi uzasa halen 
çevre felaketine dönen Akkaya kirliliğini de çözecekti. Çok 
proje ile Niğde çok yönlü önemli dönüşüm için yol açmıştı. 

En az giderle, büyük işleri başaran bir devlet anlayışı vardı.

Eşi belediye otobüsü ile yolculuk eder, dolmuşa biner, ken-
diside yürüyerek kent içi mahalleleri gezer, kamunun boşa 
yanan lambasını söndürüp onda dahi tasarruf arayan dürüst 
bir insandı. Ayrımsız ve adaletli bir vali idi. 

Siyaset yapmadan Devlet Valisi olarak işine sarılandı. Müte-
vazi idi. Herkesle dostça iletişim kurandı.

O Bİr valİ İdİ

Ömer Fethi GÜRER
CHP Niğde Milletvekili
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Kış ekmekleri yapılırdı boyunu geçer,
Hayat köyde de zengin fakir seçer, 
Daha iyi yaşam için köyden kente göçer,
Gurbette, köyü her daim aklına düşer…

Düğün dernek bu vakitte kurulur.
Mazaklar dökülür, mantılar dürülür.
Her sabah odun ateşinde şepe yayılır,
İçtikçe soğuk suyunu yedikleri hiçe sayılır.

Herkes aynı anda kurutur kışlıkları
Boyanırdı renk renk halı iplikleri 
Evlerde bulunurdu halı tezgâhları.
Sanata dönüşen ilmek ilmek nakışları.

Niğde’den Çamardı’na geçmeden,
Haberin olsun yol üstündeki çeşmeden,
Minnetle an şehidini, dua et suyunu içmeden,
Al bayrağıma saygıyla selam dur gitmeden…

Aşağı Oba, Yukarı Oba mahallesi,
Şehit Nuri Dayan okulu, iki de camisi,
Karşıdan görünür yaylaları, bahçesi,
Sıcaktan bunalanlara mis gibi havası.

Soğuk bir kış günü tuttum Bademdere’nin sıcak elini,
Eski okulum değişti, görürsünüz yol üstündeki yerini,
Özlemle ararım o günleri, anarım öğrencilerimi,
Tüm Bademdere ’ye sunarım selam ve sevgilerimi…

Baharla birlikte bir telaşa düşer, 
Bademdere sakinleri.
Gurbettekiler köye döner,
Başlar ekim dikim işleri…

Ekilen ekin değil, umutları, geleceği,
Yaşamak için rızkı, yiyeceği,
Yadigâr olarak çocuklarına vereceği,
Sulanırken alın terleri ile bahçeleri, 
Soğuk vurmasa bari çiçekleri…

Yeşerdikçe etraf, kaldır başını ufuklara bak,
Dimdik durur Aladağların tepesi, geriden görünür uzak,
Demirkazık, Kızılkaya zirveleri hep ak.
Platin rengi vahşilik, dumanlı olsa da hep berrak…

Saklar doruklarında yedi gölleri, görünmez doğa harikası,
Burcu burcu gelir envai çiçeklerin rayihası, renklerin hası,
En sıcak günlerde bile yersin soğuğu ayazı,
Esmere dönüşür her mevsim insanın en beyazı…

Kızarınca elmalar toplama zamanı,
Kimi kaldırmıştır çoktan harmanı.
Varsa koyunu, kuzusu hayvanı,
Hazırlanır yoğurdu, sütü ayranı…

    Bademdere’Ye SevGİlerle

Mürşide OKLU AYHAN
E. Matematik Öğretmeni

sırada Parlamento dergisi, 2006 yılında Manisa valiliği yap-
tığı sırada da Meclis Dergisi tarafından yılın valisi seçilmiştir. 
Siyaset elinde oyuncak olmadı. 

Devletin valisiydi ama halk adamıydı. Yanına hiç koruma 
almadan ve makam aracına da binmeden halkın arasına ka-
tılabilen bir insandı. Herkesle konuşur, dinler, sorunlara çö-
züm bulmaya çalışırdı. İstihdam ve işsizlik sorununu çözmek 
için çok çaba sarf ederdi. Niğde’nin kültür ve tabiat varlıkla-
rını korumak için büyük çaba sarf etti.

Devlet malını korumakta gösterdiği titizlik efsane haline 
gelmişti. Dürüstlük abidesiydi. 

Yıllar önce İzmir ile Çeşme arası seyahat eden bir mini-
büsü, polis kimlik kontrolü için durdurur. Ayakta seyahat 
eden bir beyin kimliğine bakan polisler dona kalır. 

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kimlikte, Bilecik Valisi 
yazmaktadır. İlk şaşkınlığı atlatan polisler, “Sayın valim 
sizi biz götürelim” teklifinde bulunsalar da ; “Teşekkür 
ederim. Tatildeyken devletin aracına binmem” yanıtını alır.
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tarlık ve Niğde İl Özel İdare iş birliği ile 2 çevre yolumuzun 
orta yerinde yaklaşık 50 dönümlük bir alanda ekim, dikim ve 
damlama sulama sistemlerini gerçekleştirmiş şu anda da bu 
alanların çit ve direklerle çevirerek bitirme aşamasın girmiştir.   

Baharla birlikte Niğdeli  hemşehrilerimizi ve dışardan gelecek 
misafirlerin lavanta tarlalarında ağırlamaya hazırlanıyoruz.

Yeşilburç köyü; Balkanlardan gelen kültürü ile Anadolunun 
kültürünü bir arada sentez ederek yaşatmaktadır.  

Burdan yola çıkarak; 1800 yıllardan kalma tarihi ve sanat 
değeri mimari yapısı ile ayakta kalan bir çok ev ve yapı tes-
cillenerek koruma altına alınmıştır. 

Son yerel seçimler de Yeşilburç Köyü Muhtarlığına seçilen 
Cihan TUNA, seçildiği günden itibaren köyün öncelikli ihti-
yaçlları için ihtiyar heyeti, köylüler ve ilin yöneticileri ile sürekli 
görüşmeler yaparak, içme ve sulama suyu konusun da büyük 
adımlar atıldığını ifade ederek alt yapıdaki sıkıntıları özellikle 
şebeke suyunda İl Özel İdare Müdürlüğünün büyük desteği ile   
arızaların giderilmesi boruların yenilenmesi, su deposunun 
bakımı ile içme suyu bedellerinin valilikle görüşülerek tahsi-
latını özel bir firma ile gerçekleşmesini sağlamıştır.

Böylece yaz mevsimindeki içme suyunun değişik alanlar da 
kullanılmasının önüne geçilmiş, israf edilmesi önlenmiştir. 
Sulama suyu konusunda DSİ’nin kapalı sulama sistem çalış-
maları devam etmektedir.

Köy İlköğretim Okulu bahçesinin uzun yıllardır atıl durum-
dan kurtarımasını sağlayan Sn. Valimiz Yılmaz ŞİMŞEK ve İl 
Özel İdare Genel Sekreteri Ali NEBOL’in özverili destekleri 
ile okul binası ve geniş bahçe alanı düzenlenerek çok amaçlı 
kullanım (sergi, düğün, spor festival ve yöresel pazar alanı 
ile çocuk oyun parkı) haline getirildi. 

Ayrıca; bu alana çok güçlü bir sulama sondajı açıldı.

Köyümüzün şehir ile bağlantısını daha da rahatlatan taşıt 
ve yaya trafiğine nefes aldıran iki çevre yolundan Yeşilburç-
Niğde Evleri bağlantısı bitirildi, Güllüce yol kavşağından Gü-
müşler kavşağına bağlanacak yol karayollarınca çalışmaları 
devam etmektedir.

Muhtar TUNA Niğde de çalışmalarına başlanılan lavanta ekim 
alanlarını yayğınlaştırılması ve geliştirilmesi çabalarına muh-

tarİH ve taBİatıN KUCaKlaŞtıĞı KÖY YeŞİlBUrÇ

Ali Osman SAYIN
Gazeteci
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Yine 200 yıllık bir tarihe sahip kilisenin de yakaşık bir yıldır  
devam eden resterasyon , yenileme çalışmaları ile birlikte

  

Uzandı (Zondi) deresine bakan yamaçta büyük bir cam se-
yir terası ihaleye çıkmak üzeredir, bunun da müjdesini de  
veriyorum. 

Kayardı-Paşabağları ile köyümüz arasındaki vadide yaklaşık 
2 km. lik bir yürüyüş alanı düzenlenmiştir.

Yeşilburç Köyü olarak Başkent- Niğde 

Vakfının saygı değer yöneticilerine 

Niğdeye ve köyümüze gösterdikleri 

yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür 

eder başarılar dileriz.
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düzenlenmesi işleri Başkanlığımızca yapılan proje neticesinde 
yaklaşık 14km gidiş-geliş istikametli kilitli parke döşenmiştir. 
İhale muhammen bedeli 1.420.000 TL olup, 2016 yılında baş-
lanılan iş yine aynı yılın sonunda hizmete sunulmuştur. 

KÖSK MEVKİİ SOSYAL TESİS YAPIMI (LOKANTA) 

Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca Tarihi Roma Havuzu ya-
nında bulunan eski binanın, yıkımının yapılması kararı üze-
rine, Başkanlığımızca Tarihi ve Turistik özelliklere sahip olan 
Köşk Mevkiinde ihtiyacı hâsıl olan soysal tesis inşası projesi 
Başkanlığımızca hazırlanmış olup, Mayıs 2016 tarihinde işe 
başlanılmış, aynı yılın Temmuz ayında hizmete açılmıştır. 
200 kişilik kapalı alan, yaklaşık 600 kişilik açık alan kapasi-
tesine sahip olup çevre düzenlemeleriyle beraber güzel bir 
görünüme kavuşmuş ve hizmete sunulmuştur.

TOKİ KONUTLARI

2015 yılında TOKİ’ye yapılan müracaat sonucu 2016 yılında 
tahsis edilen arazi üzerine 2017 yılı Mart ayında inşaata baş-
lanmış olup, bugün itibariyle 314 adet konut, 1 adet cami, 3 
adet ticari dükkân ve sosyal tesis alanları ile hak sahiplerine 
teslim edilmiştir. 

İÇME SUYU ŞEBEKESİ YENİLEME 

Tahminen 60’li yıllarda yapılan ve asbest ve pik boru-
larla döşenmiş olan eski su şebekesi, projesi ihale edilen 
31.11.2015 tarihinde işe başlanılmış olup, Yaklaşık iki yıl süren 
çalışmalar neticesinde Kasabamıza sağlığa uygun PVC bo-
rularla yenilenerek hizmete sunulmuş olup, eski ve kullanış-
sız olan, yaklaşık 400+400 = 800 ton kapasiteli su deposu 
tadilatı yapılarak yenilenmiş ve 300 ton kapasiteli yeni bir 
adet daha depo inşa edilmiştir. İsale hattı yaklaşık 45 km. 
uzunluğundadır. 

KANALİZASYON 

1954 Yılında Belediye olan kasabamız, kuruluşundan 2012 
yılına kadar, evsel atıkları her meskenin fosseptik çukurunda 
toplanıyordu. Halk sağlığını tehdit eden bu durum nedeniy-
le, elzem olan kanalizasyon isale hattının 2011 yılında başla-
nan proje çalışmaları, 2012 yılında meyvesini vermiş olup, 
İller Bankası Marifetiyle ihalesi yapılmış, yaklaşık 8.000.000 
TL bedelle inşaatı 2014 yılında tamamlanmış ve Kasaba hiz-
metine sunulmuştur. Uzunluğu yaklaşık 45 km. dir 

KİLİTLİ PARKE DÖŞEME İŞİ 

Kanalizasyon, İçme Suyu ve Kapalı Sistem Sulama İsale hat-
larının inşaatları nedeni ile bozulan yolların yeniden inşası ve 

BaHÇelİ BeledİYeSİ

Zafer TOKGÖZ, BELEDİYE BAŞKANI
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BAHÇELİ-BOR ARASI DUBLE YOL YAPIMI 

Bahçeli Kasabamızla Bor İlçesi arasında ki tek gidiş 
geliş olan 3 km. lik bölüm, meydana gelen ölümlü 
kazalar nedeniyle, Belediyemizce kararı alınarak 
2015 Eylül ayında inşaatına başlanarak, 2016 yılı yaz 
aylarında tamamen hizmete girmiştir.

BOR YOLU AYDINLATMA 

Kasabamızla Bor İlçesi arasında bulunan 3 km’lik 
duble yol inşasının 2016 yılında tamamlanmasının 
ardından, bu bölüm MEDAŞ ile anlaşılarak olarak 
aydınlatma işleri tamamlanmıştır.

KAPALI SİSTEM TARIMSAL SULAMA HİZMETİ 

Ekonomisi tarıma dayalı olan Kasabamızda, mevcut 
sulama yapılan alanların, çıkış ve varış noktası arası 
15km. yi bulan mesafeyi kat etmek zorunluluğu var 
idi. Bu mesafede, sulama kanallarının toprak ve de-
forme olmuş beton kanallardan kaybolan su miktarı 
yaklaşık %60ları buluyordu. Belediye Başkanlığımız 
tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kasaba-
mızın sulama suyu sorunu KOP kapsamına alınarak, 
yaklaşık 75km. kapalı boru sistemine alınarak, su-
lamanın damlama sistemine geçirilerek, su zayiatı 
minimum seviyeye çekilmiştir. 2016 yılsonu itibarı 
ile tamamen hizmete sunulmuştur. 

DÜĞÜN SALONU 

Kasabamız Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mev-
cut sosyal tesis yanında bulunan ve kamulaştırılarak 
Belediye Mülkiyetine alınan yere Düğün Salonu İn-
şaatı 07.04.2016 tarihinde başlamış olup, 03.10.2016 
tarihinde bitmiştir. 360,000 TL. muhammen bedel 
ile ihale edilmiş, çevre duvarı ve düzenlemesi ya-
pılarak hizmete sunulmuştur. Toplamda 800 kişilik 
olan düğün Salonu 03.10.2016 tarihinden beri hiz-
met vermektedir. 

HALI SAHA 

Düğün Salonu Sosyal tesisi arkasında bulunan, mül-
kiyeti Belediyemize ait alana, 2015 projesi hazırlana-
rak, Niğde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine sunulan 
Halı Saha Yapımı Projesine başlanılmış olup, 2016 yılı 
Nisan Ayında tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.

STABİLİZE ASFALTLAMA 

Kanalizasyon, İçme Suyu ve Kapalı Sistem Sulama İsale hat-
larının inşaatları nedeni ile bozulan yolların yeniden inşası 
ve düzenlenmesi işleri, 2016 yılında Başkanlığımızca yapılan 
proje neticesinde yaklaşık 26km. yol, stabilize asfaltla kap-
lanmıştır. Aynı yıl hizmete sunulmuştur. 

SOĞUK HAVA DEPOSU 

Atıl durumda bulunan Soğuk Hava Deposu tüm tadilatları 
yapılarak, yeni soğutma ekipmanları ile yenilenerek modern 
bir hale getirilmiş olup, halkın hizmetine sunulmuştur. 

ARAÇ ALIMI 

Belediyemiz araç parkına acil ihtiyaç duyulan; 

1 Adet modern İtfaiye aracı, 

1 Adet morglu cenaze nakil aracı, 

1 Adet zabıta aracı 

1 Adet hizmet aracı 

Alınarak araç parkımızda katılmıştır.
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Aynı gün TBMM de bir açıklama yapan Başbakan Rauf Bey, 
İsmet Paşadan gelen Raporlara dayanarak, Müttefiklerin 
teklif ettiği Antlaşma metninin yeni bir Sevr antlaşması ni-
teliği taşıdığını, dolayısıyla kabul edilmesinin mümkün ol-
madığını ifade eder.

Aslında Lozan Konferansının kesildiği resmen ilan edilmemiş, 
taraflar zaman kazanmak ve bu arada kendi lehlerine avantaj-
lı durumlar yaratmak için bir takım hamleler gerçekleştirmek 
niyetindedirler. İngilizler Musul’da askeri yığınak yaparken, 
Fransızlar Suriye’deki, İtalyanlar Adalardaki, Yunanlılar ise 
Trakya’daki askeri güçlerini takviye etme gayretindedirler. 
Türk Tarafı da, Müttefik tehditlerine boyun eğmeyeceğinin 
anlaşılması için bazı hamleler yapmaktadır. Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Orduyu seferber durumunda 
tutup, bazı taktik ve stratejik hareketlerde bulunmuş, İstanbul 
ve Boğazlara doğru harekete geçirmiştir. 

Yine bu meyanda İzmir ve İzmit Limanlarına 1000 tonilato 
üzerindeki yabancı savaş gemilerinin girişini yasaklayan bir 
karar alınır. Bu karar Müttefikleri, özellikle de Fransızları çok 
rahatsız eder ve ciddi bir krize yol açar. 7 Şubattan itibaren 
İzmir Körfezine torpil döşenip, bu karar fiiliyata geçirilmiştir. 
Fransız Hükümeti ise Türk tarafına bir nota vererek bu kararı 
tanımadığını, döşenen mayınları toplatacağını bildirir. Fev-
zi Paşa ise, mayınları toplamaya teşebbüsleri halinde ateş 
açacağını bildirerek, Körfez girişindeki Tabyalara ve kıyıya 
ağır toplar yerleştirir. Buna karşılık Fransızlar meydan oku-
yarak İzmir körfezine bazı harp gemilerini sevk eder. (Ancak 
bunlar 1000 tonilatodan küçük gemilerdir). Kısaca, yeniden 
savaş tehlikesi belirmiştir.

İSvİÇre, lOZaN ve lOZaN aNtlaŞmaSı 5 (SON)

Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Başkanı

Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos 1922 tarihinde parlak bir zaferle 
sonuçlanıp, özellikle İngilizlerin destekleyip kışkırttığı iş-
galci Yunan ordusu bozguna uğratılarak Anadolu toprakla-
rından atılmış ve İsmet Paşa başkanlığındaki bir Heyet İtilaf 
Devletleriyle Mudanya Mütarekesini akdetmiştir. 11 Yıl süren 
bir savaşlar silsilesinden sonra, sıra artık Uluslararası alan-
da kabul görmüş bir Barış Antlaşması ile durumun teyidine 
gelmiştir. Bu amaçla 1. Cihan Savaşı galibi İtilaf Devletleriy-
le, Kurtuluş Savaşı galibi TBMM Orduları ve Anadolu’da yeni 
kurulan Türk Devleti adına Dışişleri Bakanı sıfatıyla katılan 
İsmet Paşa ve beraberindeki Heyet Lozan’da, 20 Kasım 1922 
tarihinde toplanan Konferansta, karşı karşıya gelirler. Ancak 
karşıda Düveli Muazzama denilen, son yüzyılların sömür-
ge imparatorlukları vardır ve hep bir şey vermeden alma-
ya alışık bu ülkelerle adil bir barış mümkün değildir. İtilaf 
Devletleri burada da birlik olmuş, birbirini desteklemekte, 
Türk Heyetine Sevr benzeri bir antlaşma imzalatmak için 
her türlü baskı ve şantajı uygulamaktadır. Ama karşılarında 
TBMM, Türk Halkı ve Atatürk’ün desteğindeki Batı Cephesi 
Komutanı İsmet Paşa vardır. Baskılara boyun eğmeyecek, 
yeni bir savaş riskini göze alarak 4 Şubat 1923 günü İtilaf 
Devletlerini şok eden bir direnişle, kendisine dayatılan Tas-
lağı imzalamadan Konferansı terk edecektir. 

4 Şubat 1923 günü açmaza giren Lozan Konferansı dağılır; 
Lord Curzon ve İngiliz Heyeti ayni akşam Lozan’ı terk eder. 
Diğer heyetler ise birkaç gün daha kalıp, takip eden gün-
lerde Lozan’ı terk edeceklerdir. Bu arada, Fransız, İtalyan ve 
Amerikan temsilcileri, Konferansı kurtarmak üzere arabulu-
culuk yapmak amacıyla, Türk Heyetine gelerek görüşme-
lerde bulunurlar. Bu teklifi geri çeviren İsmet Paşa, durumu 
değerlendirmek için Ankara’ya döneceğini bildirir ve nite-
kim Türk Heyeti de Lozan’da bir irtibat görevlisi bırakarak, 7 
Şubatta İsviçre’den ayrılır.             

Türk, Fransız ve Japon Heyetlerinin kaldığı Lausanne Place İngiliz Heyetinin kaldığı Hotel Beau Rivage
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HEYET ANKARAYA DÖNÜYOR

7 Şubatta Lozan’dan yola çıkan İsmet Paşa ve Türk heyeti, 
hüküm süren çok ağır kış şartları nedeniyle meşakkatli bir 
tren yolculuğu sonunda Romanya’nın Köstence limanına 
varır; orada kendilerini bekleyen Gülcemal Vapuru ile bir-
kaç gün gecikmeli olarak 16 Şubatta İstanbul’a ulaşır. Yol-
da, Bükreş’e vardıklarında, kriz durumunu haber alan İsmet 
Paşa, Rauf Beye çektiği telgrafla kendisine haber verilme-
den alınan ambargo kararını eleştirerek, kritik bir dönemde 
gerginliğin artırılmamasını ister. Benzer bir telgrafı da İzmir 
İktisat Kongresi açılışı için İzmir’de bulunan Mustafa Kemal 
Paşaya göndererek, durum daha da kötüleşmeden, Heyet 
Ankara’ya gelinceye kadar, meseleyi idare etmesini rica 
eder. Nitekim gerginlik İngilizlerin bazı büyük tonajlı gemi-
lerini İzmir Limanından çekmesi ve bu arada karşılıklı teati 
edilen iyi niyet mesajları sayesinde bir ölçüde yatışır.

16 Şubat akşamı İstanbul’a varan Gülcemal vapurunda gaze-
tecilere detaylı açıklamalarda bulunan İsmet Paşa, Konferan-
sın Resmen kesilmediğini, sadece ara verildiğini belirtir. İkti-
sadi konularda alınan tavizleri vurgular, fakat tam bağımsızlık 
ilkesi nedeniyle Taslağı imzalamayı reddettiklerini ifade eder. 
17 Şubatta İstanbul’da ziyaretine gelen Müttefik Kuvvetler 
temsilcisi kendisine Lord Curzon’un bir mesajını iletip, bazı 
önerilerde bulunur. Ancak İsmet Paşa Ankara’ya gidip, Hükü-
metle görüşmeden, hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğini bildirir.

İzmir’de 17 Şubat günü İlk İktisat Kongresinin açılışını yapan 
Gazi Mustafa Kemal, ertesi gün yanında Fevzi Paşa olduğu 
halde trenle Ankara’ya hareket eder ve Eskişehir’de kendi-
siyle buluşan İsmet Paşa ile yol boyunca görüşüp, bilgi alır. 
İsmet Paşa Konferansın önemli safhalarını anlatıp; mutabık 
kalınan hususlar, muhtemel anlaşma konuları ve anlaşılma-
sı mümkün olmayan hususlar hakkında detaylı bilgi verir. 
Prensip olarak İngiltere ile Musul sorunu dışında önemli bir 
sorun kalmadığını, esas önemli ayrılığın Fransızlarla ve eko-
nomik konularda yaşandığını belirtir.

MECLİSTE TARTIŞMALAR

Ankara’da Meclis üyeleri İsmet Paşanın gelip, kendilerine 
bilgi vermesini heyecanla beklemekte, hatta bazıları kendi-
lerine bilgi vermeden, Mustafa Kemal Paşayla buluşup onu 
bilgilendirmesini şiddetle tenkit etmektedir. Oysa Mustafa 
Kemal Meclis Başkanı ve İcranın başı olarak, Fevzi Paşa ise 
Odunun Genel Kurmay Başkanı olarak öncelikle bilgilendi-
rilmeleri çok tabiidir. Ama Mecliste 2. Grup diye adlandırılan 
muhalif bir cephe, pek çok şeyde olduğu gibi, bu konuda da, 
daha Türk Heyeti yoldayken çoğu yanlış duyumlarla eleştiri-
lere başlamıştır bile. Sonunda Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi 
Paşa dâhil, Heyet Ankara’ya varır ve hemen akabinde, 21 Şu-

bat günü yapılan gizli oturumda İsmet Paşa TBMM üyelerine 
Konferansla ilgili genel bir bilgi verip, daha mufassal bilgi ve 
açıklamaları yazılı olarak üyelere dağıtmak için birkaç gün 
müsaade ister. Bu işlem tamamlanınca 27 Şubatta ikinci gizli 
oturumda muhalif kanat kıyameti koparır. Bazı üyeler aslında 
Kurtuluş Savaşında fiilen görev almış olup, savaşın ne demek 
olduğunu bilmektedir. Ama çoğunluk hamasi nutuklarla ha-
yali kazançlar elde etmenin savunuculuğunu yapmaktadır. 
Çoğu da konuya sadece toprak kayıpları veya kazançları yö-
nüyle bakmakta, asıl önemli konulardan olan, Kapitülasyonlar 
dâhil Ekonomi ve Hukuk sorunları ile diğer idari vs. sorunları 
yeterince bilmemekte ya da anlamamaktadır.

İsmet Paşa yapabildiği kadar Konferansla ilgili detayları ve so-
runlar hakkındaki şahsi görüşlerini Mecliste açıklamaya çalışır. 
Musul, Batı Trakya ve Karaağaç gibi toprak sorunları yanı sıra, 
Kapitülasyonlar, Osmanlı borçlarının tasfiyesi., Mahkemeler 
ve Hukuk sorunları, İşgal bölgeleri ve Boğazların tahliyesi vs. 
konularında realist bir politika güdülmesini önererek, bazı 
konularda taviz vermenin yeni bir savaş dönemine girmek-
ten evla olduğu fikrini savunur ve Meclisin alacağı karara göre 
bundan sonra takip edilecek Politikayı belirleyeceklerini belir-
tir. Mübadele konusunda ise, İnsani bir konu olarak, Konferans 
dağılmadan Anlaşmaya varıldığı bilgisini verir

Muhalifler Misak-ı Millinin çiğnendiği teziyle İsmet Paşayı 
suçlamakta, Dışişleri Bakanlığı ve Delegelikten alınmasını is-
temektedirler. En çetin muhalefeti yapanlardan Trabzon me-
busu Ali Şükrü Bey, daha 1912 yılında yapılan Lozan – Ouchy 
anlaşmasıyla Trablus/Libya yenilgisi sonucunda İtalya’ya 
vermek zorunda kaldığımız 12 Ada ile, Balkan Savaşı sonunda 
Yunanistan’a Atina ve Londra Anlaşmaları ile vermek zorun-
da kaldığımız Ege adaları dâhil olmak üzere Musul ve Batı 
Trakya’daki Türk haklarının yeterince savunulmadığını iddia 
etmektedir. Yine, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey, İzmit 
Mebusu Sırrı Bey ve ikinci grubun ileri gelen temsilcileri İsmet 
Paşanın ve Heyetin Misak-ı Milli sınırlarını çiğnediği iddiasıy-
la görevden alınması gerektiğini savunmaktadırlar. Aslında 
muhalif grubun esas hedefi Mustafa Kemal Paşadır; ama 
onun yerine İsmet Paşa ve delegasyona yüklenmektedirler. 
Meclisin gizli oturumları ve ateşli münakaşalar 27 Şubattan 6 
Mart 1923 tarihine kadar sürer. Bir ara karşılıklı suçlamalar o 
kadar şiddetlenir ki, duruma hakim olamayan Meclis Başkanı 
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Divandaki Başkanlık çanını ayakta 
birbirine girmiş vaziyette bağrışan grupların arasına fırlatarak 
sükuneti sağlamak zorunda kalır. Oturumları sükûnetle takip 
eden Mustafa Kemal Paşa son gün söz alarak kendi görüşlerini 
bildirir ve sonu gelmez itirazlara ‘’Ya makul bir Antlaşma Met-
ni Etrafında Barışı sağlayacağız, ya da Savaş Kararı Alacağız’’ 
cümlesiyle sözünü bitirir. Sonunda zor bela Hükümet yanlı-
larının hazırladığı önergenin oylamasına geçilir ve oylamaya 
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katılan 190 üyenin 170 inin oluruyla Rauf Bey başkanlığındaki 
Hükümete Barış için görüşmelerin yeniden başlatılması yetki-
si verilir. 60 imza ile karşı önerge hazırlayan Kara Vasıf ve ar-
kadaşlarının oluşturduğu muhalifler ise oylamaya katılmazlar.

Lozan’da ikinci dönem için artık engel kalmamıştır. Meclisteki 
son oylama hem Hükümete, hem de Lozan Delegasyonuna 
güven niteliği taşımaktadır. Meclis Kararının hemen ardından, 
esasen görüşmeler için hazırlanıp, Meclisteki tartışmalar so-
nucu elden geçirilen 100 sayfalık bir Barış Tasarısı Bakanlar 
Kurulu adına İsmet Paşa ekibince hazırlanıp, 8 Martta İstan-
bul’daki İngiliz, Fransız ve İtalyan Temsilciliklerine bir mektup 
(Nota) eşliğinde gönderilir. Müttefikler bu kadar kısa sürede 
Ankara Hükümetinden böyle bir hamle beklememektedirler. 
Ama Türkler, her ne kadar bazı imkânlardan yoksun olsalar 
da, Kuvayı Milliye ruhuyla gece-gündüz çalışmaktadırlar. Kar-
şılıklı görüşmeler sonunda, Lozan müzakereleri ikinci döne-
minin 23 Nisan günü başlatılması uygun görülür.  

İKİNCİ DÖNEM BAŞLIYOR

Lozan Konferansı İkinci Dönem görüşmeleri 23 Nisan 1923 
günü, yine Ouchy Şatosunda, bu defa daha sade bir seremo-
ni ile başlar. Türk tarafı Konferansta yine İsmet Paşa, Dr. Rıza 
Nur ve Hasan Saka tarafından temsil edilmektedir. Ancak bu 
defa Heyette ilk dönemdeki bazı danışmanlar yoktur. İlk dö-
nemdeki tecrübeler ışığında kimlerin daha yararlı olacakları 
anlaşılmış, gereksiz kalabalık bir heyet tercih edilmemiştir. Bu 
defa ayrıca İsmet Paşa eşi Mevhibe Hanımı, Dr. Rıza Nur da 
eşi İffet Hanımı Birlikte götürmüşler, Avrupa’ya modern Türk 
Kadını imajını da vermek istemektedirler. Esasen Lozan’da bu 
ikinci dönemde, ilk döneme göre çok daha tanıdık ve dost bir 
ortam vardır. 

İngiliz Heyetine bu defa İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri 
Sir Horace Rumbolt başkanlık etmekte, yardımcılığını ise Türk 
düşmanlığı ile bilinen Andrew Ryan yürütmektedir. Fransız 
Heyetine Türklerin Mudanya Mütarekesindeki dostça tutu-
muyla tanıdığı General Pellé, İtalyan Heyetine ise eski delege-
lerden Montagna başkanlık etmektedir. Yunan Heyeti başkanı 
yine kurt politikacı Venizelos’tur. Konferans Genel Sekreteri 
Mr Massigli olmuştur. İkinci Dönem görüşmeleri genelde 
daha sakin geçse de, zaman - zaman çok sert tartışmalara 
sahne olmakta, hatta görüşmeler kopma noktasına gelebil-
mektedir. Türk Heyeti bu defa çok daha hazırlıklı ve konulara 
hâkimdir. Ayrıca bu defa ellerinde müzakereleri daha bilinçli 
takip edecekleri bir taslak da vardır; bu da görüşmelerin bir 
bakıma daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır. Esasen Bi-
rinci Dönemde sorunların büyük bir kısmı görüşülmüş, önemli 
bir kısmının çözümünde de mutabık kalınmıştır. Bu dönemde 
asıl müzakere konuları şu birkaç hususta düğümlenmiş gö-
rünmektedir:

•	 İşgal	altındaki	İstanbul,	Trakya	ve	Boğazların	tahliyesi,

•	 Osmanlıdan	kalan	borçların	ve	faizlerinin	ödenmesi,

•	 Kapitülasyonların	kaldırılması	ve	İmtiyazlı	Şirketlerin	durumu,

•	 Türkiye’nin	Anadolu	işgali	sırasındaki	yıkımlardan	dolayı	
Yunanistan’dan	tazminat	talebi	ve	Müttefiklerin	 
1.	Cihan	Harbi	nedeniyle	Türkiye’den	tazminat	talebi.

Tabii her bir sorunun çok karmaşık detayları vardı ve her so-
runun çözümünde taraflar başka bir sorunla ilgili taviz kopar-
maya çalıştığından, pazarlıklar ve tartışmalar uzamaktaydı.

İngilizlerle Musul meselesinin çözümünün 1 yıl ertelenmesi ve 
konunun iki ülke arasında özel görüşmeler sonucu çözülmesi, 
çözüm sağlanamazsa konunun Milletler Cemiyetine götürül-
mesi hususunda İlk Dönemde mutabakat sağlandığından, 
bu dönemde özellikle toprak konusunda fazla bir anlaşmaz-
lık sebebi kalmamıştı. Boğazlar statüsü konusunda ise tıpkı 
Musul meselesinde olduğu gibi, geçici bir statü benimsene-
cek; bu konu İkinci Cihan harbi öncesindeki konjonktürde, 
Atatürk’ün akıllı politikası sayesinde 1936 Montrö Antlaş-
ması ile bugünkü statüsüne kavuşacaktır. İkinci dönemde, 
özellikle Fransızlarla, gerek Kapitülasyonların kaldırılması, 
gerekse Osmanlı Devletinden kalan borçların ödenmesi ko-
nusunda çok sert tartışmalar olacak, Konferansın kesilmesi 
riski doğacaktır. Yine İtalya, Fransa ve İngiltere Yabancı Şir-
ketlere tanınmış imtiyazlar konusunda çok ısrarlı olacaklar, 
bu konular Konferans sonuna kadar gündemde kalacaktır.                                                                                                                                      
Tazminatlar konusunda Yunanistan savaşta çok yıprandığı 
ve mali imkânları kalmadığı için parasal bir tazminat ödeme 
imkânının bulunmadığını beyan ediyor, ama Müttefiklerin 1. 
Cihan harbi nedeniyle tazminat talepleri devam ediyordu. 
Uzun tartışmalar sonunda Yunanistan’dan Edirne Karaağaç 
Yöresinin Anadolu’daki yıkımlar karşılığı tazminat olarak alın-
ması, Buna mukabil Müttefiklerin Tazminat taleplerinden vaz-
geçmeleri hususunda uzlaşılacaktır. 

Ancak Yunanistan’dan parasal tazminat yerine Karaağaç’ın 
alınması Başbakan Rauf Orbay’ı tatmin etmeyecek, hem para 
hem Karaağaç’ın alınması gerektiği yönündeki gerçek dışı ıs-
rarı karşısında İsmet Paşa Ankara’ya geri dönmeye kalkacak, 
Gazi Paşanın duruma müdahalesi sonucunda Türk Heyetinde 

Leman Gölünde Gezinti ve Kulis
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vukuu muhtemel bir skandal ve Konferansın kesilme riski ön-
lenecektir. Ege Adaları ve 12 Ada konusunda yapılacak fazla 
bir şey yoktur. !2 Ada 18 Ekim 1912 tarihinde akdedilen OUCHY 
Antlaşmasıyla İtalyanlara, diğer Ege adaları ise 14 Kasım 1913 
tarihinde, 1. Balkan Harbi mağlubiyeti nedeniyle Yunanistan’a 
verilmiştir. Ege’de sadece Gökçeada ve Bozcaada, Boğazların 
korunması gereği, muhafaza edilebilecektir.                                                                                                                                

DURUM KRİTİKLEŞİYOR

Daha önce de belirttiğim gibi, İsmet Paşa ve Türk Heyeti ilk 
defa taraf oldukları bu kapsamdaki bir Uluslararası Konfe-
ransta tam anlamıyla 7 Düvel ile mücadele etmektedir.  Kar-
şılarında her bakımdan dönemin en güçlü ülkelerinden olan 
İngiltere, Fransa ve İtalya yanı sıra, fiilen harpte muhatabımız 
olmadığı halde Konferansa karşı taraf olarak katılan, Japonya, 
Romanya, Belçika, İspanya hatta Portekiz gibi ülkeler vardır. 
Bu geniş cephe hemen her konuda sözbirliği halinde birbi-
rini destekleyip, Türk Heyetini baskılama gayretindedir. ABD 
dahi, Konferansa gözlemci olarak katıldığı halde, politik gü-
cünü kendi çıkarları için baskı unsuru olarak kullanmakta, en 
azından petrol konusunda bir şeyler elde etmeye çalışmakta-
dır. Bu gerçekler karşısında İsmet Paşa ve Ekibi de, bir yan-
dan bu çoklu gücü bazen ikili - üçlü görüşmelerle, bazen de 
rest çekerek, fakat yeni bir savaşın sorumluluğunu almadan, 
adil bir Barış için ikna etmeye çalışmaktadır. İsmet Paşa bir 
yandan da Ankara’da önce Meclisin, sonrasında ise Rauf Or-
bay Hükümetinin neredeyse her noktayı biraz da bilinçsizce, 
afaki fikirlerle uzaktan kumanda ile dikte ettirmeye çalışması 
karşısında moral kaybı yaşamaktadır. Bu sıkıntılı dönemde en 
büyük desteği yine Gazi Paşanın akıl dolu yol göstermelerin-
de bulacaktır. Tüm güçlüklere rağmen Konferansta sorunların 
önemli kısmı çözüme kavuşmuş, kalan sorunlarda da belirli 
bir safhaya gelinmiştir. İsmet paşa günlük gelişmeleri Rauf 
Beye telgrafla bildirmekte, bazı durumlarda durumu doğ-
rudan Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşaya da bildirmekte, 
olağanüstü durumlar için direktiflerini almaktadır. Temmuz 
ayına gelindiğinde görüşmeler olumlu yönde ilerlemektedir. 
Hatta İsmet Paşa 8 Temmuz tarihli telgrafında ‘’Barış sağlan-
dı’’ ifadesini kullanır.

Ama henüz neticeye bağlanamamış 4 önemli konu vardır:

•	 İşgal	Kuvvetlerinin	çekilmesi	sırasında	savaş	gemilerinin	
İstanbul, İzmit, Çanakkale ve İzmir’den çekilmesi ki buna 
İngiliz temsilcisi Rumbolt en azından bazı gemilerin kalması 
yönünde rezerv koymuştur.

•	 İmtiyazlı	Şirketlere	(Armstrong,	Régie	Géneral	ve	Turkish	
Petroleum	Şirketleri)	tanınacak	imtiyazlar.

•	 Osmanlı	Borçlarının	İngiliz	Sterlini	veya	altınla	ödenmesine	
Türk	tarafı	kati	olarak	karşıdır.

•	 Kabotaj	hakkı	ve	Osmanlı	Bankasının	durumu.

Bu sorunlar da 12 Temmuz da uzlaşma yoluyla çözüme kavuş-
turulacaktır. 16 Temmuzda İsmet Paşa Rauf Orbay’a çektiği 
telgrafta ‘’Her hususta anlaştık. Barış birkaç güne imzalanabi-
lir’’ şeklinde bir telgraf çekecek ve karşıdan onay cevabı bek-
leyecektir. Beklediği onay bir türlü gelmez. Sanki Rauf Orbay 
veya diğer Hükümet mensupları görüşmelerin sonunun gel-
diğini anlamamış gibi birtakım gereksiz detayları sormakta-
dır. İsmet Paşa önemli sorulara sabırla cevap verir. 17 Temmuz 
da bütün gün hiçbir haber gelmeyince, 18 Temmuzda durumu 
daha sade olarak açıklayan bir telgraf daha çekip, imza için 
24 Temmuz tarihinin düşünüldüğünü bildirir, bir kopyasını 
da Gazi Kemal Paşaya gönderir. Telgrafın sonunda ‘’Varılan 
uzlaşmalar konusunda bir tereddüt varsa Delegelik yetkisi-
nin kendisinden alınmasını’’ isteyecektir. Bu ifade karşısında 
Gazi Paşadan kendisine gönderilen 19 Temmuz tarihli cevabi 
telgrafta:

‘’Hiç kimsenin tereddüdü yoktur, Antlaşmanın imzasını bek-
liyoruz’’ cevabı gelir. İsmet Paşa rahat bir nefes almıştır. 20 
Temmuzda çektiği karşı telgrafta memnuniyetini şöyle ifade 
edecektir: ‘’ Her dar zamanımda Hızır gibi yetişirsin. Dört beş 
gündür çektiğim azabı tasavvur et. Sana bağlılığım bir kez 
daha artmıştır, sevgili kardeşim, aziz şefim’’.

Bu yazışmadan sonra Antlaşmanın imzası için sorun kalma-
mıştır; İmza töreni 24 Temmuzda Palais de Rumine’de, Üni-
versitenin Konferans salonunda yapılacaktır. O birkaç günde 
Antlaşma Maddeleri kesinleştirilip, Ek sözleşmeler ve proto-
koller hazırlanarak24 Temmuza yetiştirilecektir.

NİHAYET ANTLAŞMA İMZALANIYOR

24 Temmuz 1923 günü İsmet Paşa eşi Mevhibe Hanımla bir-
likte Rumine Sarayına, çiçekler ve balonlarla süslenmiş cad-
delerden geçerek, gelir. Caddeler heyecanla Antlaşmanın 
imzalanmasını bekleyen insanlarla doludur. Mevhibe Hanımla 
birlikte Dr. Rıza Nur’un eşi İffet Hanım ve danışman Hüseyin 
Pektaş’ın eşi Mihri Hanım da gelip Salonda yerlerini alırlar. 
Saat tam 15,03 te İsviçre Konfederasyonu Başkanı M. Scheu-
rer kısa bir konuşma yaptıktan sonra Antlaşma maddeleri ve 
eklerini sayıp, tarafları imzaya davet eder.İsmet Paşa Yabancı Delegelerle
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İlk imzayı atma onurunu Türk heyeti adına İsmet Paşaya tanırlar. 
Konferans Genel Sekreteri M. Massiglinin takdim ettiği 143 Mad-
delik Antlaşma metni ve 17 adet Ek ve protokolleri Atatürk’ün 
kendisine hediye ettiği altın dolma kalemle imzalar. Diğer ülke 
temsilcilerinin de imzalamasıyla imza seremonisi tamamlanır. 
Sıra Antlaşmanın ilgili ülkelerin Meclislerince onaylanmasındadır. 

TBMM de Lozan Antlaşmasıyla ilgili görüşmeler 21 Ağustosta 
başlayıp 23 Ağustosta neticelendi. Yapılan oylamaya 287 me-
bustan 227 katılım olmuş, 14 ret oyuna karşı 213 kabul oyuyla 
Antlaşma onaylanmış ve Onay Kararı ayni gece saat 22,30 da 
İstanbul’daki Müttefik Devletler temsilciliklerine resmen bildi-
rilmiştir. Bildirimde acele edilmesinin sebebi, bu bildirimden 
hemen sonra İstanbul ve Çanakkale’deki İngiliz, Fransız ve 
İtalyan işgal güçlerinin ve gemilerinin çekilmeye başlayıp, 6 
hafta içinde tahliyeyi tamamlama şartıdır. Nitekim Müttefik-
ler de hemen ertesi günden itibaren silahlarını ve askerlerini 
toparlayıp, tahliyeye başlayacaktır. Yunan Parlamento’su da 
25 Ağustosta Antlaşmayı onaylar. Onlar da iki ülke arasında 
diplomatik ilişkilerin bir an önce kurulup, Nüfus mübadelesi 
işlemlerinin bir an önce başlatılmasını istemektedir. Ama 3 
büyük Devlet (İngiltere, Fransa ve İtalya), Onay işlemini 1 yıl 
geciktirirler. Sebebi biraz Antlaşma hükümlerinin ülke menfa-
atlerine tam uymaması, dolayısıyla eleştirilerden çekinmeleri, 
biraz da 5 Antlaşmanın kendi aleyhlerindeki bazı hükümleri 
zaman içinde lehlerine değiştirebilme ümitleri olabilir. Mu-
hakkak olan, hiçbir Antlaşma onayının bu kadar gecikmesinin 
normal olmadığıdır. Nitekim bu süre içinde Şeyh Sait isyanı ve 
benzeri huzursuzluklar yaşanması tesadüfi değildir. Bu arada 
İngiltere’de Türk düşmanlığıyla tanınan Liberaller ve Muha-
fazakarların iktidardan ayrılıp, İşçi partisinin İktidara gelmesi 
ile, Parlamentoda onay işlemi 6 Mart 1924 günü tamamlanır. 
İngiltere, İtalya ve Japonya’nın Onay belgeleri Sekretarya gö-
revi yapan Fransa Dış İşleri Bakanlığına 6 Ağustosta resmen 
ulaşmakla ve Fransız Parlamentosunun da 26 Ağustosta onay-
lamasıyla Antlaşma yürürlüğe girecektir. (Antlaşmanın orijinal 
Fransızca nüshası Paris’tedir).

ANTLAŞMA HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş senedi mahiyetindeki Lozan 
Antlaşması, gerek Konferanstaki görüşme safhasında, gerek-
se Meclisteki görüşmeler ve sonrasında çok değişik yönleriyle 
eleştirilmiştir ve halen de eleştirilmektedir. Zamanın teknik, 
politik ve askeri şartlarını bugünün perspektifinden değerlen-

dirmek mümkün değildir. Ama İsmet Paşa ve Ekibinin de, Ata-
türk ve o zamanki Meclisin de büyük bir fedakârlıkla yaklaşık 
11 yıl süren savaşlar silsilesini sona erdiren bu Antlaşmayı des-
tekleyerek nasıl bir tarihi rol oynadıklarını, bugün dahi Doğu 
Akdeniz ve Egede her sıkıntılı sorunda referans verilmesinden 
anlamaktayız. Emeği geçenlere müteşekkiriz. Antlaşmanın sa-
dece başlıklarına bakmak bile, bize ne kadar çok ve ne kadar 
eski sorunun bu Antlaşmayla çözüme kavuşturulduğunu an-
lamamıza yardımcı olacaktır. Tabii biz birçok kıymetli eserden 
yararlanarak derlediğimiz bu 5 bölümlük yazıda Konferansın 
sadece çok kısa bir özetini çıkarmış olduk. Tarih meraklıları ve 
imkânı olanlar gerek Meclis Kütüphanesindeki dokümanlar-
dan, gerekse Paris veya Londra’daki diğer orijinal doküman-
lardan konuyu daha derinlemesine inceleyebilirler.  Bu imkânı 
olmayanlar için yararlandığım ve tavsiye edebileceğim başlıca 
eserler: Atatürk; NUTUK’daki ilgili Bölümler. Şevket Süreyya 
Aydemir; TEK ADAM ve İKİNCİ ADAM eserlerindeki ilgili bö-
lümler. İsmet İnönü; HATIRALAR. Taha Akyol; BİLİNMEYEN 
LOZAN. Dr. Rıza Nur ve Joseph C. Grew; LOZAN BARIŞ KON-
FERANSININ PERDE ARKASI. Sevtap Demirci; BELGELERLE 
LOZAN. Alev Coşkun; DİPLOMAT İNÖNÜ; LOZAN. İlteriş Kemal; 
LOZAN’IN DEŞİFRESİ. Turgut Özakman; CUMHURİYET. Baş-
kent Üniversitesi; BÜTÜN DÜNYA (Sayı 2019/7), Lozan Zafe-
rimizin 96. Yıldönümü. Bilal Şimşir; LOZAN GÜNLÜĞÜ. Mim 
Kemal Öke; İNGİLİZ BELGELERİNDE LOZAN KONFERANSI. 

LOZAN ANTLAŞMASI; BÖLÜM VE FASILLAR
BÖLÜM I:  SİYASİ HÜKÜMLER (Madde 1)

Fasıl 1:  Araziye ilişkin Hükümler (Madde 2-22), Özel Hükümler: (Madde 23-29)

Fasıl 2:  Uyrukluk (Madde 30-36), Fasıl 3:  Azınlıkların Korunması (Madde 37-45)

BÖLÜM II:  PARASAL HÜKÜMLER

Fasıl 1:  Osmanlı Devlet Borçları (Madde 46-57), Fasıl 2:  Çeşitli Hükümler (mad-
de 58-63)

BÖLÜM III: EKONOMİK HÜKÜMLER (Madde 64)

Fasıl 1: Mallar, Haklar ve Çıkarlar (Madde 65-72), Fasıl 2: Sözleşmeler ve süre 
aşımları (Madde 73-83), EK 1: Yaşam Sigortaları, EK 2: Deniz Sigortaları, EK 3: 
Yangın Sigortaları ve Diğerleri, Fasıl 3: Borçlar (Madde 84-85), Fasıl 4: Sınai, 
Edebi ve Güzel Sanatlar Mülkiyeti (Madde 86-91), Fasıl 5: Karma Hakem Mah-
kemesi (Madde 92-98), Fasıl 6: Antlaşmalar (Madde 99-100)

Bölüm IV:  ULAŞIM YOLLARI VE SAĞLIK İŞLERİ

Fasıl 1: Ulaşım Yolları (Madde 101-113), Fasıl 2: Sağlık İşleri (Madde 114-118), Fasıl 
3: Çeşitli Hükümler (Madde 119-143)

• Savaş Tutsakları, • Mezarlıklar, • Genel Hükümler

İsmet Paşa Antlaşmayı imzalıyor

Palais de Rumine’den çıkış, İmzadan sonra
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bakarsanız bunu görebilirsiniz. Şimdi gelelim korona nın ikinci 
derece misyonuna.. Beğendiğim bir Fransız atasözü var: ‘’Tec-
rübe zalim bir öğretmendir; önce imtihan eder sonra öğretir!’’ 
diye. Bakın bu söz ne kadar doğru. Korona bizi imtihan ederek 
ihmal ettiğimiz birçok şeyi hatırlatmak suretiyle adeta ders 
veriyor. Böylece ikinci derece misyonunu da yerine getirmiş 
oluyor. Verdiği derslerden bazılarını sayalım..
• Bilimin ne kadar hayati ve önemli olduğunu hatırladık.

• Temizliğin ve hijyenin önemini daha iyi anladık.

• Beden sağlığımızın ve bağışıklık sistemimizin güçlü olması 
gerektiğini gördük.

• Aile bağlarımız güçlendi. Erkekler evde eşlerine yardım etme-
ye başladılar.

• Kültür için olmazsa olmaz olan, ama bizim pek değer verme-
diğimiz kitap okuma alışkanlığı kazandık.

• Zengin fakir ayrımı yapmayarak insanların aslında eşit oldu-
ğunu hatırlattı.

• Özgürlüğün değerini evde kaldığımız ve dışarıda dolaşamadı-
ğımız zaman daha iyi fark ettik.

• Disiplinli olmayı ve toplumsal dayanışmayı öğrendik.

Değerli okuyucular, burada bizim atasözlerinden de iki örnek 
vermek istiyorum: ‘’Bir musibet bin nasihatten evladır!’’, ve 
‘’Her şerde bir hayır vardır!’’ İşte ben yukarıda bu virüsün bize 
öğrettiklerini sayarken demek istiyorum ki, ‘’Ey insanoğlu! Yu-
karıda saydığım ve virüs sayesinde değerini anladığımız veya 
hatırladığımız güzel şeyleri biz daha önce niye yapmıyorduk? 
İlle de böyle bir musibet mi bekliyorduk? Zararın neresinden 
dönsek kardır hesabıyla hiç olmazsa bundan sonra dikkat 
edelim!’’ Dünya kaynakları daha az insana göre programlan-
mış. Bir çok bilim adamı da dünyanın sonunun insanların fazla 
çoğalmasından geleceğini söylüyor. 10 kişilik kayığa 50 kişi 
doluşursa batmak mukadderdir! Korkmayalım, paniklemeye-
lim, çünkü hastalığı yenmemize zarar verir. Moralimizi yüksek 
tutalım. Bu hastalığın yenilmesi abartıldığı kadar zor değildir. 
Yeter ki önlemlerimizi alalım. ‘’Evvela tedbir sonra tevekkül’’ 
atasözümüzü sakın unutmayalım. Bu virüs belası misyonunu 
tamamlayıp gittikten sonra, artık hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacaktır. Çünkü insanlar bundan, yukarıda da saydığım ders-
leri inşallah almışlardır Bu nedenle, bundan sonra bambaşka 
ve daha rafine bir toplumda yaşayacağınıza emin olabilirsiniz!

Tabi ki korona virüsün anlattıklarını anlayabilirsek!!!!

KOrONa vİrüSüN aNlattıKları! 

              Fahrettin ÖZALP
Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi

Yazının başlığına bakıp da ‘’korona virüsün anlattıkları mı olur-
muş’’ demeyin. Çünkü tabiatta olan her olgunun mutlaka bir 
sebebi yani verilmiş bir özel görevi vardır. Evet, bu virüs çok 
tehlikeli ve acımasız. Ama insanlar ondan aşağı mı? Dünyada 
kendi türüne en büyük kötülükleri yapan ve öldüren canlıla-
rın en başında insanlar gelmiyor mu? Savaşlarda milyonlarca 
insan birbirini öldürmüyor mu? Dünya da her yıl işlenen cina-
yetlerde yüz binlerce insan hayatını kaybetmiyor mu? Kötülük 
yapmak sadece öldürmek değil tabii ki. Tecavüzlere, işken-
celere, hukuksuzluklara ve haksızlıklara ne demeli!.. Kısacası 
kötülük insanoğlunun genlerinde var. Kardeşini, hatta anasını 
babasını bile öldürenleri kitaplar uzun uzun anlatmaktadır. İn-
sanoğlunun zararı sadece hemcinslerine değil tabii ki.. Daha 
100 yıl önce 1 milyar civarında olan dünya nüfusu çığ gibi arta-
rak bu gün 8 milyara dayanmıştır. Bu artış temposuyla 30-40 
sene sonra bu rakam 30 milyarı da geçecektir. Evrende çok kü-
çük bir gezegen olan dünya bu kadar insanı kaldıramayacaktır. 
İnsanlar şimdiden kirlettikleri atmosferin 1,5 derece ısınmasına 
sebep olarak mevsimleri bile altüst ettiler. Bu kadar insan ka-
labalığı tabiatın sınırlı kaynaklarına çekirge sürüsü gibi saldı-
rarak hızla tüketiyor. Şimdiden tatlı su kaynakları azalmakta, 
tarlalar verimsizleşmekte, oksijen kaynağı olan ormanlar yok 
edilmektedir. Ayrıca, denizler kirlenmekte ve balıklar azal-
makta, bazı hayvan türleri de yine hızla azalmakta, hatta yok 
olmaktadır. Eğer bu nüfus artışı böyle sürerse ve insanlar aç 
gözlü olmaya devam ederse; gelecekte gıda ve su savaşlarının 
olacağı ve insanların bu yüzden birbirlerini öldürecekleri ke-
sindir. İşte insanoğlunu görüyorsunuz! Halbuki dünya sadece 
insanların değil, tüm canlıların dırda . Ben söylemiyorum bilim 
adamları söylüyor: Eğer dünyada arılar, böcekler ve solucan-
lar yok olursa insanlar da yok olur. Ama insanlar yok olursa 
dünyaya bir şey olmaz. Aksine tertemiz, yemyeşil ve cıvıl cıvıl 
bir dünya olur! Demek ki neymiş; insanlar doğanın dengesini 
bozmadan yaşamalıymış! Peki doğanın dengesi bozulduğu 
zaman ne olur? İşte o zaman korona virüs gibilere görev dü-
şer, misyon yüklenir! Tabiat kendisini tahrip edenlere karşı 
savaş açarak dengesini korumaya çalışır!

Korona virüs yine de insanlar kadar zalim değil. Örneğin 
çocukları öldürmüyor. Tecavüz etmiyor! Mikroba bağışıklık 
kazanmış fakirlere değil, steril yaşayan zenginlere daha çok 
musallat. Fakir ve zengin ülkeler arası vaka ve ölüm sayılarına 
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bakımlı, bazen de bakımsız bağları ile bir ağaç deniziydi de-
sem yeridir. 

Meyveleriyle, çalışkan ve ikramı seven insanlarıyla, çok ça-
lışıp az kazanan kanaatkâr insanlarıyla özlemle anılan bir 
semtimizdi, bilenler ve tanıyanlar için bu duyguların yaşa-
maya devam ettiğini düşünüyorum.       

  

Kırbağları denildiği vakit sizde uyanan çağrışımlar, hatı-
ralar, izler nelerdir?

Kırbağlarına ilk uğrayışım bugünkü Kayseri yolu üzerinde eski 
un fabrikasına varmadan solda demiryoluna yakın bir yerde 
Kırdeğirmeni vardı. Oraya buğday öğütmek üzere büyük ağa-
beyim şair Hasan Hüseyin Özmel’le gitmemle başlar. Şehir o 
kadar yakın olduğu halde ekmeklik buğdaylarını, uğralık ar-
palarını öğütmek üzere gelenler, bazen orada ekmek pişirir 
açlıklarını yatıştırırlardı. Bir defasında altında bir miktar ateşle 
ısınmış mermer parçası üzerinde ekmek pişiren birisini gön-
düm, şaşırdım ve ağabeyime gösterdim. Demek ki acıkmış, 
ne yapsın gibi bir hareket yaptı. Daha sonraları düşünüyorum 
kır değirmeni şimdiki çalışmayan un fabrikasının hemen ku-
zeyinde bir yerde idi Kırbağları deyince aklıma kavak, selvi ve 
meyve ağaçlarından örülmüş bir ağaçlar sergisi gelir, orman 
desem yeridir. Demiryolu istasyonunun eski sanayi çarşısı 
tarafında bir alt geçit var. Biz o alt geçitten Kırbağları’nın bir 
semti olan Hacılar sokağına gider gelirdik. İşte bu alt geçitten 
çıkıncı sağa sapmayınız, doğru giderseniz o yol sizi kademe 
kademe Kırbağları semtine götürür. İşte sizi karşılayan tarla 
çevrelerinin süsü kavaklar ve sonra da boyları kısalmış meyve 
bahçelerine doğru gidersiniz. Kavaklara nazaran meyve ağaç-
ları biraz kısa kalırlardı. 

Bazı bahçelerde dut ve ceviz ağaçları yılların anılarını sakla-
yan bohçaları gövdesinde saklar gibi mahcup sizi karşılardı. 
Bazı ceviz ağaçları o kadar yukardan insanları selamlarlardı 
ki, başınızda şapkanız varsa, onlara bakarken şapkanızın 
viziyerinden tutmanızı öneririm, ya değilse şapkanın yere 
düşmesi işten bile değildi. Bahçelerin arasında birkaç buğ-
day ekili tarlayı, bazı yerlerde bakımsız üzümlükleri göre-
bilirdiniz. İmara açıldıktan sonraki halini biliyorsunuz zaten.

av. İSmaİl ÖZmel İle Kır BaĞları üZerİNe SÖYleŞİ

Murat SOYAK
Eğitimci-Yazar

Niğde’nin güzel, müstesna yerlerinden birisi de Kırbağ-
ları idi. Şimdi o muhitte bağ ve bahçeler kalmadı. Zaman 
içinde Kırbağları bir değişim, dönüşüm geçirdi. Kayıp 
zamanın peşinde bir şair, yazar olarak bu hususta neler 
söylersiniz?

Niğde’nin Kırbağları semtini niçin seçtiğinizi biliyorum. Si-
zin de orada bir küçük bahçeniz ve önünde kayısı ağaçla-
rıyla tek kat, pencereleri küskün, camları ağlamaklı eviniz, 
elbette hiçbir zaman gözünüzün önünden gitmeyecek ve 
aile efradıyla orada geçirdiğiniz günleri anacaksınız. Sabah 
kahvaltılarda, akşam yemeklerde aile fertlerinin bir arada 
olduğu günlerden başlayarak, en son gelinen noktayı kar-
şılaştırmak ve senin kurduğun yuvanın temellerinde onların 
sevgilerinin, emeklerinin ve ilgilerinin yattığını düşünecek 
ve aile fertlerine o gözle bakacaksınız.

Kırbağları adı üzerinde, istasyon binasının demiryolu hatla-
rının doğusundaki bu mahalleye geçmişte çok ziyaretlerimiz 
oldu. Bu vesile ile tanıdıklarımız, akrabalarım, dostlarımız 
oldu. O ağaçların göğe doğru yarıştığı dutların, cevizlerin, 
arada eriklerin ve kayısıların dostça el ele vererek bizlere ya-
zın sıcağında serinletecek ve sohbet ve ikramları şirin gös-
terecek bir gölge hıyabanını kurmakla meşgul olduklarını, 
bu hallerinden hiç de şikâyet etmediklerini söyleyebilirim.

Önce arkadaşım, sonra da akrabamız olan emekli öğretmen 
rahmetli Ali Şıker’ lere ailece gelip bu semtteki bağlarında 
geçen çok güzel ve unutulmaz saatlerin hatırlanmasına ve-
sile olduğunuz için de size teşekkür ederim.

Kırbağları mahallesini (Şimdi İlhanlı Mahallesi) şehir mer-
kezine bağlayan demiryolu üst geçidi yoktu. Demiryolu ile 
hemzemin toprak-taş döşeli yoldan ancak geçilir gidilirdi. 
Tren istasyonunun güneyinde demiryolu alt geçidi vardı, 
halen de var olmaya devam ediyor. Kırbağlarının esas yolu 
bu alt geçitle sağlanırdı. Bu yoldan İtulutmaz’a doğru yürür-
ken birinci merhalede bir su bendi ve yolu kuzey güney is-
tikametinde kesen içinde su akan arklı; sağa ve sola ayrılan; 
bir sokak vardı. Bu sokaklara sapmadan yola aynı istikamet-
te devam ederseniz yolu kesen sağa ve sola ayrılan ikinci 
sokak vardı. Bu iki sokak baştanbaşa Kırbağları’nın bazen 
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“İnsan yaşadığı yere benzer” yahut “Coğrafya kaderdir” 
sözlerini Niğde ve Kırbağları bağlamında ele alırsak neler 
söylenebilir?

Eskiden insan yaşadığı yere daha çok benzerdi. Çünkü ula-
şım vasıtaları ve insanlarda seyahat arzusu bu kadar gelmiş 
değildi. Ben komşularımızı düşünüyorum. Hemen hemen 
bir nesil şehirde komşulukla, bağda komşuluklarla, hayat 
şartlarının getirdiği imkânları kullanarak, ihtiyaçlarını karşı-
larlardı. Bahar gelince bağlara taşınılır, güz gelince kış hazır-
lıkları, salça ve ekmek yapımı önemli işlerdendi.

Kışın peynirini ve yağını da eve koyabilirse, zaten bulgur ve 
aşlık ve erişte, makarna ihtiyaçlarını kendileri hazırlarlardı, 
sebze ve meyve kurutmak güz mevsiminin önemli uğraşları 
arasında idi.

 Giyim kuşam işleri alışılmışın dışında olması ya bir nişan 
veya düğün sebebiyle farklılık gösterirdi. Diğer zamanlar 
insanlar giysi konusunda ne bulursa, imkânı neye elverirse 
onları giyer, biraz rengi solunca da ceketini veya paltosunu 
ters yüz ettirerek birkaç yıl da öyle giymeyi yüksünmezlerdi. 
Daha çok toprağa ve onun mahsullerine bağlı bir hayatı sür-
dürürlerdi. Babam terzi idi, meslek sahiplerinden derici, kol-
lu makineci, fotoğrafçı, arabacı, faytoncu, camcı meslek sa-
hipleri vardı. Onlar da günlük işlerini aynı kıvamda götürür-
ler ve halinden pek şikâyet eden olmazdı. Çünkü dünyaları 
şehirde ve bağda, tanıdık simalarla, samimi ve yardımlaşan 
yakınlıkta, sevgi ve saygının önemle yaşandığı bir dünyala-
rı vardı. Ülkeyi ilgilendiren meseleler günlük konuşmaların 
dışına çıkmayı gerektirirdi. Birinci Cihan Harbi ve Kurtuluş 
Savaşı anıları ve bir de masal anlatan yaşlı bir kesim vardı. 
Gece gezmelerinin konusu, mesela babamlarla bir komşuya 
oturmaya gidilince, bazen, Ahmet Efendi şu Cihan Harbin-
den ve Kurtuluş Savaşından bahset bakalım diyerek konu 
açarlardı. Bir komşumuz vardı çok güzel masal anlatırdı. Ba-
bam da ona Recep Ağa bir masal anlat da çocuklar dinlesin, 
derdi. Bunlar çocukluk döneminin izlenimleridir.

Toprağa ve insanlara yakın hayat öyle bir ibrişim yumağı 
sarmış ki dışına çıkmak için bir bahane ve bir istek de yoktu. 
Radyo ve televizyon olmayınca yeni şeyler görüp istemeleri 
gibi de bir problemleri yoktu. Böylece insan doğduğu yere 
benzerliğini sürdürür, coğrafyanın bir parçası olarak hayatını 
yaşardı.

Sizin çalışmalarınız ile gündeme gelen halk şairi Sadık 
Çavuş’un şiirlerini yakın zamanda okumuştum. Sadık 
Çavuş, Kırbağlarını anlattığı güzelleme niteliğindeki şi-
irlerinde özellikle mor sümbülleri dile getirir. Bu durum 
özellikle dikkatimi çekmişti. Biz günümüzde bu özge gü-

zellikleri -maalesef- kaybettik. Buradan hareketle şehir-
de ikamet eden şairlerin, yazarların hassasiyeti, duyarlığı 
ve gayretleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Adanalı Halk Şairi Sadık Çavuş ellili ve altmışlı yıllarda 
Niğde’ye yaylaya arkadaşları ile beraber gelirdi. Onunla 
Niğde’nin Sesi Gazetesinin matbaasında tanıştık. Gazetede 
onun şiirleri de yayınlanıyordu. Ben de şehir meseleleri ve 
diğer konularda yazıyordum. Bir arkadaşı vardı ondan daha 
uzun boylu pehlivan görünüşlü bir insandı. Sadık Çavuş sivri 
burun ve sivri ökçeli, arkası basık ayakkabısı, iri taneli bal 
renkli tespihi ve parmağındaki kalın altın yüzüğü ve zayıf 
vücudunu örten siyah şalvarı ile bir sporcu diriliği ile yürür-
dü. Yolda hep arkadaşı ile görürdüm. O da şair idi. Birkaç 
şiirini eski gazetelerde tespit etmiştim, hakkında bir şeyler 
yazamadım.

Daha çok Sadık Çavuş konuşurdu. Niğde’nin ilçelerinden 
köylere kadar görmediği, tanımadığı yer kalmadığını düşü-
nürdüm. Sonra şiirlerini yıllar sonra eski gazete sayfalarından 
toplarken gördüm ki hayran hayran dolaştığı Niğde için ve 
çevresi için ne güzel şiirler yazmış, onu rahmetle anıyorum.

Gezip görmek, şehri ve güzelliklerini tanımak bir merak ve 
bir imkân meselesidir. Şimdi köylere bile saat başı vasıtalar 
gidiyor. Biz çok uzaklara gidiyoruz tatil yapıyoruz ama şu 
burnumuzun dibindeki güzelliklerden haberimiz yok. Bak 
unutuyordum, bu noktadan biraz kurtulduk, bazı genç mes-
lek sahipleri köylerimizi kasabalarımızı geziyor, hem de re-
simleyerek ve onların ve bilhassa üniversitemizin bu konu-
daki duyarlılığını unutmamak gerekir. Şehrin hem dününe 
hem de bugününe ve yarınına dair tasavvurlarımız, düşünce 
ve duygularımız olmalı ve tabii ki şairlerimizin bu duygulara 
da şiirlerinde yer vermeleri gerekir diye düşünüyorum.

Kırbağları hakkında sizin ekleyeceğiniz duygular, düşün-
celer nelerdir?

Bu satırları 22.11.2020 tarihi itibarıyla Covit-19 salgını günle-
rinde yazıyorum. Dışarı çıkma iznini kullandığım bir gündü. 
Eski Emniyet Müdürlüğüne varmadan bir ceviz ağacının yere 
serilmiş yapraklarını görünce, kendi kendime Kırbağları’nın 
unuttuğum bir özelliğini de yazmalıyım dedim. 

Sonbaharın ayrı bir görüntüsü vardır. Üzüm ve elma bozu-
mundan sonra şıra kaynatmak ve elmaları kulplayarak am-
bara kaldırma işlemleri önemli bir hizmetti.

Çünkü evin önemli ihtiyaçları bu elma satış bedelinden kar-
şılanırdı. Kulplamak kelimesi biraz muğlak kaldı sanırım. Elli 
altmış yıl önce elma elle tane tane bozulur ve kovalarla ta-
şınan elma çok yavaş bir şekilde çayırlara boşaltılırdı. Orada 
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seçilir ve külah elma (elmanın en iyisi ve irisi) ve birinci elma 
ayrı ayrı sandıklara konulmadan önce, çay kaşığı ile elma 
kulpları ortadan kırılır ve bu çöplerin diğer elmalara batarak 
yaralanması önlenirdi. Çünkü yaralanan ve berelenen elma-
lar çabuk çürüdüğü için kışa dayanmazdı. Bu işlemlere el-
manın kulplanması denirdi. Elmanın ufakları da mazak veya 
ıskarta diye evde yemeğe ayrılırdı.

Esas konumuza gelelim, yolda gördüğüm ceviz ağacının 
yerlere dökülmüş yaprakları beni tekrar eski güz günlerine 
götürdü. Kırbağları’nda olsun; Kayaardı bağlarında, Tepe 
bağlarında olsun sonbaharda sararan yapraklar açık yeşil, 
açık sarı, sarı, açık kahverengi ve koyu kahverengi cümbü-
şüyle duygulu nazarlara çok şey söylerdi. Bu yapraklar biraz 
da insanların hayatının bir safhasını hatırlattığı için biraz da 
hüzünlü bir şarkı söyler gibiydi. Ben bugün bu hüzünlü şar-
kıyı dinlediğimi söylemeliyim.

Ağaçlar yapraklarını dökünce adeta çırılçıplak kalmış gibi bir 
görüntüsü de vardı. Dökülen yapraklar bağ sahibi tarafın-
dan veya tutulmuş bir ırgat tarafından süpürülür ve evlerin 
tandırlarının yanı başına istif edilirdi. Kuru yapraklar (hazal-
lar) yufka ekmeğin pişirildiği, üstünde geniş sacın altındaki 
tandırda gürül gürül yanan bir yakacak olarak kullanılırdı. 
Onun için ucuz bir yakacak olarak hazallar boşa gitmezdi. 
Değerliydi. Kayınvalidem Fikrîye Arısoy bir anısını anlattı. 
Onun kayınvalidesi (Müftü Avşar efendinin ikinci eşi) bir ır-
gat tutarak bağa gitmiş, bakmış ki bağdaki Hazallar birisi 
tarafından süpürülmüş ve öbek öbek toplanmış. 

Az sonra bu işleri yapan kadın gelmiş, kayın validesi, “bu 
hazalları niçin topladın” diye çıkışmış ve kendilerine lazım 
olduğunu ve hatta bir de amele tutarak geldiğini bu hazal-
ların kendisi tarafından toplanacağını söylemiş. 

Kadın da “haklısınız, size haber vermem gerekirdi ”diyerek 
oradan ayrılıp gitmiş.

Niğde Tarihi eserleri, yetişkin insanları ve biraz da bağları 
ve bahçeleri ile tanınmış bir şehirdir. Çok yer ağaçlı ve yeşil-
di, şimdi bu yeşilliğin biraz azaldığını görmemek mümkün 
değildir. Şehir içinde ve çevresinde halen ağaçları kesmeye 
devam ediyoruz ve yerine beton yığınlarını dikmeyi marifet 
sanıyoruz. Şehir ve çevre kültürü geliştikçe şehir daha yaşa-
nır ve daha güzel, daha yeşil ve çiçekli olacaktır ben buna 
inanıyorum.

Bu kıymetli söyleşi için teşekkür ederim.

Ben de size teşekkür ederim; beni eski yıllara götürüp 
getirdin.

İsmail Özmel  
Kimdir?

 8 Aralık 1933, Niğde doğdu. Niğde 
Dumlupınar İlkokulu, Niğde Or-

taokulu ve Niğde Lisesi’nde 
okudu. Ardından Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
(1959)’ni bitirdi. Hukuk Fa-

kültesi öğrenciliği yıllarında 
hazırladığı; “Köy idare organ-

larının vazife ve salahiyetleri”, 
“Gecekondu hukuku” ve “Hava yolla-

rında eşya ve insan nakli” başlıklı üç tezle üç sertifika aldı. 
Serbest avukat olarak çalıştı (1962-2006) ve bir süre çeşitli 
avukatlığın yanı sır okullarda öğretmenlik yaptı (1962-67). 
İlk şiiri “Türk Sanatı Dergisi’nde (İstanbul 1952), ilk yazısı 
“Uluova” (Elazığ 1953) gazetesinde yayımlandı. 

İsmail Özmel; 1967, 1973 ve 2006 yıllarında yayımlanan 
“Niğde İl Yıllığı’na kültür ve sosyal hayat bölümleri ile de-
yimler, atasözleri, tekerlemeler, maniler, düğün âdetleri, 
yemekler, şair ve yazarlar, türküler ve benzeri bölümleri 
yazdı. İLESAM ve Türkiye Yazarlar Birliği üyesi, Yazsanbir 
(Niğde Yazarlar ve Sanatkârlar Birliği) onur üyesidir. Kay-
seri ve Niğde üniversitelerinde dört adet lisans tezi ya-
pılmıştır. Ayrıca, Niğde Üniversitesi Rektörlüğü-Yazsanbir 
işbirliği ile NÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde 7 Kasım 2012’de 
“Yazı Hayatının 50. Yılında İsmail Özmel” konulu bir panel 
yapıldı.

ESERLERİ

ŞİİR: Bir Daha Yaşamak (Niğde, 1969), Zaman Kuşun Ka-
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(1986), Her Mevsim Bahar (1995), Türkçenin Rüzgârında 
(2004), Bütün şiirleri (2006).

BİYOGRAFİ: Adana Halk Şairi Sadık Çavuş (1996), Dün-
den Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar (Cilt: 1, Konya 1990),  
Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar (Cilt: 2, Konya 
2001, 3 cilt bir arada 2009). 

DENEME-İNCELEME: Özdeyişler (1970), Türk Musikisi ve 
Kültürümüz (1988), Dil ve Edebiyat Yazıları (Niğde, 1997), 
Kültür ve Tarih Sohbetleri (Niğde, 1999; Erzurum, 2011), 
Sihirli Zaman (2006), Bindallı yazılar (2007),  Deneme-
ler-Yorumlar   (Erzurum, 2010), 55 Soru da Düşünen İnsan 
(2012), Yansımalar (2014), Eflatun Sordu (2014). 

ANI: Bir Yol Hikâyesi (2014), Geçmişten Günümüze Niğde 
(2016), Doğduğum Şehir Niğde (2016), 81 İlde Kültür ve 
Şehir-Niğde (Dr. Metin Eriş, Dr. Nedim Bakırcı ve 21 ya-
zarla beraber, 2015), Yunus Emre Tetkiklerine Eleştirel Bir 
Bakış (2016).
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Bütün bu gelişmeler yaşanırken Üniversitemizin akademik 
kadroları fevkalade önemli ve olumlu yönde ilerlemeler kay-
detmiştir. Akademik kadrolarda yaşanan bu sevindirici geliş-
melerin yanı sıra sosyal ve kültürel amaçlı birimler kurulmuş 
ve çok yönlü çalışmalar düzenli bir biçimde yürütülmüştür.

Öğrencilerin barınma ve beslenme sorunları en üst düzey-
de halledilmiş öğrencilere çok geniş imkânlar sağlanmıştır. 
Keza kütüphane hizmetleri de en mükemmel şekilde yü-
rütülmüş, hem personelim hem de öğrencilerin hizmetine 
sunulmuştur.

Bu arada sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde düzenli bir 
biçimde yürütülmüştür. Bu hizmetlerle öğrencilerin daha 
sağlıklı olmaları amaçlanmış bu uğurda hiç bir fedakârlıktan 
kaçınılmamıştır. Üniversitemizde bütün bu yaşananlarla bir-
likte yurt içinde ve yurt dışında onlarca üniversite ve kurum 
ile akademik işbirliği sağlanmıştır. 

Kampüs içerisinde hayatı kolaylaştıran ve zenginleştiren 
imkânlar içerisinde her şey etraflı bir biçimde düşünülmüştür. 

En son çok çeşitli tıbbi hizmetleri verecek olan Süheyla - 
Hürrem KUBALI Sağlık Merkezi bu bağlamda Üniversitemiz 
mensuplarının hizmetine sunulmuştur. Bu nedenle bu bü-
yük fedakârlığı gösteren Sayın Süheyla KUBALI ve Hürrem 
KUBALI’ya bir Niğdeli olarak minnet ve şükranlarımızı ifade 
etmek lüzumunu duyuyoruz.

Üniversitemizin bu saydığımız işlevleri yanında şehrimizin 
sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında çok derin izler bı-
raktığını ayrıca kaydetmek durumundayız. Çünkü Üniver-
sitemizin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte bunu 
şehir hayatımızın her yerinde gözlemlemek mümkündür. Bu 
yazıyı kaleme almamızın sebebi övünç kaynağımız olan üni-
versitemizi hemşerilerimize tanıtmaktır. 

Bu arada konuyla çok yakından ilgilenen ve Başkent - Niğ-
de Vakfı’nın önceki Başkanı Sayın Ali KURTARAN ile şimdiki 
Başkanı Sayın Gökhan BULUŞ’a teşekkür ediyorum. Çünkü 
bu konuda bizi teşvik etmişler ve çok emekleri geçmiştir. 
Üniversite yönetimi ile temasa geçmişler ve bizim geniş bir 
bilgi birikimine sahip olmamızı sağlamışlardır. 

NİĞde üNİverSİteSİ’NİN düNü BUGüNü

            Av. İrfan BAHAR

Niğde üniversitesi kuruluşundan bu yana çok önemli aşa-
maları geride bırakarak bu günkü durumuna ulaşmıştır. Bu-
günkü tarih itibariyle Niğde Üniversitesi ülkemizin eski ve 
köklü üniversiteleri arasındaki itibarlı konumuna gelmiştir. 
Kuruluş aşamasında o zaman bu maksatla kurulmuş olan 
vakıf mensuplarının, siyasal çevrelerin, Niğde valiliğinin çok 
önemli katkıları olmuştur. Bu katkılar sonucunda Niğde’miz 
Üniversiteye kavuşmuş ve üniversitemiz dev adımlarla iler-
leyerek bugünkü durumuna gelmiştir. Önceleri Konya Sel-
çuk Üniversitesine bağlı birimler kurulmuş daha sonra ise 11 
Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı resmi gazetede yayınla-
narak kuruluşu resmen ve fiilen gerçekleşmiştir. 3 Temmuz 
1992 tarihli ve 3837 sayılı kanunun ek 22. Maddesine göre 
gerçekleşen kuruluş işleminden sonra bünyesinde çok sayı-
da fakülte ve yüksekokulu barındırmıştır. 

Ancak bu gelişmeler yaşanırken 2006 yılında Akdeniz Üni-
versitesi resmen ve fiilen faaliyete geçince ayrılmalar olmuş-
tur. Bu tarihten itibaren Aksaray, Şereflikoçhisar ve Ortaköy 
birimleri üniversitemizden ayrılarak Aksaray Üniversite’sine 
bağlanmıştır. Daha sonra Üniversitemizin adı 2016 yılında 
kabul edilen bir kanun ile Niğde Ömer Halisdemir Üniver-
sitesi olarak değiştirilmiş olup halen bu adla anılmaktadır. 

Üniversitemizin bünyesinde lisans düzeyinde 13 fakülte, 2 
yüksekokul, 1 Türk musikisi devlet konservatuarı, yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde 4 enstitü, 6 meslek yükseko-
kulu, 4 bölüm başkanlığını, 11 araştırma uygulama merkezi, 
1 kariyer geliştirme merkezi ile 1 sürekli eğitim merkezi bu-
lunmaktadır. 

2008 yılından itibaren Üniversitemiz kampüs alanı içerisin-
deki yeni binasına taşınmıştır. 
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YENİ KİTAPLAR

NİĞDE ŞEHRİ SU DEĞİRMENLERİ

Mustafa ERYAMAN

Hemşehrimiz Arkeolog, Araş-
tırmacı Mustafa Eryaman’ın 3. 
Kitabı olan “Niğde Şehri Su De-
ğirmenleri” kitabı çıktı.

Kitap içeriğiyle olduğu kadar 
teknik özellikleriyle de göz dol-
duruyor.

Sayın Mustafa Eryaman bu ese-
rinde şehrimizin muhtelif köy ve 
kasabaLarındaki su değirmen-

lerini titizlikle incele-yerek okuyucularına sunmuş. İnanıyo-
rumki kitabı okuyan her hemşerimiz burada kendi köyün-
den kasabasından benim gibi bir iz bir hatıra bulacaktır.

NAR-I SEVDA

Fikret DİKMEN

Nar-ı sevda düşsün hele yüreğe 
Kerem gibi tutuşturur kül eyler

Akıl fikir ermez asla sırrına Sul-
tanları kölelere kul eyler Nice 
âşıkların aklın şaşırır Nicesini 
yüce dağlardan aşırır 

Bir Leyla uğruna çöle düşürür 
Mecnun gibi dolandırır del ‘eyler 
Kimisini ateşe yandırır Kimisini 
boş hayallere kandırır Kimisini 
divaneye döndürür Kimi dağın 

zirvesini yol eyler Fikret der geldi mi gitmiyor baştan Ya-
kışı beterdir korlu ateşten Keser sevenleri ekmekten aştan 
Âşıkların gözyaşını sel eyler.

ÇOBANYILDIZI

Ahmet DOĞANAY

Yüzlerce yılda üst üste dirhem 
dirhem birikerek oluşmuş Yörük 
kültürü. Türk tarihinin gözesini 
oluşturan Yörükler... Evleri, de-
velerin sırtına yüklü kıl çadırla-
rıyla arkalarındaki keçeleri oldu. 
Sayısız yurt yerlerini gerilerde 
bıraktılar. Ömürleri göç yolların-
da tükendi hep. 

Meraların bitmesi, iskân zorun-
luluğu gibi nedenlerle yürüye-

mez oldular artık. Ne konargöçerlikleri kaldı ne de önlerin-
deki görkemli hayvan sürüleri. Damarlarına işlemiş o tabiat 
ile koyun koyuna yaşama özgürlükleri tüketildi. Betonların 
içinde nefessiz bırakıldılar. Bilmedikleri işlerin ırgatı oldular. 
Binlerce yıldır yürüyerek eskittikleri izleri, insan kalabalığın-
da yitip gitti. Tıpkı göç yollarında bıraktıkları mezar yerleri 
gibi. Yörüklerin yalnız adları kaldı. Gelecek kuşaklar belki 
onu da unutup gidecekler.

KARAHİSAR’IN ARDI KARARINCA

Mürşide OKLU AYHAN

Bir yurt gezisinde kimliğini sak-
layarak gezmeye çalışan yaban-
cı bir kadınla karşılaştım. Geliş 
nedenini sonradan öğrendiğim 
bu kadın, dedesinin ve ataları-
nın yaşadıkları yerlerin merakı 
ile geziye katılmış. Tek kelime 
Türkçe bilmeğine rağmen dai-
ma gülümseyen yüzü, sempatik 
tavırları ile ilgi odağı oldu. İşa-
retleşerek anlaştığımız diyalog-

larımlzla biz de Türk misafirperliğinin bir örneğini gösterdik. 
Hissettiklerini, gözyaşları ile anlattıklarından yola çıkarak bu 
romanı yazdım…

TEŞEKKÜR
NİĞDEmiz’in Dergisinin, 114. sayısında yer alan Ahmet Haşim’in Niğde ve 
çevresiyle ilgili gözlemlerini içeren, ANADOLU GERÇEKLERİ yazısında bir 

arkadaşına yazdığı mektubu çok acımasız buldum, üzüntüyle okudum. Eleştirecek 
değilim; zira Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Avni Calel Kesek’in aynı sayıda yer 
alan Araştırması gerekli yanıtı ve eleştiriyi veriyor; başka söze gerek bırakmıyor. İyi 

ki şairin görüşleri ve duyguları bu Araştırma ile birlikte okuyucuya ulaştırılıyor.

Evet, Sayın KESEK Çok haklısınız: Ne ekersek onu biçeceğiz

Seyhan ECER
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HALK OYUNLARININ ANLATIMI ÜZERİNE

İsa DOĞAN – Ahmet ŞENOL

Binlerce yıllık bir uygarlığın kül-
türel ve sanatsal öğeleri; Türk 
İslâm Medeniyeti anlayışı çerçe-
vesinde, her zaman diliminde ço-
cukların ellerinde yeniden tekrar 
doğmuş, onlarla büyümüş, on-
ların elinde dünyaya gerçek ev-
renselliğin tohumlarını saçmıştır. 
Halkoyunları, Türk Halk Kültürü-
nün bir parçası olup, oyun, mü-
zik, adım olarak öyküsünü anlat-

tığı olayların bütününü ifade eden, ülkemiz halkının yörelere 
göre karakteristik özelliklerini taşıyan, yüzyıllardır süre gelen 
ve halkımızın yaşamının, duygu ve düşüncelerinin ifadesi olan 
kültürel bir birikimdir. Yazılı kaynaklara dayalı olarak, Türk 
Halk Oyunlarının anlatımında kullanılan terimler, inançların 
etkisi, inançların toplumsal yapı ve değişimi içindeki yeri, Türk 
Halk Oyunlarına etki eden inançların araştırılması, bu kitap ta 
geniş bir anlatımla ele alınmıştır.

NİĞDE TREN GARLARI

Muhammet Bahadır ARAR

Niğde, tarihi geçmişi itibariy-
le Asur Ticaret Kolonilerin-den 
başlayarak Hititler, Frigyalılar, 
Persler, Romalılar, Bizans İm-
paratorluğu, Selçuklular, Eretna 
Beyliği, Karamanoğulları Beyliği 
ve Osmanlılara kadar uzanan za-
man diliminde sayısız medeniye-
te ev sahipliği yapmış önemli bir 
yerleşimdir. Bu siyasi hareketlilik 
kentin fiziki yapısında da vücut 

bulmuş ve hemen her medeniyete ait çok sayıda mimari eser-
le taçlandırılmıştır. Bilhassa Anadolu Selçukluları ile başla-yan 
mimari yapılanma şehre karakteristik bir Türk kenti kimliği ka-
zandırmıştır. Bu bağlamda Niğde, cami, mescit, medrese, tür-
be, hamam, kervansaray, han, arasta, bedesten, köprü, saat 
kulesi gibi eserler başta olmak üzere farklı türde fonksiyonla-
ra hizmet eden zengin mimari dokusu ile dikkat çekmektedir. 
Çağın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen şehirleşmeye Niğ-
de de kayıtsız kalmamış, Geç Osmanlı dönemi ile Cumhuriyet 
dönemlerinde modern kentleşmenin sonucu olarak kamu 
yapıları da tesis edilmiştir. Nitekim bu gelişim çizgisi içerisin-
de inşa edilen demiryolu tesisleri Niğde’nin mimari mirasına 
zenginlik katan önemli bir gurubu teşkil etmektedir.

ANADOLU’DA KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER

Ahmet ŞENOL – İsa DOĞAN

Anadolu halk kültürünün içinde, 
birbiri içine geçmiş, ebruli, birbi-
rinden ayrılmaz kültürel unsurlar 
bulunmaktadır. Böyle bir man-
zarada aynı yörede yaşayanlar 
arasındaki ilişkilerin asırlardır 
sorunsuz devam etmesinin nasıl 
olduğu düşünülmelidir. Tüm kül-
türel unsurların hepsi de Türkiye 
bütününün birer parçasıdır. Gitti-
ğimiz yerlerde gördüğümüz bir-

çok halk kültürü malzemesinin özellikleri kayboluyor. İnsan-
lar geleneksel kültürel değerlerini bırakıp, modern kültürün 
hâkimiyetine giriyor.

NİĞDE BU KİTABA SIĞDI 

Merkezi Ankara’da bulunan 
Tokay Haber Ajansı Niğde ilini; 
geçmişi, bugünü ve geleceği ile 
bir kitaba sığdırdı. Kendisi de 
bir Niğdeli olan Gazeteci Tahsin 
Tokay’ın başında bulunduğu uz-
man bir kadro tarafından uzun 
bir hazırlık süreci sonunda ha-
zırlanan “Niğde Ekonomisi” adlı 
kitap yayında. Geçmişi, bugünü 
ve geleceği ile Niğde’yi anlatan 

“Niğde Ekonomisi” adlı kitap, basımı tamamlanarak Niğde 
sevdalılarının ve meraklılarının ilgisine sunuldu, kitap, ken-
disi de bir Niğdeli (Bademdere) ve yarım asırlık tecrübesi ile 
Türk Basınının duayenlerinden olan Tahsin Tokay’ın başında 
bulunduğu Ankara merkezli Tokay Haber Ajansı bünyesinde 
uzman bir kadro tarafından hazırlandı. Niğde ve ilçelerinin 
tarihi, nüfusu, iklimi ve coğrafi özellikleri; kültürel yapısı. 
eğitim durumu, tarımı, sanayisi, el sanatları, turizmi ve di-
ğer hizmetler sektörleri, kalsit ve güneş enerjisi potansiyeli 
başta doğal kaynakları ile genel ekonomik durumu ve diğer 
tüm hususların ayrıntılı olarak ele alındığı kitapta, tüm bu 
konular istatistiki veriler ve gör-sellerle de destekleniyor, 
Kitapta; ekonomisi büyük oranda tarıma dayalı bir il olan 
Niğde’nin bu alandaki kapasitesi, kurulu alt yapısı, potan 
siyeli ile sanayileşme alanındaki çalışmalar, organize sanayi 
bölgeleri ve diğer büyük ölçekli sanayi yatırım ve projeleri, 
turizm alanındaki güçlü potansiyel ve bu alanda yapılan ça-
lışımalar hakkında bilgiler veriliyor.
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Yukarıdan aşağıya

1-  Metal bir yüzeyi keçeyle parlatmak.

2-  Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir tür 
yazı kâğıdı. Bir cetvel.

3-  Renyum elementinin simgesi. Fırın temizliğinde kullanılan 
ucu bez sarılı sırık. Kötü, çirkin ve tuhaf.

4- Yüce, yüksek. Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri.

5- Yapı. Beş taş oyununda dokunulmaması gereken taş.

6- “United Kingdom” kısaltması.  Gözde sarıya çalan kestane 
rengi.

7- Yiyecek, kuru katık. İstenilen etkiyi oluşturmaya yarayan ilaç 
miktarı.

8- Fiyatı düşme. 

9-   Sodyum elementinin simgesi. Kuzu sesi. Zehir.

10- Yanardağ ağzı. Restriksiyon enzimi.

Bulmacanın Cevabı 

32. sayfada

Sağdan sola

1- Adıyaman ili, Gölbaşı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim 
birimi.

2-  Ebegümeci.  Büyük bez veya deri torba, tuluk.

3-   Öğrenim görmemiş, okumamış. Mağara. Yazıklar olsun anla-
mında kullanılan bir söz.  

4- Büyük erkek kardeş.  Rumların kutsal saydıkları kaynak veya 
pınar.

5- Öğrencileri ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle yaşa-
ma ya da yükseköğretime hazırlayan orta öğretim kurumu.  Bir el 
işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış 
nesne.

6- Aşamasız asker. “Exponential Moving Average”. Kısaltması.

7- Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı, okunuşu. Çeşme.

8- Denizli iline bağlı ilçelerden biri. 

9-  Meyve yaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm. Oksi-
jenin simgesi. Şarkı, türkü.

10- Yoncaya benzeyen, güzel kokulu çiçekleri olan bir çeşit yaban 
otu.

Kare BUlmaCa

Avni Celal KESEK
Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi
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Kare BUlmaCa
Vakfımızdan Haberler

Bahçeli Belediye Başkanımız Sn. Zafer TOKGÖZ’ü ziyaret 
ettik kendilerine çalışmalarında başarılar diledik.

Hemşehrimiz Tarih Öğretmeni Sn. Yusuf Kutalmış BİL-
TEKİN beyin Niğde Sözlüğü kitabı imza gününe katılım 
sağladık. Kaymakamlarımız, Bor Belediye Başkanımız, yerel 
gazetecilerimiz ile sohbetler gerçekleştirdik Borçay işletme-
sinin sahibi Metin KILINÇ beye teşekkür ederiz. 

Küresel Gazeteciler Konseyi Niğde İl Temsilcisi Sn. Şerife 
TÜRKEŞ Hanım ve konsey bünyesindeki gazetecilerle biraya 
geldik. Memleketimiz konulu güzel bir sohbet gerçekleştirdik, 
görüş alışverişinde bulunduk, kendilerinin bize göstermiş ol-
duğu ilgiye teşekkür eder çalışmalarında başarılar diledik.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Alper Lütfi 
GÖNCÜ’yü makamında ziyaret ederek, başarılar diledik ve 
plaketimizi takdim ettik.

Hemşehrimiz dünyaca ünlü ressamımız Sn. Safa BÜTE’nin 
sergisini Niğde’de gezdik ve güzel bir sohbet gerçekleştir-
dik. Kendisinden Ankara’da sergi açmasını rica ettik salgının 
durumuna göre bunu gerçekleştireceğiz çalışmalarında ba-
şarılar diledik.

Yeşilburç Muhtarımızın davetlisi olarak Yeşilburç köyü-
müzü gezdik. İl Özel İdaremizin katkıları ve muhtarın çaba-
ları ile güzel işler yapılmış; Lavanta bahçeleri, Seyir terası, 
Cami, Okul onarımları ve yollar vb. Bize bu ortamı sağlayan 
Gazeteci Sn. Ali Osman SAYIN, muhtarımız Sn. Cihan TUNA 
ve arkadaşımız Sn. Mustafa ERDAL’a teşekkür ederiz.

Koyunlu Halı Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ha-
san TÜRKEŞ Beyi ziyaret ettik. Halı fabrikası ve Vakfımız 
hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hasan Bey baş-
kanlığındaki yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileriz.
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Prof. Dr. Cevahir UZKURT

1995 yılında Marmara Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İşletme Bölümü’nde 
lisans, 1997 yılında İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sosyal Siyaset Ana Bi-

lim Dalı’ndan yüksek lisans, 2002 yı-
lında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda 
doktora derecesi almıştır. UZKURT, sırasıyla Kırıkkale Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak gö-
rev yapmıştır. 2009 yılında Doçent olduktan sonra bir yıllığına 
Amerika’da misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapan UZ-
KURT, ulusal Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) sistemleri, yenilik 
yönetimi, yenilikçi organizasyon kültürü, pazarlama ve yeni-
lik ilişkisi üzerine proje çalışmaları yürütmüştür. 2015 yılında 
Profesör unvanı alan UZKURT’un uzmanlık alanları içerisinde 
ayrıca yenilik (inovasyon yönetimi), Türkiye’nin yenilik ve Ar-
Ge ekosistemi, ulusal yenilik sistemleri ve ağları, girişimcilik 
yönetimi, Türkiye’ni girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge mevzua-
tı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Sanayi Ar-Ge Merkezleri, 
Ar-Ge, inovasyon ve ticarileşmeye verilen devlet destekleri, 
pazarlama yönetimi ve stratejileri, pazarlama araştırmaları 
araştırma yöntemleri, yenilikçi organizasyon kültürü ve ya-
pısı, kamu-üniversite-sanayi işbirliği, fikri mülkiyet hakları, 
Ar-Ge ve Kuluçka Merkezleri, kamu destekleri etki analizi yer 
almaktadır. Bu alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası akademik 
platformlarda yayınlanmış çok sayıda akademik makale ve 
kitapları bulunmaktadır.

31 Ocak 2012’de bürokraside göreve başlayan UZKURT, sıra-
sıyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürü (2012-2015), aynı bakanlıkta Müsteşar Yar-
dımcısı (2015-2018) olarak görev almıştır. Ayrıca TÜBİTAK 
Bilim Kurulu üyeliği (2014-2018), TPE Danışma Kurulu üye-
liği (2013-2018) ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
(2015-2017) üyeliği yapmıştır. 

NİĞdeNİN YetİŞtİrdİĞİ deĞerler ve deĞer KataNlar

HAZIRLAYAN
VAKIF YAYIN KURULU

MUZAFFER ECEMİŞ

Vali-Müsteşar ve İçişleri Bakanı

Çamardı Eşrafından Merhum 
Talat ECEMİŞ’ in oğludur. 
14.11.1938’de Çamardı’nın Be-

reketli Mahallesinde doğmuş-
tur. İlkokulu 1950 yılında Çamardı 

Bereketli İlkokulu’nda, Ortaokulu ise 
yatılı olarak girdiği Niğde Lisesi’nin Ortaokul Bölümünde bi-
tirmiştir. Lise öğrenimi 1955-1959 yıllarında Ankara Atatürk 
Lisesinde(Şimdiki Atatürk Anadolu Lisesinde) tamamlamıştır. 
1959 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesine girmiş ve 1963 yılında 
iyi derece ile mezun olmuştur. 1963 yılında İçişleri Bakanlığı 
tarafından Niğde Maiyet Memurluğuna atanmıştır. 1964 Yı-
lında Niğde’nin ilçesi olan Ortaköy Kaymakam vekilliğine 
atanmış, daha sonra sırasıyla Adana’nın Pozantı, Adıyaman’ın 
Gerger ve Çelikhan Kaymakam vekilliklerini yürütmüştür. 
Toplum Kalkınması ve Türkiye Konulu Tezi İçişleri Bakanlı-
ğınca kabul edilmiş ve 1966 yılında Kaymakamlık kursuna 
davet edilmiştir. 1966-1968 yıllarında 2 yıl süre ile Asteğmen 
ve Teğmen Rütbeleri ile vatani görevini ifa ettikten sonra 
1968’de Hatay’ın Yayladağı ilçesi Kaymakamlığına, 1970’de 
Gaziantep`in Oğuzeli İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. 1971 
yılında mahrumiyet hizmeti yapmak üzere Erzurum-Tortum 
Kaymakamlığını yürütmüştür. 1974-1978 yıllarında Tekirdağ’ın 
Malkara İlçesi Kaymakamlığı, 1978-1980 yıllarında ise Şeref-
likoçhisar Kaymakamlığı yapmıştır. 1980 yılında Safranbolu 
Kaymakamlığına atanmış ve 12 Eylül İhtilalinde kaymakamlık 
görevi ile birlikte Safranbolu Belediye Başkanlığını da yürüt-
müştür. 1982 yılında Belediye Hizmetleri Daire Başkanlığı, 
1984 yılında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcılığı görevi-
ni yürütmüştür. 1985 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlü-
ğüne atanmıştır. 1988-1991 yıllarında Çanakkale Valiliği, 1991-
1992 yıllarında Diyarbakır Valiliği, 1992-1994 yıllarında Merkez 
Valiliği, 1995-2001 Manisa Valiliği, 2001-2002 yıllarında İçişle-
ri Bakanlığı Müsteşarlığı, 2002 de 4 ay süreyle tarafsız İçişleri 
Bakanlığı yapmıştır. 2003 yılında emekli olmuş ve Ankara’da 
ikamet etmektedir. Güzin ECEMİŞ ile evlidir. Talat ve İzzet 
adında 2 oğlu vardır. Muzaffer, Orhun ve Ezgi adlarında 3 
toruna sahiptir.
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7 Haziran 2017 tarihinden itibaren KOSGEB Başkanı olarak 
görev yapmakta olan UZKURT, aynı zamanda 2017 yılından 
bu yana Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkan Yardımcılığı ile 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan UZKURT, 1973 Niğde doğumludur.

Prof. Dr. Oktay YAZGAN

Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. 
İlk ve orta öğrenimini Bor’da, 
liseyi ise Bursa Işıklar Askeri 
Lisesinde tamamladı. 1967 yı-
lında Atatürk Üniversitesi’nden 

mezun olduktan sonra 1967-70 
yılları arasında aynı okulda Araştır-

ma Görevlisi olarak görev yaptı.

Akabinde 1970 yılında Master ve Doktora eğitimi için Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1980 yılında tekrar yurda 
döndü ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevine 
devam etti. 1983 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakülte-
sine geçiş yaptıktan sonra fakültenin kuruluşunda aktif rol 
aldı. 1985 yılında Doçent, 1990 yılında ise Profesör unvanına 
hak kazanan Yazgan, 1992 yılında Niğde Üniversitesi Kurucu 
Rektörü olarak görev yaptı. Rektörlük görevinden ayrıldık-
tan sonra tekrar Selçuk Üniversitesine dönerek uzun yıllar 
Hukuk Fakültesi dekanlığı, Ziraat Fakültesi Zootekni bölüm 
başkanlığı görevini yürüttü ve bunların yanında çeşitli idari 
görevlerde bulundu. 2010 yılında emekliye ayrılan Yazgan, 
yılın belirli zamanlarında Niğde/ Bor’ da, belirli zamanların-
da ise Ankara’da ikamet etmektir. Prof. Dr. Oktay YAZGAN 
evli, iki çocuk ve bir torun sahibidir.

Prof. Dr. Haluk Ferhat ECER

12 Mart 1955 Niğde Bor da 
doğmuş. İlk ve Orta öğreti-
mini Bor da tamamladıktan 
sonra Atatürk Üniversitesi İş-
letme fakültesini bitirdi. Aynı 

Üniversite de Araştırma Görev-
lisi olarak Doktorasını tamamladı.

24 Şubat 1989 Selçuk Üniversitesine bağlı 
olarak açılan Niğde İktisadi ve idari Bilimler Fakültesine Yar-
dımcı Doçent olarak atanmış ve burada Dekan Yardımcılığı 
görevine getirilmiştir. 30 Kasım 1992 Yeni kurulan Niğde 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna kurucu 

müdür olarak atanmış ve bu görevini Mayıs 1995 tarihine 
kadar sürdürmüştür.

08 Şubat 1993 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesine Rektörlük Makamının görevlendirmesiyle De-
kan Vekili olarak atanmış ve bu görevi kesintisiz olarak Ekim 
1994 tarihine kadar yürütmüştür.

02 Aralık 1998 Rektörlük makamı tarafından Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdürlüğüne atanmış ve bu görevi yürütmüştür.

20 Ağustos 2000 tarihinde YÖK tarafından Niğde Üniversi-
tesi Rektörlüğüne vekâleten ataması yapılmış, daha sonra 
yapılan seçimlerde seçimi 1. Sırada kazanarak asaleten Rek-
tör olarak ataması yapılmıştır. Bu görevi de 2004 yılına ka-
dar yürütmüş ve görev süresinin bitiminde aday olmayarak 
kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.

Yayınlanmış Kitaplar

Pazarlama İlkeleri (Teori ve Yaklaşımlar)

Uluslararası Pazarlama (Teori ve Uygulamalar)

Kooperatifçilik

Tam Olmayan Bilgiler Durumunda İktisadi Matematik Me-
todlar ve Modeller

Harp ve Esaret – Doğu Cephesi’nden Sibirya’ya, Halil Ata-
man, (Birinci Dünya Savaşında Esir düşen bir yedek subayın 
esaret yılları hatırası)

Yayına Hazırlayan. Prof. Dr. H. Ferhat ECER, İstanbul,2011, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,

Prof. Dr. İlhan SUNGUR

8 Ağustos 1944 Niğde’de dün-
yaya gelen İlkokulu Sakarya 
İlkokulu’nda başlayıp bitirdi. 
Orta ve lise tahsilini günümü-

zün Anadolu Lisesi olan Tarihi 
Taş Bina’da tamamlamış. 1962 

yılında girdiği Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden (A.Ü.T.F) 1968 yılında 

mezun olmuştur. Aynı yıl A.Ü.T.F. Genel Cerrahi Kliniğinde 
ihtisasa başlayarak 1972 yılında genel cerrahi uzmanı olan İl-
han Sungur.1972-1974 yılları arasında Eskişehir 1000 Yataklı 
Hava Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak vatani gö-
revimi tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Genel Cerrahi Anabilim dalında başasistan (yardımcı 
doçent) olarak göreve başlamıştır. 
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1976-1978 yılları arasında Almanya Berlin Üniversitesi’nde 
misafir doktor olarak iki yıl süresince araştırmalarda bulun-
muş. Yurda döndükten sonra üniversite doçenti olmak için 
gerekli bilimsel çalışmaları başarı ile tamamlayarak 1979 yı-
lında genel cerrahi doçenti unvanını almıştır. 

Adana’da Niğdelilerle birlikte 1982 yılında Niğdeliler Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kurdu. 

1988 yılından emekli olduktan 2004 yılına kadar Ç.Ü. Tıp Fa-
kültesi Genel Cerrahi Anabilim dalında profesör olarak gö-
rev yaptı. Bu süre içinde ülkeye onlarca genel cerrahi uzma-
nı yetiştirilmesine, binlerce tıp fakültesi öğrencisinin doktor 
olarak mezun olmasına, pek çok sayıda hastanın sağlığına 
kavuşmasına özverili bir şekilde gayret göstermiştir. 

Ayrıca, bazı idari görevlerde bulundu. Bunlar; Başhekim 
yardımcılığı, Tıp Fakültesi Vakfı icra kurulu üyeliği, Tıp Fa-
kültesi Yönetim kurulu üyeliği, Kanser araştırma komitesi 
üyeliği, Çukurova Üniversitesi senatosunda Tıp Fakültesi se-
natörü ve son olarak da Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm 
başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 

2004 yılında Ç.Ü.Tıp Fakültesinden emekli olduktan sonra 
İstanbul’a yerleşti. Evli olup 1 kızı ve 2 kız torunu var. 

Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ

12.07.1972 tarihinde Niğde 
İli, Altunhisar İlçesi Ulukışla 
Kasabasında doğdu. 1997 
yılında Ankara Gazi Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinden mezun 

oldu. 2000 yılında Ocak ayında 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Üroloji Kliniği’ne asistan doktor ola-
rak başladı. Haziran 2005’de üroloji uzmanı unvanı alarak 
uzmanlık eğitimimi tamamladı. Ağustos 2006’da Erciyes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’ne öğretim görevlisi 
olarak atandı.

Bu tarihten itibaren ürolojinin genel alanlarında (taş has-
talıkları, prostat hastalıkları) çalışmakla birlikte özelikle 
üroonkoloji (ürolojik kanserler), endoüroloji (laparosjopik 
cerrahi) alanlarında yoğunlaşmaya başladı Eylül 2007 de 
yardımcı doçent doktor olarak atandı.

ABD’de New York University’de, Langune Medical Center 
üroloji kliniğinde 2010-2011 tarihleri arasında 1 yıl süre ile 
prostat kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastalardaki idrar 
kaçırma ve erkek idrar yapma bozuklukları konusunda araş-
tırmacı olarak çalıştı. 

Şubat 2014 tarihinde Doçent Doktor unvanı almaya hak ka-
zandı. Mart 2017 tarihinden başlayarak prostat kanseri ta-
nısında kullanılan, yeni ve en güncel yaklaşım olan füzyon 
prostat biyopsisi (multiparametrik prostat mayetik rezo-
nans görüntüleme ile yapılan akıllı prostat biyopsisi) teknik-
lerini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’nde ilk 
olarak uygulamaya başladı. 

Yoğun akademik faaliyetler ve hasta hizmetleri yanında 
(mikrocihazlar ve ultrasongrafi kullanarak radyasyonsuz 
böbrek taşı cerrahileri) Ekim 2018 tarihinde Türkiye’de ilk 
ve halen tek olan prostat kanseri tanısında kullanılan bir 
yöntem olan prostat biyopsisi hakkında “Prostat biyopsi-
si: multidisipliner yaklaşım” başlıklı kitaba editörlük yaptı. 
Ekim 2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 
Kliniği’ne Profesör Doktor olarak atandı. 

Şubat 2020 de Japon Nefroloji Derneği resmi yayın orga-
nı olan Clinical and Experimental Nephrology dergisinde 
“Two-step treatment model for the adult patients with an 
obstructed kidney functioning below 10% of its capacity: a 
pilot study” başlıklı yeni yerli ve milli tedavi yöntemini ta-
nımladı. 

Bu tedavi yöntemi ile eskiden böbrek alınmasıyla sonuçla-
nan az çalışan böbreklerin yarısının kurtulabileceğini gös-
terdi.

Ekim 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üro-
loji Kliniği’nde yine ülkemizde kamu kurumları içinde ilk en 
yüksek güçlü lazer (152 watt) ile iyi huylu prostat büyümesi 
(BPH) tedavisinde uygulanan en güncel tedavi yöntemini 
uygulamaya başladı.

Halen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’nde 
Profesör olarak görevine devam etmektedir. Evli bir çocuk 
babasıdır.

Bu
lm

ac
an

ın
 C

ev
ab

ı



33 SA
YI

: 1
16

A
R

A
LI

K
 2

0
20

NİĞde İl ÖZel İdareSİ OYma KaYa dePOlarıNa 
YeNİlerİNİ eKlİYOr

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, önceki yıllarda Niğde İl Özel 
İdaresince yapımı tamamlanan 8 adet kayadan oyma depo-
ya ilave olarak 2020 yılında ihalesi yapılan ve yapımı devam 
eden 3 adet deponun daha tamamlanmasıyla oyma kaya 
depo sayısının 11 ‘e yükseleceğini söyledi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Konu ile ilgili olarak açıklama-
sına devamla;

İlimiz Aktaş Kasabasında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 
131.000 m² arsa üzerine 21 adet Oyma Kaya Depo yapımı 
projelendirilmiştir. 

2017 yılında 6.750 ton kapasiteli,2 adet A Blok (22.000 m²- 
3520 ton kapasiteli) ve B Blok (20.000 m²-3200 ton kapa-
siteli) Oyma Kaya Depo Yapımı, 2018 yılında 10.500 tonluk 
3 adet C Blok (22 oda ve 3650 m² kapalı alan), E Blok (17 
oda ve 3000 m² kapalı alan) ve I Bloğu (22 oda ve 3650 m2 
kapalı alan) deponun yapım işi % 100 olarak tamamlanmış 
ve kiraya verilmiştir.

2019 yılı içerisinde 3 adet deponun daha yapımı tamamlan-
mış ve toplamda 21 adet oyma kaya depo yapım projemiz-
den 8 adet Oyma Kaya Depo projemiz Çiftçilerimizin istifa-
desine sunulmuştur.

2020 yılında da 3 adet Kayadan Oyma depo yapımı daha 
ihale edilerek işe başlanılmış, iş % 20 seviyesinde devam 
etmektedir.

Şu anda Proje ve ruhsat işlemleri tamamlanmış 11 adet oyma 
kaya depodan 2020 yılına kadar 8 adet Oyma Kaya 

Deponun yapımı tamamlanmıştır. Bunlara ilaveten 2020 yı-
lında ise 3 adet deponun daha ihalesi ve yer teslimi yapıla-
rak işe başlanılmış, fiziki olarak %20 seviyesinde çalışmalar 
devam etmektedir.

Aynı alanda 10 adet depo yapım projesi ise hazır durum-
dadır.

21 adet projenin tamamlanmasıyla 100 bin ton 
ürün depolanabilecektir. Niğde’mize yapılan Ye-
raltı Kaya Oyma Depoları sayesinde hem birçok 
kişiye iş imkânı sağlanmış hem de bölgede ye-
tiştirilen ve raf ömürleri uzatılan ürünlerin pazar 
payı artırılmış olacaktır. Kaya Oyma Depoya Ha-
valandırma/İklimlendirme sistemi kurulması du-
rumunda depolama kapasitesi 2 katına çıkmakta 
ve kira getirisi de 2 kat artarak, depolanacak ürün 
portföyü de genişlemiş olacaktır dedi. 
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BEHZAT ECEMİŞ, HÜRREM KUBALI, KEMAL ERDAĞ VE ZEHRA SUNU ANISINA

Behzat ECEMİŞ 

1946 yılında Niğde İli Çamardı İl-
çesinde beş kardeşten dördüncü 
olarak dünyaya gelmiş. İlkokulu 
Niğde Merkez Sakarya İlkokulun-
da tamamlamış. Daha sonra ba-

bası Asım ECEMİŞ’in dil eğitimine 
olan ilgisi sebebiyle Ortaokul ve 

Lise öğrenimine İstanbul’da İtalyan 
Lisesinde yatılı öğrenci olarak devam 

etmiştir. Behzat ECEMİŞ, bir süreliğine bildiği 
İtalyanca ile Turist Rehberliği yapmış; sonra da toptan gıdacılık yapa-
rak ticaret hayatına başlamıştır. 1971 yılında Makbule Ecemiş ile ev-
lenmiş ve bir erkek dört kız çocuğu babasıdır. 1992 yılında Niğde’de 
Merkez İnönü Mahallesi Behzat Ecemiş Caddesi’nde kendi adını ta-
şıyan Behzat Ecemiş İlköğretim Okulunu yaptırarak Türk Milli Eğitim 
Kurumuna armağan etmiştir. 1993’de Beykoz’da kendi adını taşıyan 
camii yaptırmış. 2002 yılında Babası ve annesinin  adına Asım - Zey-
nep Ecemiş ilkokulu ek binasını yaptırmış. Bunun yanı sıra birçok 
öğrenciye yıllarca burs vermiştir. Behzat ECEMİŞ, 14 Kasım 2020 ta-
rihinde İstanbul’da vefat etmiş ve Topkapı Çamlık mezarlığındaki aile 
kabristanında ebedi yolculuğuna uğurlanmıştır.

Hürrem KUBALI

‘’Duayen bir Niğde’li (HÜRREM KU-
BALI’’

 89 yıllık bir ömür;  O; sevgisini ve 
yardımlaşmayı yakınları, dostları, 
meslektaşları, hemşehrileri, bü-

tün sevenleriyle kendisini tanıyan 
herkese ulaştırmayı amaçlayan bir 

hukuk adamıydı.  Kişiliği ile çevresine 
şekil veren, dostluğu taçlandıran, vefa ada-

mının, hayatındaki pek çok anlamlı hatıralarını, geçen zaman içinde 
harcanan yıllarını, ardından gelen emeklilik ve 80’li yıllara ulaşan 
muhteşem hayat tecrübesini, içinde barındıran Hürrem Kubalı hak-
kında, kendisini yakından tanıyan bir dostunun sözleri çok anlamlıdır. 
“..Biz  vefalı olmayı, başarılara kapı açmayı ve başarılarla gururlan-
mayı kendisinden öğrendik..”

Hürrem KUBALI 31. Ağustos.1931 yılında Niğdemizin Yeşilyurt köyün-
de bağ evinde doğar. 1957 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirir. 
Yurdun pek çok yerinde, 1959 yılında başladığı Hakimlik yolculuğuna 
emekli olduğu ocak 1996 yılına kadar devam eder.. Dostluk, bilgi, 
inanç, bağlılık, sevgi ve saygıyı, gayreti  ve titiz çalışmalarını, düşün-

celerini etrafına aktaran, ebedi yolculuğa gittiği 21.Ocak.2021 tarihine 
kadar dini vecibeleri ile yardımlarını, birlikte titizlikle yerine getiren 
ve nasıl olsa Allah biliyor diye etrafı ile paylaşmayan değerli insan 
HÜRREM KUBALI Başkent Niğde Vakfımızın da kurucu üyelerinden-
dir. İkisi de  doktor olan kızları Zehra Kubalı ve Fazilet Süheyla Kuba-
lı Şahin’dir. Değerli büyüğümüz, 89 yıllık bir ömrün sahibi Hürrem 
KUBALI’ya Vakıf yönetim kurulumuz olarak Allahtan rahmet, değerli 
ailesine ve dostlarına, hemşehrilerine baş sağlığı dileriz, 

Kemal ERDAĞ 

1963 Ankara Öğretmen okulu mezu-
nu olup öğretmen olarak Ülkemi-
zin bir çok yerinde ve yurt dışında  
(Almanya) görev yapmıştır. Görev 
yaptığı okullarda sosyal ve kültü-
rel aktivitesi yoğun olan folklor ile 

de başarılar elde etmiş, ekibini yurt 
dışı festivallere götürmüştür. (Belçika 

ve Lüksenburg) Emeklilik sonrası Başkent 
Niğde vakfı yönetim kurulu üyeliği, Niğdemiz der-

gisi yazı işleri müdürlüğü, Niğde Dernekler Federasyonu yönetim 
kurulu üyeliği, Uzun dönem Ulukışla Yardımlaşma Derneği başkan-
lığı yapmış ve bir çok etkinliğe imza atmış bir Ulukışla sevdalısıdır. 
Fahri Başkan olarak her zaman tecrübeleri ile derneğimize katkı 
sunmuştur. 2 oğlu ve 3 torun sahibi olan hemşehrimiz Kemal ERDAĞ 
19.10.2020 tarihinde vefat etmiş ve Ankara Karşıyaka mezarlığına 
defnedilmiştir

Zehra SUNU

Niğde’de doğdu, ilkokul ve or-
taokulu İstanbul, Liseyi Niğde 
Lisesi’nde bitirdi. Ankara Hu-
kuk Fakültesinden mezun oldu. 
Niğde’de serbest Avukatlık yaptı. 

Evlilik dolayısıyla Kırıkkale hazine 
avukatlığı yaptı. Ankara’da Milli 

Eğitim Bakanlığı’nda Hukuk Müşaviri, 
DSİ Genel Müdürlüğünde Avukatlık ya-

parak 2003 yılında emekli oldu. Vakfımız Kurucu 
Üyesi Yavuz SUNU ile evlidir. Menfur hastalıkla uzun süre mücadelesi 
sonucunda 15.09.2020 tarihinde vefat etmiştir. Gölbaşı mezarlığında 
toprağa verilmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet diler. Başta eşi Ya-
vuz SUNU olmak üzere kardeşleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. Ruhu şad olsun. 

115 sayımız da Sayın Hasan Yavuz Tuncer’in eşinin adı yazılmamıştır özür dileriz.
HASAN YAVUZ TUNCER (1957-26.03.2020)

Niğde’miz eşrafı KAYMAKZADELER’den Merhum Ahmet Nafiz TUNCER ile Azmiye TUNCER’in 1957 yılında Niğde’de doğan oğulları Hasan Yavuz 
TUNCER’i 26 Mart 2020 günü geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasından kaybettik. Uzun yıllar Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü’nde görev 

yapan, Nihan TUNCER’in değerli eşi Merhum Hasan Yavuz TUNCER T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 2007 yılında emekli olmuştur.
Anıl ve Arda TUNCER’in babaları, Tülay-Olcay TUNCER ve Merhum Osman Turgut TUNCER’in kardeşleri olan Hasan Yavuz TUNCER’in 27 Mart 

2020 tarihinde tüm yakınları, sevenleri ve hemşerilerince Ankara Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştır.
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BEHZAT ECEMİŞ

İş Adamı Ferudun Ecemiş’in ağabeyi Yardımsever İşadamınız Behzat Ecemiş hakka yürümüştür. Allah 
rahmet eylesin mekânı cennet olsun... Yakınlarına başsağlığı dileriz...

MUZAFFER UYANIK

Niğde Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık’ın babası Muzaffer Uyanık hayatını kaybetti. Merhume 
Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz... Ruhu şad mekânı cennet olsun.

KEMAL ERDAĞ

Güzel yürekli iyi insan Öğretmen Vakfımızın önceki dönemler Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Kemal ERDAĞ vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Merhumun cenazesi Ankara’da son 
yolculuğuna uğurlanmıştır. Yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz

İRFAN ÇİMEN

Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Çimen’in abisi İrfan Çimen vefat etmiştir. Mekânı cennet olsun. Ailesine 
ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 

ARİF ACINDI 

Niğde’de Uzun yıllar eğitim camiasının içerisinde bulunan, eğitimciliği yanında gazeteciliği ile ön plana 
çıkan, Hamle Gazetesinin Haber Editörü Arif Acındı Kalp Krizi sonucu hayatını kaybetti.  Arif Acındı ‘ya 
Allahtan rahmet dileriz.

HAYRİYE ÇİĞDEM

Niğde Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Yasin Kahramaner’in annesi Hayriye Çiğdem vefat 
etmiştir. Merhumeye Allah ‘tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.

Kaybettiklerimiz
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BEDİA ALTUNER

Yönetim kurulu üyemiz Fahrettin Özalp’ın Eşi Ülgen Özalp’ın halası Bedia Altuner vefat etmiştir. 
Yakınlarına başsağlığı dileriz

AVUKAT ZEHRA SUNU

Vakfımız Kurucu Üyesi Yavuz SUNU’nun eşi Zehra SUNU Menfur hastalıkla uzun süre mücadelesi 
sonucunda 15.09.2020 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet diler. Başta eşi Yavuz 
SUNU olmak üzere kardeşleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz

CEVAT VURAL
1925 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. 1949 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Okulu idari şubeden mezun olduktan sonra, Mutki ve Sarayköy kaymakamlıklarında bulunmuştur. 
Sonrasında değişik kamu kuruluşlarında Müfettişlik, MKEK Genel Müdür Yardımcılığı, Sanayi Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılığı ve Müsteşar Vekilliği ve Özel sektörde Genel Müdürlükler yapmıştır. Aynı zamanda 
Sağlık Bakanlığından Emekli Gn.  Md. Sn. Tahsin ECER’in de dayısı olan hemşehrimiz 03.11.2020’de Bor 
Acıgöl mezarlığında defnedilmiştir. Yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TURHAN ÖZERSON

12 Ocak 1944 yılında Niğde de dünyaya geldi, Dumlupınar ilkokulunu, ortaokul ve liseyi Niğde lisesinde 
dışarıdan da öğretmen okulunu bitirerek öğretmen olmuştur. Askerliğini Van da öğretmen olarak 
yaptı. Hayatına esnaf olarak devem etti. 1971 senesinde Nilgün KOÇ’la hayatını birleştirerek Gökhan, 
Fazlı isimli oğulları oldu, üç torunu olan Turhan ÖZERSON 10 Aralık 2020 de vefat etmiştir. Yakınları ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

YAŞAR KUMRU

01.01.1951 yılında Bor ilçesine bağlı Balcı Köyünde doğmuştur. Bursa Niğdeliler Derneğinin kurucu 
başkanlığı ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odası meclis üyeliği yapmıştır. Bursa İnan Mobilyanın sahibi 
hemşehrimiz 09.12.2020 yılında vefat etmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

MAHMUT İLTEKİN YETİK (1948 - 2020) 

Merhum Meliha Yetik ve emekli öğretmen merhum Hüseyin Yetik’in ev tekstili alanında başarılı üst 
düzey yöneticilik yapmış oğulları Mahmut İltekin Yetik 26.12.2020 tarihinde vefat etmiştir. Kendisine 
sonsuz rahmet, ailesine ve Sevenlerine, başsağlığı ve sabır dileriz.

Kaybettiklerimiz


