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. Bu dergi Basın Ahlak İlke'lerine uyar.
Dergirize gönderilen yazılar vavı nIansın veya

1 aynlan masın iade cd ılmez, Yazılaı dan yazarlaı ı

sorümluduı. Dergimize göndeıilen yazılar kalnak
gösterilerek iktibas edilebilir. Yayınlan an yazılara

telif ücreti ödenmez. Dergimiz 'Mi]li Eğiim
Bakanlıgı Talim ve ]erbiıe Kurulu Baskanlıgı'n r
28 temmuz 1996 gun \t 8412 saph yazılar'ile

ilköğIedm Ve ortaöğIetim öğrenci]eri için tavsiyesi
uygun bulunmuştul.

$o*t
2012 y,ılında Niğde Rüzgan esecek. 

,ıif,

l lSubaı 20|2 saat: l3.0O'de yapılah 20. Olağan Cenel Ku-
L .Lrulda; Başkent Niğde Vakıf uyeleii tarafından şahsrma ve
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma görev teydi edildi. Sanki
ilk seçilmiş gibi heyecanla, azim],e, Niğde için, Niğdeliler için,
Niğde'nin ılçe ve beldeleri, koyleri için elimden geldigi kadar ça-
lışacağım.

Dört yıl bolr-inca yapmlş olduğum, Niğdelilere hizmetimi bun-
dan boyle de devam ettirerek, Niğde'nin ekonomisi, kulturu, tu-
rizmi, kalkınmasl için ayrım yapmadan Niğdelilerin hizmetkarı
olacağım.

2011 yılında zorluklarla, engelleri aşarak yapmış o1duğumuz Niğ-
de Günleri-1, Ankara'da bulunan ve Niğde'den gelen Niğdelilerle
hasret giderme imkanı doğurmuştur. Niğde Günlerini yaparken,
(yaıımızda) o kadar istememize rağmen hiçbir yere1 Niğde basını
yoktu. Niğde televizyonlan yoktu. Fakat Niğde Günlerinde var-
mış gibi coşkuyla Niğde'de kutladılar. Umarım ki, Niğde Gün-
1erı-2 de tüm Niğde basını, Niğde televizyonu Ankara'da o1ur,
Niğde'ye servis yaparak geçmişteki günahlanndan annırlar.

Niğde Günlerinde bizIere desteğinl hiç esirgemeyen Niğde Valisi
Sayın Alim Barut, Niğde Milletveklllerimiz Salrn Alpaslan Kavak-
hoğlu, Sayın Ömer Se]vi ve Sal,rn Doğan Şafak, Niğde Belediye
Başkanı Faruk Akdoğan, Ilçe ve belde belediye Başkanları, ilçe
ka1mıakamlan, Niğde esnafi, sivi1 toplum örgütleri, kamu ku-
rum ve kuruluşlarına, Ankara'da bulunan Niğde Dernekler Fe-
derasyon ve federasyona bağlı derneklere, sonsuz şükranlarımrzı
sunarak Niğde Günleri-2 de Niğde'mizihep beraber daha g.azel
tanltarak, Niğde'ye tersine göçü sağlayahm. Güzel ilimizi kendi-
sine yakışan şekilde hep beraber tanıtalım. Şimdiden 30 Ekim-4
Kasrm 2012 de yapılacak Niğde Günleri-2 nin tüm Niğde'mize
hal,rrlı olmasr temennisiyle şükranlarıml sunanm.

Ayrıca Vakfimızın Kuruluşunun 20. Yıldönümü vesilesiyle
4 Maysta Yeni Çiftlik Lokantasında yapı7acak geceye hemşeri-
lerimizin yoğun ilgi göstereceğini umuyorum. Dave[iyeler Vakıf
merkezinden temin edilebilir.

Saygılarımla.

MUSa BALABAN
Vakıf Başkanı
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Sunuş - Musa Balaban

Başkent Niğde Vakfı Yeni Yönetimi

Niğde Günleri

Niğde Günlerinin Anımsattıkları - Musa Balaban

NİĞOrmlz Dergisine Niçin Sponsor OLdum? - Hüseyin Çel,ik

Güneş Enerjisi 2 - Muzaffer Tuna

Dünyada Vitrine Çıkan İtl< lurl< Otosu

B Mart Dünya Kadın[ar Günü Konuşması - Nihal, Esen

Kadın[ar Günü Konuşması - Leman Günal,p

Niğde Al,adağlar - Ömer Fethi Gürer .:.

50. Yıt U|,ukışla Gecesine Ne Dersiniz - Ceyhan Demir

Yama Bohçası - Ayşe Zan

Koyun GeIir - Mehmet Ecer

Vakfımız 20 Yaşında! - Yavuz Demirtaş

Tuvanuva'da Bir Gel,incik Tarlası - Bahadır Senl,ik

RobODTÜ Ankara'da - Aydın Akbaş

Kunduracı ve Sayacı Kasım Usta - Alper Göncü

Başkan Bataban ve Ankara'da Niğde Gün[eri - İrfan Bahar

Hayat Ne Garip... - Fahrettin OzaIp

H a be rler

Niğde Dernekler Federasyonu Yeni Yönetimi

Utukıs[a Yardımlasma Derneği Yeni Yönetimi

Bor Derneği Yeni Yönetimi

Vefat ve Başsağ[ığı
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Niğde Günlerine Katrlan Milli
Savunma Bakanrmrz Sayrn
İsmet Yrlmaz'ın Konuşmasr

efPiz Nigae deyrnce ne biliriz?
ff Nigde'nin elmasın ı bil iriz.
Niğde elması bir marka olmuştur.
Elma hangisine yakışır? Niğde'ye
yakışır, Amasya'ya yakışır. Amasya
belki elmay bıraktı. kiraza geçti.
Ama eima hala Niğde ile anıhr
Bunun dışında patatesi var,
lahanasr var, tabii haiıları da var.
Muhakkak bunu da unutmamak
lazım. Niğdelilere Niğde'yi
anlatmamak \azım. Ancak ben
buradaki Ankara'da olan Niğde
dostlarına söylüyorum ki, Niğde
mutlaka gidil mesi görülmesi
gereken bir yer. Kış turizmi var,
kültür turizmi var,yay|a turizmi
var, dağ turizmi var, terma],

turizmi var, doğal olarak ne
araTsanız orada var. Hepsinden
de önemlisi de adam gibl adam
o1an adamlarr var, insanlan var.
En buyuk zenginlikte budur.
Dola;,ısıyla yapacağımız ilk
şey benimde yapacağım ilk iş
Niğde'ye gitmek. Tüm Ankaralıları
ve tüm Niğde dostlarını Niğde'ye
davet ediyoru z. lJzun ince bir
yol tanıtmaya yne benim bir
sözüm var. Kendini övmeyi
başkasına bırakma zira sizi
başkası öı..rnüyor. Onun lçin de
Niğde'yi örzmeyi de başkasına
brrakmalrn. Niğde'nin tanltlmlnl

başkasına bırakmapn. Niğde'nin
tanltımlnl siz yapın. Hiçbir şey
için geç kalrnmamrştır. Uzun ince
bir yol tanrtrm bir başJ.angıçtır.
Bizim için geç denilse dahi

çocuklanmız için erkendir veya
vaktindedir. Dolalısıyla nerden
başlanırsa orası kardır. Uzun ince
bir yol gelecek 1ıllarda bundan
çok daha iyisi olacağına inancrm
tamdlr. Ben emeği geçenlere hem
Vakıf Başkanrna, hem Demek
Federasyonu, hem Belediye
Başkanına, hem Valimize, hem
Milletvekillerimize huzurla rınızda
teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi
ortak payda bilenlerin fakir olması
düşünülemez.

Niğde Valisi Sayın
Alim Barut'un Konuşması:

]

QayınBakan, Sayın

{lViüüetuekilleri. Sayın
Rektör, Sayın Belediye
Başkanlarr, Ankara'da bulunan
Sapn Niğdeliier! Niğde'deki
Niğde'den gelen Niğdelilerle
hasret gidermenin mutluluğuna
bu toplum huzurunda şahi.t
oldum. Niğde Günleri umarrm ki,
Niğde'nin sanayisine, eğitimine,
kültürune, doğal zenginlikleri,
turizmine katkıda bulunacaktrr.
Biz]e r atanmış insan'larız.
Niğde, Niğdelilerindir. Niğde'ye
bizlerle beraber tüm Niğdeliler

sahip çikmalıdır. Bundan bir ay
öncesine kadar Niğde Günlerinin
gerçekleşeceğini tahmin
etmiyordum. Bugün Ankara
sokaklarında ve billboardlarda
Niğde C ünlerinin alişlerini
gördüm, duygulanma hakim
olamadım. Niğde Günlerinde
emeği geçen bizlerin; burada bir
araya gelmesini sağlayan başta
Başkent Niğde Vaktı Yöneıimıne.
Niğde Derıçkler Federasyonu
Yönetimine, Niğde'de emeği
geçen sir,fl toplum örgütlerine,
basrna, Nigde haükına sonsuz

şükranlarımı sunar, burada
bulunan tüm misafir'lere
saygılarımı sunanm.

Niğde Günlerine Katrlan Niğde
Üniversitesi Rektörü Sayrn
Adnan Görür'ün Konuşmasr

duonBakanım, sayın Valim.

3J.rrrln n M illet Vekillerim
Sİyın Başkanım öncelikle
hepinizi saygıyla selamlryorum
herkese bu önemli etkinliğe
kaı ılan herkese hoş geldiniz
diyorum. Salın Bakanım,
Niğde esas itibarıyla bugün bir
ilki gerçekten önemli oranda
y 

^şamay 
a başlamış. Neden?

Çunku bende, işin doğrusunu
söylemek gerekirse bugün bu
kadar insanrn bu birlikteliğe
susadığını düşünmüyordum,
ama gördüm ki bugün devletin
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tüm kademeleri ile birlikte esnaf,
sanalıci, sanatkAr, herkes aslında
bugünü bekliyormuş. Bu nedenle
bu fuan organize ederek emeği
geçen herkese teşekkür ediyor,
şükranlarrmr sunuyorum.

Umarım, Nlğde gelecekte kendi
halkının daha mutlu daha
müreffeh yaşayacağı ortamlara
kendisini hazrrlamış olur. Bizde
Niğde üniversitesi olarak elbette
ki kamu yararına olacak hiçbir
etkinlikten kaçınmryoruz,
kaçınmak da istemiyoruz. Çünkü
üniversite var olacaksa bu halk
için var olacaktır, bu miliet için
var oiacaktır. Dolaysı ile bütün
imk6nlarımızı bu tür birliktelik]er
için seferber etmeye her zaman
hazır o1duğu mu zu, huzıı/larınız da
belirtmek istiyorum. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum" diye
konuştu.

Niğde Milletvekili Salın Doğan
Şafak'ın Konuşmasr:

)-
Çalnn Bakanım. sayın

37Val im, sayın milletvekili
arkadaşlanm, saygıdeğer belediye
başkanlarım, değerli katılımcılar,
değerli medya temsi]cileri.
çok kıymetIi hemşehrilerim.
Niğde'mizin 600.000 yrllık tarihi
ve kültürel birikimini böylesine
kapsamli bir etkin]ik aracılığı ile
başkentlilerin bilgisine sunmak
amacıyla çaba gösteren ve emek

har cay an herkesi kutlayarak
sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli katılımcılar, bugün burada
tarih bopınca J.4 medeniyete
ev sahipliği yapmlş, bağımsızlık
savaşrnrn ilk saıırnma hatlarrnr
oluşturmuş, cumh uriyeti n
getirdiği değerlerin yImaz
savunucusu Niğde'mizin
coğrafi yapısınln ve doğal
güzelliklerinin sunduğu ekonomik
ve kültürel değerlerin farkına
v aTmarfl:rz bunları tanltmamrz
açrsından önemli bir etkinliktir.
Bu etkinliklerin devamrnrn
Niğde'mizin turizmine, kültürune
önemli katkı sağlayacağı
inancrndaym. Bu etkinliği
düzenleyen ve yardımcı olan
Salrn Valimiz, Sayn Belediye
Başkanlarımıza, Üniversitemize,
Başkent Niğde Vakfi ve Niğde
Dernekler Federasyonu Başkanı
ve Yönetim Kurulu üye'lenne ve

emeği geçen herkese teşekkur
eder, saygılar sunarrm.

Niğde Milletvekili Sayın Ömer
Selvi'nin Konuşması:

Üuo"Bakanrm, salrn Valim,

J-/sayın mi]]etvekillerim ve çok
kı).rynetli katılımcılar hepinizi en
kalbi duygularımla selamlıyorum.

Tabi çok özel ve çok güzel bir
gündeyiz. Ben bugün burada

şunu gördüm gerçekten Niğde'nin
boyle bir etkinliğe ihtiyacı
varmrş, herkes özlem ve hasretie
bu günü bekliyormuş. Biraz
gecikilmiş o1muş ama inşallah bu
bir başlangıç burada Ankara'da
Başladık.

Ankara'da ].sini düzenliyoruz.
ilerleyen yıliar da bu daha da
bUluyerek gelişerek devam edecek
ve hatta ve hatta diğer illerimize
başta istan$ül olmak uzere izmir
ve Adana'yh srçrayacak ve orda da
buyumefe devam edecek. Bugün
burada bir tohum atıldı tabi ben
bugünü ve bu organizasyonu çok
önemsiyorum.

Aslmda Niğde'yle ilgili söylenecek
çok şey vardı birçok şe}.1 sa},ın
vekilimiz Doğan bey söyleyerek
bize.sOyleyecek bir şey bırakmadı.
Biryanda ip bir şey yaptı her şeyi
söyleyerek bizim yukumüzü aldı,
diger taraftan dabize konuşacak
bir şey bırakmadı.

Fakat ben O'nun bıraktığı bir
boşluğu doldurmak istiyorum.
O tabl Niğde'nin güzelliklerini
anlatırken kendisi de turizmci
olduğu için daha ziyade AladağIar
vortallar termal turizme değindi
b en bir azda Niğde'nin tarihinden
bahsetmek istiyorum burada. Tabi
Niğde'de yerleşik 600.000 plhk
bir tarihi var.

Roma imparatorluğu M.S. 395
te Bölündüğünde doğu Roma
İmparatorluğu yani Bizanslılar
ve daha sonra Türklerin 107l de
Malazgirt'le Anadolu'ya gelmesiyle
Selçuklular ve Osmanlılar
ve bugün günümüz Türkiye
Cumhuriyeti, bOyle bir tarih,
bunu niye söylüyorum? Niğde'nin
zengin tarihi ve kulturunU
tarrlmam]rz ve tanl tmamrz
gerektiğine inanryorum. Bu vesile
ile bu etkinllkte emeği geçen
herkesi kutluyor ve teşekkür
ediyorum.
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Niğde Milletvekili Sayın
Alpaslan Kavaklroğlu'nun
Konuşmasr:

-L{{ayın Bakanım. sayn Valim.

{lçok değerli Mil letvekili
arkadaşlarım, Belediye
Başkanlarım ız, Üniversiıemizin
Rektörü, çok kıymetll
hemşerilerim ve davetliler hepinizi
selamlıyor Ve tanltlm günümüZe
hoş geldiniz diyorum.

Efendim dünya çok hızlı
değişiyor biliyorsunuz, değişen
dünyada ülkemiz de hızla
değişmektedir. Büyük emek
harcanarak yapılan Niğde Günlerl
de Niğde'mize katkısı tartlşmaslz
cok buluktur. Nigde'mizin
turizmine, sanayisine, tanmlna
büyuk katkı sağlayacaktır.
Değişen gelişen ülkemizde
Nlğde'mizde gelişmektedir. Bu
gelişmede hepimizin katkrsr ve
sorumluluğu vardrr. Bu vesile
ile bu etkinlikte emeği geçen
herkese teşekkürlerimi sunuyor ve
başarılar dlliyorum.

Niğde Belediye Başkanr Sayrn
Faruk Akdoğan'rn Konuşmasr:

duonBakanım. say n Valim.

ğ) say g,de ge r M i lletvekill eri .

Rektörumüz, değerli protokol
mensupları, sivi1 toplum
örgütlerimizin değerli başkanlarr

, yöneticileri, saygıdeğer Niğde'li
hemşerilerim, saygıdeğer
Ankarahlar önce hepinizi Niğde

Belediye Başkanlığımız adına ve 
_

şahsım adına saygıy'a sevgiyJ.e'

selamlıyor hepinize hoş geldiniz
diyorum.

yine sayın bakanımızla mil].i

savunma bakanımıza hem şahsım
hem de tüm Niğdeliler adrna

buraya hoş geldiler şeref verdiler
diyorum, açıJ.rşrmızın da hayrh
olmasrnr diliyorum.

Elbette bugün burada belki
Ankara'da yaşayan tüm Niğdeli
dostlarımrzı ben doğrusu
göremiyorum ama burada
önemli bi.r katılım var. Buradaki
tüm arkadaşlara tüm Niğdeli
hemşerilerimize bu açılrşa katılan
hemşerilerimize ve bu etkinliğin
gerçekleşmesinde emeği geçen
herkese ıeşekkur ederiz.

Niğde Dernekler Federasyonu
Başkanr Salın Hafize
Şahiner'in Konuşması:

-ka -(#\egerül 5aKanlm.

,L} Degeriıi Valim. Değerl i

Milletvekillerim, Değerli Belediye

Başkanlarrm, Çok Değerli Oda

ve Demek Başkanlarrm Sevgili

Konuklar, Salrn Basın mensuplarr.

Öncelikle hepini.zi şahsım ve

Niğde Demekleri Federasyonu

yönetim kurulu adrna en derin

duygularımla selamlanm. Bu yıl
ilkini yapacağımız Niğde tanltlm

günlerine hoş geldiniz. Geçen

pl bu günlerde tohumları atrlan

Niğde Tapıtım günleri bu gün

çiçeğini açıı. Uzun bir çaba ile el

birliği tçinde, heyecanla, sizlerin
katkılan ile gerçekleşti. Niğde

Günlerinde, birazdan Niğde'yi
her yönü ile tarımı ile tarihi ile
turizm mi ile kulturel değerJ.eri

ile tanıyacagız. . . tanltacağ|z.

inaruyorum ki tum konuklar
buİadan ayrılrrken en kı.sa zamafl

da Niğde'yi ziyarel etmenin

planınr yapacaklardır.

Bizlerde onlar1 en ıyi şekilde
agırlamanın planını yap^caglz.

İnşallah İlkini yaptığrmız Niğde

Günleri'ni her 1r1 tekrarIarız.

Ankara'da bulunan l30 bine yakm

Niğdelileri bu alanda buluşturarak

kalnaşmalanna, Anrlarrnr

tazelemelerine, dostluklarınr

pekiştirmelerine vesile o1an bu
etkinliği düzenlemekte en buyuk

çabap gösteren başta Sapn
Valimiz olmak üzere, Belediye

Başkanlarımıza, Ticaret Odasr

başkanlarrmr za, Or ganize Sanalr

odasr Başkanrmrza Ticaret Borsası

Başkanımrza, Slvil Toplum
Örgutleri Başkanlarımrza, Eski ve

yeni Milletvekillerimiz ve katkı
sağlayan herkese Federasyon ve

vakıf Yönetim kurulu üyelerine

çok teşekkür ediyorum.

Bu etkinliğin Niğde'mize ve

Türkiye'ye ha1rrlı o1masını diliyor
Hepinizi. saygı i.le selamhyorum.



-,ĞJ,ff:,ö

(O0 bin yıllık, medeniyetler
Vşehri, doğurgan il Nigde!
Türkiye'de birçok ile nasip
olmayan kulturu, tarihı yerleri,
yeraltı mağaralanyla ünlü. Niğde
dogal urunleriyle, madenleriyle
zengin il olan Niğde tersine göc

almak için her türlü imkdna
sahiptir. İş adamlarımızın
yatlnmİarını bekİemektedir.
kalkınmakta önceiikli iller arasında
üçüncü derecededir. Niğde; kalesi,
Alaattin Cami, Sungurbey Cami
ve türbesi, Şah Mescit Cami, Uiu
Cami, Akmedrese, Hüdavent
Hatun (İlk kadın vali) Türbesi,
Gündoğdu Türbesi, Sungurbey
Kutüphanesi. Paşa Cami. Öküz
Mehmet Paşa Kervansaray,
Dışan Cami, Niğde Kalesi Saat

Kulesi gibi tarihi zenginliklere
sahiptir. Kemerhisar'da bulunan
tarihı Kemerhisar kemerleriyle,
tarihi Bahçelide bulunan Roma
Haı,ıızu, Ulukışla'da bulunan
Ökuz Mehmet Paşa Kervansarayı
(16l5-16 16) yllarında Osmanh
sadrazamlanndan Mehmet Paşa

tarafından inşa ettiriimiştir. Niğde
hudutlan içerisinde bulunan
Demirkazık Dağlarında, Ecemiş

Çap, Niğde ile Me]endiz Ovasrnr

bağlayan Keten Çimen yaylasıdır.
Değirmenli, Damlataş magarasü

ve Niğde'nin en önemli tarih
eserlerinden olan Alaattin cami
Taçlı Kadın figüru (l223) ve

Gümüşler Manastrnnda buiunan
Güien Meryem Ana freskidir.

Niğde ili ve ilçe beldelerinin
yetlştirmiş olduğu doğal ürunieri

NlĞDE GUNLERİNİN
ANlMSATTIKLARı

üzüm, kaysı, patates, lahana,
eima erik. kiraz, üşne, çilek, ceı,iz,

pekmez, ceüzii sucuktur. Meşhur
Niğde tavası, çömlek fasulyesi,
manglr çorbası, patates tathsı,

daha sayamad ığımız |ezzer\er

mutfak kUltUrumuzde önemli yer

tutmaktadır.

Niğde'nin ekonomisine katkıda
bulunan madenler Ulukula'da
Bolkardagı Sahasında (Altın-

gümüş), Ulukışla Çiftehan
Bolkardagı Koçak Koyunda (Bakır),

Ovahdağ yataginda (Diyadomit),

Bor Bahçeli'de (Mermer) Bolkardağ

Sulucadere yatagünda (Molibden),

Derinkuyıı da (PerliO, Gümüşler
koyu sahasında tSeiit) Bor İlçesi

yatakları (Tuğla Kiremit) yapmaya

uygun topraklar bulunmaktadır.

Jeotermal: lnsan sağlıgına
yararlı olan şifalı sular, Çiftehan

!
Kaplıcalan_'Narlıgöl kaplıcaları,
Kitreli kasabasında bulunan uyız
göleti şifah kalnak sulandır.
Kısacasr Niğde her türlü yatanma

müsait olan bir ildir. ÇeıT e

1,ollanyla Mersin Lımanına 1,5

saat olan ilimiz, yukandaki izah
ettiğim gibi birçok i]i kıskandıracak
zenginliklere sahiptir. 201 l
plına kadar Niğde'nin tarihini,
kulturunu ve Niğe'mizı
tanımadıgıml ve tanıtmadlğlmızı.
İlçelerini beldelerini Niğde
Günleri- l vesilesiyle yapmlş
o1duğum ziyaretler nedeniyle bu
zenginlikleri görup doya doya

yaşadım. Niğde'de bunlar valTnış

diyerek sevincim bir kat daha arttı.

30 Ekim -4 Kasım 20l2 tarihi
arasrnda yapılacak Niğde Günleri-2

şimdiden bü}uk bir şevkle
başlamrştır.
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NlGDEmiz DERGlslNE
NıCıN SPONSOR

0LDUM?

§im Nezahat'in vefatından
sonra vakfimızamadd1

ve maneü katkıda bulunmaya
karar verdim. İlk akla gelen üni-
versiteli hemşerilerimize vakı{
kanalıyla burs vermekti. Başkan-
hk yaptıgım 1rllarda çalışmaları-
mızın çoğu burs temin etmek ve
hemşerilerimize burs vermekti.
Ancak 17 seneden ben azveya
çok burs verdiğimiz bursiyer
sa1rımlz 150O kişiyi geçtiği halde
bunlardan vakfı.mızia ilgileneni
olmamrştrr. Bu vefasızlrk beni
ziy adesiyle duşundurdu. Yapn
or gaTnmız N IGDEmiz dergisi
vakfimrzrn tanıtımrnda en bUyuk
unsurdur. 9. Sal,ıdan 49. Sayıya
kadar dergiler benim başkanlı-
ğrm zamanrnda çıkartılmıştı. Şu
anda Niğde'de çıkartılan süreli
yayınlardan kendi branşında
en uzun ömürlü olanıdır. Ben
dergimizin uzun 1rllar daha çık-
masrnda belki kathm olur diye
sponsor oluyorum. Dergimiz
yine iki aydabir çıkacak, ben
de basım ücretine katkıda bulu-
nacağım. Ayrıca zaten meşgale
arryordum. Hazrrlanmasrnda
çalrşacağım gibi reklam veyazı
temini için temaslarda bulunaca-
gm. Bu mevzuda bana yardımda
bulunacaklarına inandığrm hem-
şerilerime şimdiden teşekkür
ediyorum.

16 yaşını bile doldurmamrştı. 17

Şubat 1959 ylında lstanbul'da
Taksim Belediye Gazinosunda
dugUnUmUz oldu. İstanbul'da
bir müddet kaldıktan sonra
Niğde'ye döndük. 19. Yaş günü-
nü kutladıktan iki gün sonra 15
Arahk 1959 tarihinde Cem'imiz
doğdu. Daha sonra dakızırnız
oldu. Genç anne oiarak çocuk-
larına çok duşkundU. Cem,
Kayseri TED Kolejinde okurken
her cumartesi - Pazar Niğde'ye
gelirdi. Onu pazartesi sabahr

çok erken İzmir'den gelen Kay-
seri otobüsüne eliy'e bindirip
gönderirdi. Gelmediginde de
taıırk ve pilav pişirip Kayseri'ye
gider yedirip gelirdi. Arzı'yı
sait sökmen'in dans kurslarrna
katı]masına karar verdik. Bazen
günübirlik bazen de cumaltesi
Pazar kurslarına katılması için
Niğde'den Ankar a' y a otobüsle
götürup getirdi. Daha sonraları.
da Arzu ODTÜ'de okurken bazı
gece geç Saatlerde araba ile okul-
da bilgisayar çalışmasına gitti-

ğinde pencerenin önüne oturur
onun gelmesini beklerdi.

Çocuklar yetiştikten sonra
hobi olarak çeşitli işler denedi.
Hiçbirisi ile yetinmedi. Niha-
yet Almanya'daki WIEHLER
GOBELINDER'den getirttiğin
malzemelerle goblen işlemeye
başladı. Bütün zamanrnı goblene
harcadı. Aradıgını bulmuştu.
Kuçuklu buyrıklu 40 adet gob-

len tabl'ffişledi. Değişik zamal-
larda ay.{ı alrı yerlerde dört sergi
açtı. The Marmara otelinde açtıgı
sergide üç alrı televizyon çekim
ve seninle röportaj yaptılar. Ge-
niş bir kitleye eserlerini gösterdi.

Bu arada sokak halwanlarrna
ilgi duymaya başladı. Evde kedi
besliyordun, sayıları gün geç-

tikçe arııyordu. Aynca eümizin
önünde butun civarrn kedilerini
beslemeye başladı. Eve bir de
cins köpek gelince, kendi dai-
remizden çıkıp kirayla bahçeli
eve taşındık. Kısa bir zamanda
hayvan severlerden çok geniş
bir çevre edindi. Meliha Yı,lmaz
vakfinı kurdu. Vaklın son güne
kadar muhasip üyeliğini yurüt-
tü. Vakfınızın Gölbaşı'nda tesis
ettiği barınak da bugün üç bin
kOpek barındırılmaktadır, Vakıf
çalışmalarının yanrnda DOVÇEV
derneğini kurdu. PAKO iletişim
hattı ve kedi evi tesis grubu gibi
gruplarda kayda değer çalrşmalar
yaptı. Yaptıgın her işte hep ya-
nında oldum. Hatta birçokların-
da ona yardım da ettim. Eşim de
ailesinin istemediği, hatta baskı
bile yaptığı işlerde hep benim
yanımda oldu. Işte bizim 53 ytllıh
huzurlu geçmişimizin sebebi. Her
an aklımda hayallerinle yaşlyo-
rum. Ama onsuz hayatln ne tadr
ne de anlamı var. Allah'ım ona
rahmet eylesin. Allah'ım onu
sevdiklerine dahi1 eylesin.

53 YILIMIZIN ÖzETİ
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GUNES ENERJıSl 2

l 960'lı yllarda sadece sıcak
l su üretiminde kullanılan
güneş enerjisi son 50 yılda
gelişen teknoloji ile, buhar
üretiminde, elektrik üretiminde
(ısıtma ve soğutma da)

seraların ısrtrlmasrnda, akışkan
yatakh organik gübre üretimi
tesislerinde kullanılmaktadır.

Ülkemiz ok7 5'ler seüyesinde
enerji de dışa bagımhdır.
Bu bağımlılıgı azaltmanrn
yolu da, güneş enerjisiyle
birlikte, su, rüzgar, jeotermal

ve linyit kalmaklannı verimli
k u l l anm akla aza\tabiliriz.

Cari açığın en önemlj. sebebi
ener.lide dışa bağımlılığımız olup
yılhk faturası 50 milyar dolardır.

Türkiye'de güneş enerjisi
kullanımı son 20 yıldır güneş
ener;isi srcak su üretiminde
kullanılmaktadır. Teknikte
bu üretimine düzlemsel
güneş kolektörlerin de üretim
denmektedir . 2007 1rlı verilerine
göre termal güç 7,1 mw ve

kolektOr alanı da 10,15 milyon
m2 olup Çin ve ABD den sonra

üçüncü durumdayz. Kışı başına

düşen güneş enerjisi olarak
dUnyada en çok ku]lanımda
0,65 kwth kişi ile Kıbns, 0,49
kw thl kişi ile İsrail. Türkiye ise

0,009 kw th üretimle kışi başına

üretimle srralamada oldukça
gerilerdedir.

Bugünku ıeknoloji ile güneş

en e rj isi nden f ay dalanma
kapasitemiz plda 90 milyon ton.
Petrolün enerji değerine eşittir.

sıcak su üretiminde kullanılan
kısım ylda 500.00O ton
petrolün ener; i eşdeğerindedir.

Şu anda güneş enerjisinin on

binde 5 kullanmaktayız.

Güneş kollektorlerinde gelişme

parabolik oluklu kolektör,
frensel kolektör, çanak
kolektörler Ve yansltlcl Ve

merkez alıcı sistemIerde güneş

ener.lisinden buhar ve elektrik
elde edilmiş ve tatbikatta

kullanım imkanı bulmuştur.

Niğde Merkez ve Bor'da güneş

ener.; isinden fay dalanma
imkanları Niğde'nin her
köşesinde ferdi kullanılan güneş

l+.

enerjisi sı$'k su sistemlerini
İlaveten::, ı

1) Yeni yapılan apartman ve

sitelerde çatıya yerleştirilen
geliştirilmiş kolekıor
sistemleri ile sitelerin kış
ye yaz srcak su ihtiyaçlan
karşılanır.

2) Tarıma uygun olmayan

arazI\e r e kurulacak gün eş

kollektOru tarlaları ile şehrin
bir kısmının lslnma ve srcak
su ihtiyacının karşılanmasr.

3) Alrıca, başta Bor Emen ovasr

olmak üzere kurulacak güneş

kolektör tarlaları ile SERA
tarımı yapılabilir.

4) İşletmeler saha

aydınlatmalannı güneş

enerjisinden sağlanacak

elektrikle yapabilirler

5) Guneş enerjisi ile meyve

kurutma sistemleri
yapılabilir.

Proje çahşmaları. inşaat firma]an

ve Niğde Üniversitesine
dUşuyor. Uygulama girişimci
yatırrmcrlara duşUyor.

ıl
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Ü,CŞ:i:t|,"*T"'"'u
ğeliştirdigi araç uluslararası
Cenevre Fuannda sergilenerek
dunyada vitrine çıkan ilk Turk
otosu ünvanın,I
kazandı. Ekonomi
Bakanı SaynZaler
Çağlayan Cenevre
Fuannda KARSAN
Vl Concept'nin
adrnrn "Delikanlı"
olmasr gerektiğini
söyledi. Bu projeler
ve ilk tasanmdan
sonra yapılan
maketten 165
gün gibi çok kısa
sürede 1urüyen gerçek bir
araca dönüştürülmesinde Türk
muhendislerinin gayret ve
başarrsrnın simgesidir.
Concept Vl'in doğuşu 2010
yılında New York Taksi
ihalesine dayanıyor.
KARSAN V1 Concept in
tasanml üç finalist arasinda en
çok beğenilen araç seçilmiş,
uluslararası arenada buyuk bir
bilinirlige sahip olmuştur. İlk
önce taksi olarak tasarlanan
aracın daha sonra da özel araç
modelleri tasarlanmlştll.
KARSAN Concept VJ'in
özellikleri;

1- Geniş iç dizalnı ile çocuk
arabasr, tekerlekli sandalye,
bisiklet, bavul, bulrık paket
yerleştirebilme özelliğine sahip,

2- 90 derece açılabilen
kapıları ve her iki tarafa açılan
otomatik

rampalarr ile engeililerin ve
yaşlıların kimseye ihtiyaç
duymadan
rahat binme ve inme özelliğine
sahip.

yoicular önündeki ekranda
aTacln geniş güzergah üzerinde
dokunmatık olarak sinema,
tiyatro, .y_emek rezervasyonu
dahil pekçok farklı işlem
yapabilecek; Facebook ve
twitter gibi sosya1 paylaşım
ağlarına erişim sağlayabilecek.

5- Sürücü için gün bol,u rahat
ve güvenll bir çalışma ortaml
yaratllm§tlr.
İşte, Otomotivde bir dunya
markası y aratacağız diyerek
KARSAN Vl Concept ile yola
çıkan Türk mühendislerinin
başarısı. KARSAN Vl
ytizde 1ıız Türk malrdır ve
Hexagon Studio mühendis ve
tasanmcrları tarafrndan karsan
adrna gece günduz demeden
çalışılarak geliştirilmektedir.
Hexagon Studio'nun
Genel MUdurü Toiga Kaan
Dogancıoglu (\İĞDELl)

3- Concept Vl otomatik perde
ile kapanabilen cam tavan1
sayesinde
etrafl seyredebilme olanağı
tanlyoT.

4- Taksi versiyonun sahip
oldugu bilgi ve eğlence sistemi
sayesinde
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Q Mart, kadınlarla erkeklerin
\Jeşit haklara sahip olmak için
verdikleri mücadelenin başlangıç
tarihidir.

İlk defa B mart 1857 yılında
New York şehrinde tekstil
sektöründe çalışan yüzlerce
kadın uzun çalışma saatlerini
duşuk ücretlerlerini ve insanlık
dışı çalışma koşullarını protesto
etmek için greve gitmişlerdir.

Bu mücadele 50 yldan faz|a
sürmüş olmasrna rağmen
pekfazla bir hak elde
edememişlerdir.

B Mart l9OB yıhnda New York
koton tekstil fabrikasında
çalışan kadın işçiler haklarını
elde edebilmek için yine
son çale o]arak işi bırakma
eylemine başırırunca fabrika
yönetimi tarafından grevin başka
fabrikalara slçramaslnr önlemek
için greve giden kadınları fabrika
binasrna hapsetmişlerdir. Ancak
beklenmedik bir şey olmuş ve
fabrikada yangn çıkm§t[.
Ne yazık ki bu yangından
kadınların pek azı kaçarak
kurtulmalr başarmışlardır.
Yanan fabrikanın e[ra[ı.na
kurulan barikatı aşarak kaçmalr
başaramayanl 29 kadın işçi
yanarak ölmüştür.Aynı 1rl diğer
endüstri kollannda da kadın
işçilerin mücadelesi devam
etmiştir.

İlk defal9l 1 plnda Kopenhang
şehrinde düzenlenen "KADIN
ENTERNASYONAL" toplantısın
da kadın hakları mücadelesinin
başlangıç tarihi olan B Mart'ın
her yıl "Kadın günü" olarak
kutlanması kararlaştırılmıştır.

Uluslar arası düzeyde B mart
günü "Dünya Kadınlar Günu"
olarak kutlanması

1975 plinda başlanmıştır.
Bu tarihten iki yı1 sonra
|977 y|ında Birleşmiş Milletler
genel kuruiu toplantısında
"Kadın Hakları Uluslar Arası

Banş Günü" olarar kabul edildi.

Dünya Kadınlar günü ülkemiz
içinde kadın haklarının
kazan ılması iyıleşt irilmesi
açısrndan konunun gündeme
gelmesinde önemli bir gündür.

Ülkemizde ilk kez 192l yıhnda
"Emekci Kadınlar Günü" olarak
kutlanmaya başlanmıştır. B Mart
1975 phnda dahayaygın o]arak
kutlanmış ve sokağa taşlnmlştlr.

Birleşmiş Milletler Kadınlar
Yılı programından Türkiyede
etkilenmiştir.

l975 ylında ülkemizde
kadın yılı kongresi yapılmış
ve her 1r1 kutlanmıştır.
1980 Askeri darbesinden
sonra 4 yıl anılmamış B mart

zrıt)
H
(ğ

z

1984 phndan beri çeşitli
kadın örgütleri tarafindan
kutlanmayabaşlanmıştır.

Birleşmiş Milletler tarafindan
yapılmış bir araşı_ırmaya gore:

l-Dünyadaki işlerin %66
sıkadınlar tarafindan yapılmakta,

2-Buna karşılık kadınlar gelirin
%10 una sahip olduğu,

3 -Dünyadaki malvarlığının o/o 1

ine sahip olduğu,

4-Başka bir delrşle dunyadaki
işlerin o/84 n erkekler tarafindan
yapılmasına rağmen dunyadaki
gelirin o/o90 ına malvarlığınında

ü{

ob99ıına sahip olduğu tespit
edilmiştir.

Ülkemizdede durum çok
farklı değildir. Şehirlerde evli
kadınların%lB i köylerde
o/o76 sı eşlerinden dayak
yediği aile içi suçlann o/o90

rnrn kadrna karşı işlenen
suçlarrn oluşturduğu tesbit
edilmiştir.

t2 Eylulde onaylanan
Anaysanın l 0 maddesinin
2 ci ftkrasffida "Kadınlar ve
erkekler,eŞt haklar a sahiptir.
Devlet bu eşitliğin yaşama
geçirilmesini sağlamakla
yukümlüdür.Bu maksatla
alınan tedbirler eşitlik ilkesine

aykırı olamaz. " denilmektedir.

1934 de seçme ve seçilme
hakkına sahip olan vel935 de

miliet meclisine giren Türk
kadrnı bu gün 48 millet vekili
ile temsi] edilmektedir. 1935
de bir çok avrupa ü]kesine
örnek o1an Türkiye o/o 9

temsil oranr ile sonuncu
sıralarda yer almaktadır.

Dileğimiz gelecek 1rllarda
Türk kadınının Dünyadaki
yeri çok daha üst
seviyelerde olmasrdrr.
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Sevgili Misafirler,

Güzel Niğde'mizin,
güzel kadrnları
r7fı askent N iğde vakfı veır< a

{)kendi adıma. hepinize

hoşgeldiniz der, Dünya
Kadınlar Gününüzü kutlarrm.

Dünya erkeklerinden
mektubunuz var,ben
şimdi sizlere bu mektubu
okuyacağım...

kimisi der ki kadın,

"Uzun kış gecelerinde sarrlmak

içindir."

kimisi der ki kadın,

Gizli köçek gibi yeşil harman

yerinde o1nratmak içindir.

Kimisi der ki "Hamur yoğuran"

Kimisi der ki "Çocuk doğuran"

Ne o, ne bu, ne kOçek, ne

vebal

O benim, başımdır,
kollarımdır, bacaklarımdır,
yavrum, anam, karrm,

kız kardeşimdir, yArim

hayat arkadaşrmdrr. Bizleri

doğurandır, hayatın devamrdrr.

Blz erkekler "B Mart Dünya

Kadınlar Gününde" bir kez

daha bizim için ne kadar

önemli olduğunuzu, sizlere ne

kadar ihtiyacrmrz olduğunu

anrmsadrk.

Aslında bizler bunu hiç, ama

hiç unutmamıştık, nq var ki
erkeğiz işte, duygul aTımızı
anlatmak da erkek olmak
kadar zor.

dffi*mffi

Lütfen sizler bunu hep hatırlayın olur mu? Bizler

için çok önemli olduğunuzu, sonsuza dek çok
öze|ve çok önemli olacağrnrzı...

Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Dünyalar dolusu sevgiler!

Dünya erkekleri...

Evet erkeklerimiz bUluk çoğunluğu bu

dUşuncedeler, bunun bilincindeler. Aslında kadın

erkek diye ayırmak da doğru olur mu? Hepimiz
insanrz, insanca ve mutlu y4,şamak hepimizin
hakkıdır, Ne var kı az da olğabazı erkeklerimiz

hala kadına şiddet uygularlıdktadırlar. Kadınlara

srğınma evleri açmak yerine, boyle erkekleri ıslah

evlerinde eğitilmelidir.

Herkese iyi eğlenceler diler, sevgiler sunanm.
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iğae elaaaglar Milli park

alanında Dağ keçileri
yaşamaktadır. Halk arasrnda
"Geyik" olarakta tanımlanan dağ

keçileri koruma altındadır. Kaçak
avlanmalar dışında yaşamaları
için uğraşı verilmektedir.
Yüzlerce dağ keçisi günümüzde
srnrrlr sayıda Aladağlarda
yaşamaktadır. Dağ Keçileri sert

geçen kış koşullarında yiyecek
aramak için dağdan aşağılara
inmek zorunda kalmaktadır.
Milli Park görevlileri zaman
zaman bulundu kl ar ı a|anJar a

yem atsa da dağkeçilerinden
koylere kadar inmektedir. Kaçak
avcılar dışında koy kopekleri de

dağ keçilerine saldırmaktadır.
Aç kalan Dağ keçilerinden ikisi
Köy köpekleri sıkıştırarak yemek
istemeleri kare kare resimlendi.
Demirkazık Köyünden

Şerafettin Okcu ve muhlar
Mehmet karamık durumu fark
ederek "bağrrarak" köpekleri

}&

q3
durdurmaya çalıştılarsa da

v az geçir emeyince koyden
kOpeklerin sahibi Z,ilb eyır

Aldemir cagrrlryor. Şerafetin
okcu'da milli parklar görevlisini

ça$np koy kopeklerinin elinde
mahsur kalan dağ keçilerini
kurtarıyorlar. Muhtar Mehmet
karamrk daha önce iki adet

dağ keçisini kOy kOpeklerin
yediğini bildigi söyledi. Muhtar ,,ş

"kış şartlarının ağır olrrıası nedeni ile ğağda
yeterli yiyecek bulamayan dağ keçileri

aşagılarda yiyecek aramak için inmektedir.

Bunun sonucunda da gerek koy kopeklerinin
ve gerekse yoldan geçenlerin bu hayvanları

r ahaLsız ettikleri, kiminin y akaIamay a

çahşmaktadır. Milli parkların bu.;dag

hayvanlarına kış şartlannda daha fazIa

ilgi gösterip bu halvanların beslenmesi

için gereken cabayı göstermelidir.

Bizim koyumuzun guzelliği olan dağ

keçilerinin korunmasr için muhtarlık
olarak her türlü fedakarhğı

gösteriyoruz" dedi. Ömer Fethi
GÜRER
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Foto: İbrahim Turasan
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Ulukışia
Yardrmlaşma

Derneği 25 Ekim
1963 tarihinde

kuruldu.
Ben o sirada

Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 4.
srnrf ögrencisiydim.

Çeşitli işleri
nedeniyle

Ankara'ya gelen
hemşehrile rimizin

sorunlannrn
çözümlenmesine

yardrmcı olmak ve
hemşehrilerimiz

arasrndaki ilişkileri
güçiendirip

Ulukışlalı ruhunu
yaşatmak için,

merkezi Ankara'da
bir demek kurmayı

duŞuno.uK.
Amacrmrzr

anlattrgrmz
kişilerden olumlu

tepkiler alınca
hemen çalışmalara

başladık. Kurucu
olmak isteyenlerin

hepsini defalarca
ziyaret ederek,

ikametgah
belgelerini, nüfus

cüzdan örneklerini,
sabıka kayrtlarınr
topladık. Tüzük
taslağımıza son

şeklini verdikten
sonra kurucu

üyeler olarak bir
araya ge|erek
tüzüğümüzü

imzaladık.
Bir dilekçeye
bağladığımız

dosyamrzı Ankara
Valiliğine sunduk.

Dosyamrz, önce
Ankara Emniyet

MüdüTlüğü 1. Şubedeki
Dernekler Masasr ve daha
sonra Valilik Hukuk İşleri
Müdürlüğü ilgilileri tarafrndan
incelenip uygun gOruldU.
Böylelikle Derneğimiz
tüzel kişilik kazanarak

çalrşmalanmıza başladık.

Derneğimizin kurucularr
soyadı allabetik sıraya
göre;Hicri BAYSAL,
Ceyhan DEMiR, Adil
DIKMEN, M. Kenan EREN,
Mustafa GÖKALP, Nuri
KODAMANOĞLU, Ceyhun
ŞAHiN, Hasan TETiK, Adil
ÜNAL, Ahmet ÜNAı ve
Sümer ÜNAL'dır.

Derneğin ilk Genel Başkanr
Adil DİKMEN,2011plı
itibariy'e son Genel Başkanı.
ise Halil ERKMAN'dır. 1963,
201O yılları arasında Genel
Başkanlık y ap anlann adları,
soyadı alfabetik sıraya göre:

Perihan ALPAGUT, Cem
AKDEMİR, Emin ÇAKMAK,
İsmail Sami ÇAKMAK,
Ali DEMİR, Ceyhan
DEMİR, Keman EMEN,
Mehmet EMİRALİOĞLU,
Kemal ERDAĞ, Mehmet
KARACA, Ruhi Özkan ve Ali
öZTUNA,dır.

Ankara'da yaşadıgım 1963-
1965 yılları IIe |976-|982
yıllan arasrndaki sUrede
Dernekte verilen her
görevde severek, isteyerek

çalrştım, D|ğer zaman|ar
hep Ankara dışındaydım.

Şu anda dalzmir'de
yaşamlmı sürdürüyorum.
Kuruluşunun üzerinden
geçen 49 yıl içerisinde
t.üm hemşehnlerimizin
destekleriyle pek çok başarriara
imza atrlmıştır. İstenilip te

başarılamayan işler bulunsa

da, başaJılan işler daha çoktur
ve asla küçümsenemez. Emeği
geçen herkese teşekkür etmek
görevimizdir.

Ankara'da çok sal,ıda
ULUKIŞLA GECESI
YAPILMIŞ, bu gecelere yoğun
ilgi ve katılım sağlanmrştrr.

Ulukışla' dan ka).nnakamlar,

beledıye başkanlan ve 1,urdun
her yerinden hemşehriler bu
gecelere katılmışlar, taruşlp
kayrıaşmışiar; hem eğlenmişler
ve hem de yardımlaşma ruhunu
kazanmışlardır. Tek başrna bu
bile çok önemli bir kazanrmdrr.

B azı y ı||ar ö ğrencilere
karşrlrksrz burs verilmiştir.
Ulukışla MeslekYüksek
Okulu açrlmasr srrasrnda
Yüksek Okulun Demirbaş
eşyalarr ve mefruşatr
sağlanmrştrr. Ulukrşla
Lisesine 2 adet İngilizce dil
laboratuvarr kurulmuştur.
Adil Erol'un Belediye
Başkanlrgı srrasrnda Derneğe
sembolik bir ücretle verilen
arsa üzerinde, Ulukışla
Köylerinden gelen öğrenciler
için 1967 phnda başlatılan
öĞnrNci pANSiyoNu
proj esi sonuçsuz kalmrş
olsa da, bu arsadan 2100
melrekaresi Milli Eğitim
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Bakanhğı'na verilerek, üzerine
yapilan ANA OKULU
Ulukışla'ya kazandırılmrştır.
Arsamrzrn kalan bolümti
Belediyeye verilip,
karşrlrğrnda Belediye'den
2 adet arsa tapusu alrnmrştrr.
2007 yIı Nisan ayında
Ulukışla Belediyesi ile
işbirliği y apıiıarak Ulukrşla'da
5000 adet ve her biri
l metreyi aşkrn boyda SEDİR
AĞACI oixiı-ıvriŞ, çok sapda
hemşehrimizin katıldığı AĞAÇ
BAYRAMI düzenlenm iştir.
Ayrıca. Demeğimizde üye
veya başkan olarak çahşan
birçok hemşehrimiz, Dernekte
kazandıkları Ulukışla'ya y ar arllı

olma misyonuyla, Ulukışla'ya
çok Onemli kişisel hizmetler
yapmışlardır. İzinleri olmadan
bu hizmetleri tek tek sayTnam
doğru olmadıgı gibi, eksiğim
veya yanlrşım olabilir kaygrsrnı
taşrmaktalrm. Ancak şurasrnl
biliyorum ki, hemşehrilerimiz
bu kişileri ve eser]erini
buy,uk bir takdir ve şükranla
anmaktalar. Hepsi sağ olsunlar.
Hepsine sa;ps:.z teşekkürler.
Bu kişilerin örnek tutumlarınr
devam ettirip, yeni başka
eserlere imza aLacak|arına
güveniyor ve bekliyoruz.
Umarım bu hemşehrilerimizi
başkaları da örnek alarak
ULUKIŞLA,YA HİZMET
KERVANINA katılacaklardır.

13 Eylul 2011 tarihinde
Ankara'ya geldigimde
Derneğimize uğramıştım. Bu
sırada öğrendim ki Derneğe ait
arşiırmizin hemen tamamüna
yakını kaybolmuş. Sağ olsun
Kemal ERDAĞ arkadaşrmrz,
Genel Başkanlığı
srrasrnda ULUKIŞLA
YARDIMLAŞMA DERNEĞi

1997 adıy|a bir kitapçık
çrkarmrş. O kitapçıktan

çok yararlandım. Ayrıca
kendisinden telefonla bilgi
ahp, kendi belleğimdekileri
de katarak nrkarı satırlardaki
bilgileri y azablldim. Eksiğim
veya yanlrşım varsa önce
affedilmemi, ardrndan da,
herkesin Demeğimize ait
bilgi belge ve fotoğraflarınr
Derneğimize göndermelerini
ve bu yolla Dernek arşivimizin
yeniden kurulmasrnı önemle
diliyorum. Demek Yönetim
Kurulumuz bu öneriyi
benimser ve sonuç alrrsa,
bu yolla Derneğimize ait
bilgiler gelecek kuşaklara da
aktarılabilecektir.

Ne acıdır ki. Derneğimizin
mülkiyeti kendisine ait bir
yönetim yeri bulunmamakta
ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarr
No : 5511 Maltepe/ANKARA
adresinde çalrşmalarını
yürutülebilmektedir. Burası
Başkent Niğde Vakfrnm
mülkiyetinde olup, burada
Derneğimizin de çalrşmasrna
olanak sağlanmrştrr. Bu
nedenle başta Vakıf Başkanr
Musa BALABAN olmak
iızere, katkıda bulunan

ffi ffiffiğütrğffi ffitrWtffi&#

herkese teşekkür etmeyi bir
görev salryorum.

Y azımı daha fazla lzaLma r1p,

beni bu yazıya yönelten asıl
konuya geliyorum. 2013
yrlrnda Derneğimiz 50.
Kuruluş yrlrnr tamam|ay acak
ve Niğde'mizin plaka
numarasl olan 51. Yaşrna
basacaktrr. Yanm 1uzyıllık
bir ömür. Dile kolay,
gerçekleşmesi ise çok önemli
bir aşamağr. O neden]e, 20l3
ylında Ankara'da, 50.YIL
ULUKIştA GECESİ yaparak
hep birlikte nostaljik bir yaş
günü kutlamayı öneriyorum.
Ne dersiniz değerli
hemşehrilerim? Şimdiden
evetlerinizi duyar gibiym.
Dernek yönetim kurulumuzu,
Ulukışla Kaü..rnakamlrgrmzr,
Ulukışla Belediye
Başkanlığımrzı ve başta
Ankara' da y aşay an|ar olmak
üzere tüm hemşehrilerimizi bu
konuda çalışmaya, çaişanlara
destek vermeye ve geceye
katılmaya davet ediyorum.
Tıpkı aşağıda fotoğrafını
verdiğim 1965 phndaki
Ulukışla gecesinde olduğu gibi.

içten sevgi ve saygılanmla...
|6.0|.2012
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Sevgili Dostlarım;

(/hen Tarsus'a bağlık Saglıkh

ZjlUonunde ikam?t etmiş,

fOrul. bir ailenin torunu},rrm.

BUyuklerim Toros Dağlarrnın
eteklerinde göçebe hay atı
sürerlermiş, Her yıl yörukler
baharda halvanlarrnı otlatmak
için yaylalara çrkarlarmış.

Annemler de akrabalarıyla
(toplam üç çadır) birlikte
yollara düşerlermiş. Bu zorlu
yaşam koşullan pek çok
öyküye konu olmuş dilden
dile, bazen de türkulerle
günümüze kadar ulaştınlmrştır.

Beni en çok etkileyen; annem
Elifle sonradan Çanakkale'de
şehit düşen emmioğlu Nebi
Çaı,rışla ilgili anlatılanlar. . .

Göç srrasrnda emmioğlu
Nebiyle Akfakı kızı Elif
arasrnda yakınlaşma başlamış.
Fakat o sırada savaş başlamrş.

Nebi'yi askere çağırmışlar.
Akfakı kızı Elille aralarında
başlayan gönül işi Nebi'nin
askere gidişi ile yarım kalmış.

Elif, Nebi'nin donüşünu

beklerken posta göreü yapan
iki jandarma onlarrn çadırınrn
önüne gelmiş. Elif isminde
birini aradıklarını söylemişler.
"Bir emaneti var" demişler.

Bundan sonraslnr annem bana

şöyle anlattı: "Krzrm torbada

gördüklerim karşrsında

usumu yitirdim. Gözlerimden
'pelpir' gibi yaşlar boşandı,
(Pelpir bir çeşit yabani siyah
üzüm) Torbanrn içinde bir
kuçuk ayna, dişleri dokulmuş "

kırık bir tarak, bir çeşit deve

tül.unden örülmüş, tabani
paTça parça olmuş çorap
ve duğmeleri dökülmüş bir
mintan. Nebi Çaı,,uşt an bana
son andaç."

Bu acıklı hikayeyi annemden

duyduktan sonra Nebi

Çaı,uştan anneme başka

andaçlarrn da olduğunu
hissediyordur.n Şöyle kl, ne

zaır;an yama bohçasrnı açsa

annem kumaş parçalarının
arasında bir parçalr eline

alır okşardı. Sonra da onu

ağlarken görürdüm. Beyaz

zemin üzerine siyah çizgileri
olan el dokumasıydı bu.

Dayanamadrm sordum "Anam

nedir bu kumaş, seni bu kadar
duygulandınyor?" Annem,

cam mavisi gözleriyle uzun
uzun baktr bana. "Kolver o

da bana kalsınl" Başka bir şey
söylemeden b ohçal,ı özenle
katlal,ıp yerine koydu. Anladım
ki bu bohçada annemin

sevdiklerinden parçalar vardı.

Özellikle b ey az üzerine y o|

yol siyah çizgileri olan el

dokunmasrnın önemi onun
için çok buy-ut. Nebi Çaı-uşla,
Elifin gerçef{eşmeyen buluşma
yeriydi YAMA BOHÇASI.

':,, 
i

Sonsuzlukta kaybolup gitmiş
iki gencin hazin hikayesini
bir yörük türkUsU dile getirir
temiz ve abartısız. Ben bilirim
bu turkünun anlamrnı en

ıyı. Sizlere de aktarayım

bildiklerimi istedim.

Emmimin oğlu Nebi Çar.uş

Al dabayrağrnr savuş

insan gider de kalır mr orda

Gel de Eliline kar,,uş.

Not: Böylesine buyuk bir aşk,

ne Nebi Çar,rış'un kısacık
ömrüne, (1305 - Çanakkale
31.05.1915) ne Akfakı kızı
Elife'nin YAMA BOHÇAsına,
ne de benim şu yazdığım
hikayeme srğar mr, söyleyin a

dostlar!
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Nisandan sonra ise koyunları
agıllara gönderirdik. Kir
Hasan'rn, Amberoğlu'nun
Koylü Kemal'in ve birçok ağıh
olan kişilerin ağıllarına. Her
gün beş - altı km eşekle veya
yaya ağıllara gldilir, koluniar
emiştirilirdi.

Maystan itj.baren ise
annelerimiz eşeklerle ağıla gider,
süt sağar ve keşşik yaparak,
pepir ve yağüretirlerdi.

Hey gidi günler! Küp küp
peynirler, salamur tenekeleri,
tereyağı srrçalarr. Nerde kaldı
diye halrflanmamak mümkün
mü?

yakacagı idi.

Evet, devir değişiyor, yaşam

tarzı gelenekselden moderne
kapyor. Zamanı durdurmak
mümkün değil. Ancak yne
de hayıflanmamak mümkün
değil. Çocukluğumda bu
güzel halv.fularla, kuzu].arla,

oğlaklaria 6il.uyen bizler

çocuklarımız a ya kırbanda ya

televizyonda ya da resimlerde

bu halwanları gösteriyoruz.

Oysa kasabamız aynl yerinde

duruyor, meralar yine var.

Bahçelerimizde ot, her

zamAnkinde n daha fazla.

Gerçekten de Kemerhisar, , Kahvelerimizde daha faz|a insan
kuçUkbaşhalvancılıktanbuluk vakitharcıyor.
yarar sağlıyordu. Evinden ' 

Kasabanün geçim kay,ııagı
Sut, peyTlrr, yag eKSıK

olmuyor, yün uzun larak halvancılığl

kış günlerind" HazırlaYan: yaygrnlaştırmak çok
kirmende eğiriliyor, T}#ff,*U,|.:* mu zor? Etin, sütün,

doğal boya lle ög..mJ,i beslenmedeki
boyanan ipler, önemi her geçen gün
kasabanı.n krzlarrnrn artarken, bu konulu
çeyizlik halısı oluyordu. herkesin düşünmesinde, bir

Kışlık etlikler kesiliyor, sucuk ve araya gelıp hareke[e geçmesinde

Slzgüt yapfl|yor ve beslenmede yaraT yar.

sorun aşılıyordu. Kışın kahveler dolu, sokaklar
Paraya sıkışan eün reisi, bir . bomboş. Ne bir insan, ne de
toklu satıyor, kahve paraslnı bir kol._ın, keçi sesi. yoksulluk
çıkarıyordu. Hatırlı bir misafir ve işsizlik sanki kader gibi.
geldiginde bir koyun kesmek n.,_-_ .1_

ikramdandı. 
'LJlIlL^ 

lrsa 
kl|ucu kırlak v;

atlemaltl Ler tÇlne. KaSaDanln

Kurbanhk bulmak sorun değildi. tarihinde hep varolmuş olan,
Kömüre bile gerek yoktu. koyunculuğu yerleştiırnek ve de
ÇunkU kolun kermesi, sac yaygınlaştırmak neden olmasrn?
sobanın da, kovalı sobanın da en

güzel yakıtıydı. "Gı" dediğimiz Yeniden, şen şakrak Kemerhisar

kolun gübresi ise 1rıfka ekmek ve güzelim o halwanların

yapan kadınlarrmrzrn en onemli , çoğaldıgını görmek umuduyla.

--L rı.( ilJaaı. Zamanln olmavan

{ kkuyrugundan tutalım
u. otrz - o:gz beş yıl geriye.

çocukluğumuza dönelim. O,
kuçuk çocuklar olarak, kolun
güttüğümüz zamana...

Evet. yetmişli yıllar, bizim
çocukluğumuzun belki en zor.
bir o kadar da zevkli yıllarıydı.
Kemerhisar'ın kerpiç evlerinin
hemen hepsinin altında ahır
vardr. Koyun ve keçi beslerdik.
Evlerde henüz çeşme yoktu ve
camiden kovalarla taşıdığımız
sulrı leğene dOkerek halwanları
su].ardık. Baharla birlikte
koyunlan meraya götürmek,
hem zevkli,hem de zor bir
işti. Zevkliydi, çıkrnlanmrza
azıklarımızı koyar, arka daşla rla,
güle o1rıaya, türkü çağırarak
Kürtkoyına, Sirkenli'ye,
Ayözme'ye, Ada'ya doğru yola
kolulurduk. Hem gezer, hem de

kolrınlarımızı otlatırdık.

Zor bir işti alnı zamanda.

ÇUnkU bazı kol,un ve keçiJ.er,

ar azide sancrlanrr, doğum
yapardı. Biz kUçuk çobanlar
hem bir ebelik yapar, hem de
omuzumuza attığımız heybe
ile kuzu ve oğlakları taşırdık.
Hele koyun Larlalara daldı mı,
(ekine akmak) çıkmak için çok
uğraşırdık.
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/ r rr, 25'Nlisan tari hinde
vakfimız tescil edildi. yirminci
yıl kutlamalan çerçevesinde
Başkent Niğde Vakfi yönetimi
tarafindan bazı öze\ aksiyonlar
tertiplenecek.

ılk olarak kadınlar kolu
tarafindan düzenlenen yemekli
- müzikli toplann 10 Martta
gerçekleştirildi. Atatlrk
orman çiftliği Yeni Çiftlik
Lokantasında yapılan toplantr
nezih bir ortamda gerçekleşti.

4 Mayıs tarihinde ise vakıf 20.
Yı1 balosunun a)ml mahalde
yaprlması planlanıyor. Bu
toplantıya da gerek vakıf
üyeleri, gerekse diğer
Niğdeli hemşerilerimizin ilgi
göstereceğinı ve yine hoş bir
ortamda gerçekleşeceğini
umuyorum (Davetiyeler vakıf
merkezinden temin edilebilir) .

Yönetimce yıl içinde
planlanacak başka etkinliklerin
yanl srra ilki geçen yıl
gerçekleştirilen, NİĞDE

cÜNl-eRİ'nin de Ekim
sonunda yenileceğini haber
almış bulunuyoTuz. Niğdeli
iş adamı ve esnafin bu pl
gerçekleşecek o]an bu etkinlige
ilgi duyacağınr ve katılım için
vakrf merkeziyle şimdiden
Iemasa geçeceği ni umuyorum.

20. Kuruluş yıldOnUmu
vesilesiyle vaklrmız tarihçesi,
başlıca faaliyetleri ve üyelik
şartlarr hakkında özet bilgiler
sunmak isterim.

TARİHÇE:

İlk teşebbüsler, 199l yrlr;
lisemizin namdar Matematik
Öğretmeni Naci Flocanın
(Tokmakcı Naci Hoca) torunu
Aktan Yedier Niğdeli bir
buy,ugumuzü, Eski Merkez
Bankası Başkanı ve Gümrük
Bakanı Sn.Cafer Tayıar
Sadıklar'ı Ankarada'ki Niğdeli
hemşerilerimizi bir araya
getirmek için önderlik etmeye
ikna eder.

Sapn Sadıklar'ın önderliğinde
B-10 kişilik bir hemşehri
grubu "Müteşebbis Heyet"
olaÜk faaliyete geçer,
toplantılar y apar . Aktan
Yedier'iıı katkılarıyla birkaç
defa dayemekli buyuk
toplantılar gerçekleştirilir.
Benim sonradan katıldığım
müteşebbis heyet öncelikle
Niğdelilerin Ankara'da
bir bakıma "Lobi./tanıtım"
faal iyetini 1u rütecek bi r
dernek kurulmasını öngörür.
Öncelikle amaç ve hedefler
belirlenmeye çalışılır.
Realist bazı hedefler yanı
sıra, hayal gücü kuıwetli
bazı arkadaşLarımız işi TV
istasyonian, barajlar vs. (!)
kurmaya kadar götürürler.. .

1,99l yılı genel seçimlerin
yapılacagı bir yıldır; tabii
kaçrnılmaz olarak başka
hizipler de oluşur. Tesadüfen
katıldığim boyle iki ayrı
toplantıda katılımcıiara
"hazır bir aksiyon varken
yeni arayış|arın gereksiz
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olduğunu" ifade ederek ilk
gruba katılmaya ikna edince
müteşebbis hey et bir az daha
bul.uyerek faaliyetlerine devam
etti. Taa ki seçimler yapilana
kadar!...

Seçimle birlikte grup birden
sessizleşip, dağılır. BazıIarı
seçimde beklentilerini
karşılamrştır, ,,::

dolalrsıyla bir daha
y,uzlerini görmeyiz.
Baz/rarı sukut-u
hayale uğramıştir,
kırılmrştır veya
heyecanr geçmiştir,
onlar da ayrılrrlar.
Artık bir nevi
"Fetret Devri"
başlamıştır!

İkinci Teşebbüs:
Ben ise, seçimlerin
yapıldığı Ekim
ayından sonra
oluşan bu boşlukta, "Seçim
ortamrndan ızakta" daha
realist bir ortam oluştugu
görüşüyle, başta Aktan
Yedier, İsmail Göksel, Zafer
Sevdi, Dr Nadi Özdamar
ve Üstün Esen olmak üzere
ban diğer mü teşebbisleri
yeni bir aksiyon için ikna
ederek, bir nevi "Süle)..rnan

Çelebi" rolü Ustlenip, ofisimi
de ıoplantılar için tahsis
ederek, yeni bir aksiyon daha
başlatma çabasrna girdim.
Bu çabalarıma destek veren
diğer bazı hemşerilerimiz ile
buyuyen "Müteşebbis Heyet"
daha az iddialı ama daha
reaiist hedefl er belirleyerek
adım ad,ım yeni bir oluşum
gerçekleştirme yoluna girdik.
Salrn Cafer Tallıar Sadıklar'ın
gruba yeniden intikaliyle daha
da güç kazanır.

Maya Tutuyor: Öncelikle
oluşumun bir "Dernek" mi

#ğjiğ

yoksa "Vakıf' mı olacagı
tart ışı1 ı p kararlaşt ırıld ı.

vakıf kurmanın daha ciddi
ve önemli. bir hedef olacagı
kararlaştırılıp, kısa adı da
Salrn Sadıklar'ın önerisiyle
başkentteki Niğdeliler
anlamrnda "Başkent- Niğde
Vakfi" olarak kabul gördü.

Daha sonra bir ana sözleşme
hazırlanmaı ge rekiyo rdu,
bunu da müteşebbis heyet
içinde ve dışındaki bazı
katrlımcr arkadaşların
katkılarıyla ve başta "EIazığ
Vakfl' olmak izere dlğer bazı
ömekler tarafimca incelenerek
bugün de 1,ururlükte olan
Vakıf Senedi ortaya çıktı. Bu
arada müieşebbis heyetin
haftahk toplantılarr yanl slra
aylık daha kapsamlı yemekli
toplantılar y apıiıar ak oluşuma
adım- adım yaklaşıldı.

Bir taraftan da Dr. Nadi
Özdamar'in önemli katkılarıyla
bir de kuruluş albumu hazırlığı
başladı. Kuruluş rea|ızasyon
safhasında bazı engellemelerle
ve hizip hareketleriyle
karşılaştıysak da (bunlar benim
hafızamda sadece eğlenceli
birer hatrradır) hareket artık
önlenemez bir şekilde devam
eder ; maya tutmuştur! . . .
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Kuruluş: Kasrm 199l'den
Mart l992'ye kadar olan
ikinci aksiyon döneminde
Vakıf kuruluşu adım adrm
gerçekleştirilirken, bir yandan
da gerekli olan minimum
sermaye için 68 kurucunun
iştirakiyle, o zamanki
l 37.000.000 TL, kiminin

az, kiminin daha lazla
katkısıyla toplandı. (ilk
kuruluş sermayesine
yapılan katkr paylarr

i V4üşf Senedinde
kaptlıdır). Burada iş

! adanrlarımrz mütevefla
Hikmet Ataman,
müteveffa Ayhan
Şahenk ile, Ali Demir
ve Muzaffer Kaygrn'ın
adlannı özellikle
zikretmek isterim.

Asgari selmaye temin
edilmiş, Vakıf senedi
hazırlanmrş, geçici

yönetim teşkil edilmiştir.
Geçici yönetimde Yavız
Demirtaş (Bşk), Zafer Sevdi
(Bşk. Yrd.) Ustün Esen. İsmail
Göksel, Nadi Özdamar,
A]i Berendi, Cengav er U z,
Aktan Yedier ve H. Rrza
Toprakçı yer almrştır. Tescil
için Noter ve mahkeme
safahatları tamamlanlp, Vakıf
Kuruluş AlbUmu hazrrlanmış
ve kuruluşumuzun Resmi
Gazetede tescil ve ilanırun
yapıldıgı 25 Nisan 1992
gününe denk getirilerek
Shereton Otel'de görkemli
bir balo ile Vakıf kuruluşu
kutlanmıştrr. Tüm olumsuz
ya da kOtumser görüşlere
rağmen, inançlı birkaç
hemşerimizin inat ve rsrarlr
çalışmaları sonucu Başkent
Niğde Vakfi hayat buimuş,
geçen 20 yıl içinde önemli
say labi lecek birçok aksiyonu
da gerçekleştirmiştir. Bu
ar adaki yönetim dönemlerini
krsaca özetlersek:
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KURULUŞ ve1992-94
yöNnrivı nöNgtıi:
Başkanlığımdakl bu donemde
kendi ofisimi merkez olarak
kullanıp, tüm ofis masrafları/
yaAşma ve sekreLarya
hizmetlerini de karşılamak
suretiyle, topİanan tüm
bağış gelirleri biriktirilerek
bugün ku Vakıf merkezinin
bulunduğu daire satrn
alınmıştır. Ayrıca bu dOnemde
eski Milletvekilimiz Salrn Ali
Ulvi Arıkan da Emek'teki bir
kuçuk dairesini vakfimza
bağışlamıştır. (Bu dönemde
önemli bağışta bulunanlarrn
listesi vakrf merkezinde
asrlrdrr). Yine dönem içinde
çeşitli Tiyatro-Sinema ve
benzeri faaliyetler ile Turistik
toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Ayrrca dönem içinde Niğde
Üniversitesinin ilk kurufuş
laaliyetlerine maddi-manevi
katkı]ar da sağlanmrştır.

|994-96 YÖNETİM
»öıınvıi:
Salrn C. Tayyar Sadıklar
başkanliğındaki bu dönemde
de çeşitli faaliyetler yanıslra
Niğdemiz dergisi hayata
geçirilmiş, Niğde ve Ankara'da

vakfi tanıtrm toplantrları ve
kermesler düzenlenmiştir. Yine
bu donemde imkanlarımrz
oranrnda ilk Burs, ya da
"Eğitim Yardımı" uygulamaları
gerçekleştirilmiştir.

|996-98 YÖNETiM
»öNrui:
Salrn Hasan İkizoğlu
başkanhğındaki bu dönemde
yine burs dağıtımı ve değişik
faaliyetlere devam edilmiş,
ayrıcayeni bir aksiyonla (Sayın
Sadıklar, Salrn Çeiik ve Sayın
Ali Kurtaran katkılarıyla)
hemşerilerimizden yeni
bir daire alımı için bağış
toplanarak vakfimıza 3. bir
daire daha kazandrrılmıştrr.
Belirtilen üçüncü daire için
önemli bağışta bulunanlarrn
da listesi vakıfl merkezinde bir
tabeIaya işlenmiştir.

1998-2006 YÖNETiM
nöNrıvıi:
Sayın Hüseyin Çelik
başkanhgındaki bu en uzun
yönetim döneminde bir yandan
burs ve dergi basımı- dağıtrmı
gibi faaliyetlere devam edilmiş,
diğer taraftan kurulan "Niğvak"
iktisadi işletmesi vasıtasıyla

kA}
zamaIl zamarl N iğdemizin
mahal]i ürünlerinin
Ankara'daki hemşeriie rimize
dağıtımı sağlanmrştır. Dönem
içinde bir ara Niğde'de basit
bir vakıf şubesi de faaliyet
göstermiştir.

2006-2008 YÖNETİM
nöNgıvıi:

Sayn Dr. Nadi Özdamar
başkanhğındaki dönemde yine
rutin burs ve dergi dağıtım
faaliyetleri ile Ankara ve
Niğde'de çğitli faaliyetlere
devam edilİniştir. Sayın
Ozdamar, dönem sonu mahalli
seçimierde aday olması
nedeniyle, Vakıf yönetiminden
ayrılmrştır. Ancak dokıor
olarak, tıpkı eskiden olduğu
gibi, Niğdeli hemşerilerimizin
hizmetine devam etmektedir.

2008_20l0 YÖNETiM
oöNgui:
Sayrn Musa Balaban
başkanhğındaki dönemde rutin
faa|iyetler yanlsrra son olarak
"NİĞDE GÜNLERi" olarak
anılan önemli bir faaliyet de
201 1 sonbaharında Ankara
ATM de gerçekleştirilmiştir.
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Öze| idar e, Niğde Dernekleri
Federasyonu ve Vakfimızca
düzenlenen bu faal iyetin
2012' de de gerçekleştirilmesi
söz konusudur.

20|2-]4 YENİ YÖNETİM
nöNrııi:
Salrn Musa Balaban
başkanlıgında başlayan bu
yeni dönemde ise öncelikle
Vakfimrzrn kuruluşunun 20.
yıldonUmU faaliyetleri yer
almakta olup; ilk olarak 10
Mart tanhinde kadınlar kolu
tarafindan gerçekleştirilen
"Kadınlar Günü" etkinliği
nezih bir ortamda gerçekleşti.
Bir sonraki önemli faaliyet
ise 4 Mayrsta gerçekleşmesi
öngörülen 20. Yıl Kuruluş
Yıldönümü Balosu olup;
AOÇ Yeni Çiftlik Lokantasrnda
gerçekleştirilecek söz konusu
geceye tüm üyelerimiz yanısıra,
diğer Niğdeli hemşerilerimizin
de katılması bekleniyor.
(Davetiyeler için lütfen Vakıf
merkezi ile irtibat kurunuz).

Daha önemli bir faaliyet
ise Ekim sonunda ikincisi
gerçekleştirilecek "NİĞDE
GÜNLERİ" olup;Niğdeli
tüm Esnaf, Sanayici ve
Işadamlanmrzrn sözkonusu
sergi ve teşhir faaliyetlerine
yoğun ilgi göstereceğini
ve şimdiden yerlerini
ayırtacaklannr umuyoruz.

12 ŞUBAT GENEL
KURUL (KURUCU
VE MÜTEYEILİLER)
TOPlANTISI:

12 Şubat tarihinde gerçekleşen
toplantıda rutin yönetim ve
hesap dönemi maddeleri
yanlslra (2) de Vakıf
Senedi madde değişikliği
kararlaştrrrlmıştır.

Mütevelli Üyelik şartlannr
düzenleyen söz konusu
"Tadilat maddeleri"
yönetimce tescil ettirildikten
sonra yürürluğe girecektir.
Vakıf senedinin 13. ve14.
maddelerinin sonuna ilave
edilen paragraflar esas olarak
fiilen mevcut bir durumun
tescilinden ibaret olup;
Kurucular Kuruluna ilişkin
bir başka değişiklik ise
Vakıilar idaresince uygun
görulmediğinden Kurula
sunulmamıştır.

Söz konusu 2 Ana Sözleşm€
Tadilat metni şöyledir:
MADDE:13-)
MüTEVELLiıgn xuRuıu:
(Madde sonuna aşağıdaki
husus ilave edilmiştir):
"V ef at, dev amlı hastalıh- iş
gö r e meme zlih, is tiJ a v ey a
me deni h ahl ar dan mahrumiy e t

hallen yanı sLra; son 3 yıl içinde
V akıf Olağan v ey a Olağanüstii
Mtitev ellil e r Kurul t opl antıl ann a
maze r e tsiz h atılmay an,
m{lhell efu etl enni y ein e

getirmey en, v ey a hendilenyle
irtib at hurulamay an (I(urucul ar
dışındahi) diğer Mtitev elliler
uy elilıten çehilmtş s ay ılır.
y e rl e nne y ön etim l{urulunun
ön e r isi, Müt ev ellil e r l{urulu
karan ye kurucular kurulunun
onayı ile yenilen seçilir.

I{urucular dışındahi Mütev elli
tiy elih say ısı Y önetim l{urulunun
ö n e r isi, Mütev ellil e r l{urulu
haran ye kurucular l{urulu
onayı ile dondurulabilir leya
azaltllabilir ; (ğ elih hay dı b elirli
mlhell cfu e tl e r e b ağl an abilir. "

MADDE:l4J
MÜTEVELLiLER
KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ,
TOPLANTI VE MÜZAKERE
USULÜ: (Madde sonuna
aşağıdaki husus ilave
edilmiştir):

K-w
" Kurucu Mi;rtev elliler
hendilennden b aşha 1 Kurucu

ğe ile 2 Mltevelli ğeyi daha
temsil edebilirler,"

Tadilat metinlerinin tescil
ve ilan işlemleri Yönetimce
tamamlandrgında yürürlüğe
girecektir.

Belirtilen 2 madde haricinde,
Vakıf Senedine paralel bir de
TÜ ZÜK hazırlanması gerekli
oiup, sağlığım ve zamanımln
elverdigince, onu da bir
sonraki to$antıya yetiştirmeğe
çalşacagırı1-

YAPIIANLAR
YAPIIJLMAYANI]tR:

Vakfimız kuruluşundan
beri geçen 20 pl içinde
amaçlanndan önemli bir
kısmıhr tamamen veya kısmen
gerçekleştirmişse de henüz
gerçekleştiremedigi amaç ve
hedefleri bulunmaktadır.

Tamamen (veya
krsmen) gerçekleştirdigi
hedefleri aşağıdaki gibi
özetleyebiliriz:

- Ankara'daki NiğdeIilerin ve
demekleri n asgari ihtiyacını
karşılayacak bir merkezimiz
olmuştur. Üye olsun olmasrn
her Niğdeli hemşenmiz için
bir uğrak yeri niteliğindeki
Merkezimizin adresi: GMK
Bulvarr 5511 Maltepe
Ankara, Tel: 0312. 23L 79
9l, E posta: nigdevakfi@
windowslive.com

- Ankara'da kurulu ve çoğu
maddi bakımdan cari
kira ve personel ihtiyacını
karşılamakt an ızak olan
Derneklenmiz için de,
sembolik katılım paylrarı
karşılığı, yararlandıkları bir
faaliy et merkezi olmuştur.
Arzımıız söz konusu
Demeklerin de bir gün kendi

L
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merkezlerine sahip olacak
imkanlara kavuşmasrdır.

-Vakfimız merkez ofis dışında
mütevazi de olsa edindigi
2 dairenin geliri sayesinde
giderlerinin en azrndan bir
kısmrnr karşılayabilmektedir.
Bu Vakfimz için hayati bir
güvence teşkil etmektedir.

- Üyelerimizin katkıları
sayesinde de diğer giderlerini
karşılayabilmekte, yine
imkanlar elverdiğince ve
Hemşehrilerimizin katkıları
oranında, Ankara'daki
dar gelirli bazı öğrencilere
(çok yetersiz ve sembolik
de olsa) eğitim yardımları
yapılmaktadır.

- Muhtelif kol çalışmaları
(ozellikle kadınlar kolu
çalışmaları), sinema / tiyaLro
ve gezi faaliyetleri, konferans
ve toplantılar, bazı gezi
faaliyetleri, Niğde ziy ar et|en
ve Niğde menfaatine olacak
diğer bazı aksiyonlara
imkanlar oranında katılım
sağlanmaktadır.

- İlki 20l1'de gerçekleşen
"NiĞDE GüNLERi"
organizasyonu ile 1rlhk balo
ve diğer benzer etkinlikler
devam etmektedir.

- En önemlisi 68 Kurucu
Üyesi, bir ksmı pasif olsa
da 200'e yakın Mütevelli
üyesi ve 1,ıne önemli sayıda
Niğdemiz dergisi abonesi olan
Normal Üyesi ile kı)ımetli bir
topluluk oluşmuş olup bu
kadro Vakfımı zın hayatiyeti
açısından önemli bir güvence
oluşturmaktadır.

Belirtilen müsbet hususlar
sevindirici olmakla
birlikte, şu hususlarda
henüz eksiklerimiz
bulunmaktadrr:

- Merkezimiz hem Vakıf
faaliyetleri, hem de misafir
ettiğimiz demeklerin
faaliyetleri için yeterli
buyuklukte değildir.
Yöneticilerimizin gayreti ve
Hemşenlerimizin kıymetli
destekleri ile yine şehir
merkezinde , 4-5 oda|ı" en az
l50-200 m2'1ik daha bul,uk
bir ofis a]rnmasr önemli
bir hedeftir. (Bu hususta
öncelikle Hayrsever iş
adamlarrmrzrn önderlik
etmesini bekliyoruz)

- Öğrencilere tahsis edilen
burslar/ eğitim yardımlarr
çok yetersiz kalmaktadır.
Zor ekonomik koşullara
rağmen, bu konuda da sayın
hemşerilerimizin gayretlerini
beklemekteyız. Şüphesiz
eğitim konusu Niğdelilerin
çok önemsediği bir konu
olup, kıymetli ilgilerini
esirgemiyeceklerdir.

- Vakıf dışında kurulmuş
demekler ve federasyonun da
maddi bakımdan yaşayabilir
konuma gelmeleri de

şüphesiz bir başka önemli
hedeftir.

- Niğde Gunleri, 1rllık balolar,
kultur faaliyetleri, konferans
ve benzer etkinlikler daha da
geliştirilmelidir.

- üye sayımrz ve katkı paylrarı
daha buyuk hedeflere
ulaşmak için artınlmahdır.
Pasif üyeleri canlandrnp
yeni aktif üyeler kaydetmek
durumundayız.

ür,grix TipLERi \.E
ŞARTIARI:
- Vakıf senedine göre her
"Niğdeli" veya "Niğde Dostu"
vakfimrzın Tabii üyesidir.

ğ

ii
f
;i
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rere
-yilhk belirli bir katkı

pav- QOLT için 40 TL) ve
Niğdemiz dergisine abonelik
(yrllık 30 TL) karşılıgında
her Hemşerimiz veya Niğde
Dostu "Kalrtlı Üye" statüsü
kazanır.

- Son 3 1rl içindeki katkıları
belirli tutarı aşanlar ve pllık
belirli taahhutle bulunanlar
(2012 için ilk defa 50O
TL ve 100 TL yıllık katkı)
Yönetimc&Yılhk Mutevelliler
ve kurucular kurulu
toplantısında -MüTEVELLI

ÜYE" statüsü için aday
gösterilebilirler.

- Aı1nca son üç yıl içindeki
katkılan önemli miktarr
aşanlar (2012 için ilk defa
300Q TL ve 1000 TL yıllık
katkı pay) yne Yönetim
Kurulunun teklifiy'e pllık
Mütevelliler Kurulunda
"ONUR KURULU wrı-iĞİ"
için aday gösterilirler.

(Bayanlar için belirtilen
rakamlarrn yarr tutan
uygulanmaktadrr.)

NOT:Yılhk Olağan
ve Olağanüstü Vakıf
toplantrlannda sadece
Kurucu ve diğer Mütevelli
üyelerin katıhm ve oy hakkı
bulunmaktadır.

vakfrmrza katkrda
bulunan tüm Kurucu,
Mütevelli ve diğer üyelerle
ilgilerini esirgemeyen tüm
Niğdeli hemşehrilerimize
müteşekkiriz. Adresi
yııkarrda daha önce
belirtilen vakıf Merkezi
tüm hemşerilerimizin
ziyaretine açrk olup, yeni
üyelik başvurularr ve diğer
katkrlarrnrz için emrinize
amadedir.
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kök attıgım yer Tuvanuva. "Ana
Tanrrça'nrn kutsa1 1,urdu" veyahut
"Kutsal Ana Tanrıça'nın 1urdu"
anlamına geLiyor. Hititlerin
önemli 12 tane kült şehirlerinden
bir tanesi. Önemi gıda-bereket
tanrrsı Şantaş ve zafer tannsr
Tarhunt'un tapınak merkezi
olmasından kalmaklanıyor.
Bugünkü İftiyanikos tepelerinden
kuşbakışı seyredilen alana antik
çağda Tuvanuva denmiş ve daha
sonraki Roma dönemlerinde
Tyana adıyIa metropolitan kent
haline yukselmiştir. Ancak
bölgenin idare ve üs merkezi
tarihsel ve arkeolojik donelerden
anlaşıldığı üzere Bahçelinin güney
istikametine düşüyor ancak Tanrı
Tarhunt'un taplnağlnln bugünkU
Köşk mıntıkasında olduğuna
şüphe yok. Doğum yerim olan
Tuvanuva (modem Bahçeli)
benim için her zaman bır ziyaret
mabedi olagelmiştir. Bu nedenle
Bahçeli'de yaşamış olduğum
duyguları pekiştirmek amacıyla
bu şiiri tamamladim. Şiirde yazan
bazı kavramlar, arkeolojik ve
mitolojik metinlerden ilhamla
alıntılandığı için anlaşılmasr önem
taŞlyor. Krsa ve tanltlcl ibarelerden
sonra şiire geçmenin meseleyı
anlaşrlrr krlması açısrndan daha
dogru olacagı görüşündeyim.

Kraliyet hazinesi: Iftiyan
tepelerinde bin yllardır saklı
olduğu tahmin ed,ilen elsaneü
altın saban. Bana göre MÖ 738-
7 J 0 yıllannda hukum sürmüş
Tuvanuva (Hitit site devleti) Kralı
Warpalavas'ın mal varlığına işaret
ediyor. İftiyan'm güney sathındaki
duziUklerde Kadeş askerlerinin
toplandığı muhakkak.

Kapadokya: "En güze1 atlar
ülkesi" anlamrna geli.yor. Pers
dönemi ve Kapadokya krallığı
döneminde bölgemiz başkentlik
ve eyalet başkentliği görevlerini
icra etmiştir.

Yedi Odalr: Yine İftiyan
tepelerinde sak]r bulunan
efsanevi kral hazinelerinin olduğu
varsalılan mağar a kümeleridir.
Dehlizlerin değişik şehirlere
açıldığı ongörulmektedir. İlkel
bolge halklarü, tarih öncesi çağda
bu mağaraları terk ederek şiirin 4.
paragrafinda kendisini bulan KOşk
Höylrk yerleşik sitesine (Paleolitik
ve Neolitik çağda) geçiş yaptllar.

İştar: Babil. Asur ve Hitit
halklarrnrn aşk, güzellik ve savaş

tannças1 aynı, zamanda bul,uk kral
III. Hattuşili'nin korulucu
tannÇaS1.

II. Muvatalli:
MÖ (|290- L272)
yllarr arasrnda

Hazırlayan
Bahadrr ŞENLİK

Hattuşili: Mo (1266-1230)
yıllari arasrnda hükümferma
olmuş ve Kadeş Banş
Antlaşmasrru M.O. 1259'da eski
Mrsrr'la irn$layarak tarihe geçmiş
Hitit büyük kralı. Literatürde
Ill. Hattüşitri diye anılmaktadır.
Antlaşmanrn metni İstanbul
Arkeoloji müzesinde teşhir
edilmekte olup bir kopyasi ise
New York'ta Birleşmiş Milletler
Binası'nın giriş portfOlunde
asılrdrr.

Puduhepa: III. Hattuşili'nin
karrsr ve imparatorluğun baş
rahibesi. Osmanlı'nın Hürrem
Sultan'r kadar aktif ve güçlü bir
kraliçeydi. Kendisi bir Hurri
rahibinin kızıydı. Antik Çağ'da
Güneydoğu ve Güney Anadolu'da
bazı yerleşim yerlerine "Hurri
Ülkesi" adı verilirdi.

Lav azantiy a: Tanrrça İştar'ın
kult 1ıırdu.Anadolu'daki taprnak
merkezi. Kraliçe Puduhepa'nın
dogum yeridir. Bugünkü
co ğr afy ada Adana'nın Yumurtalrk
ilçesi ve Tufanbeyli'nln Şar koyu
bOlgeleri arasında olduğu tahmin
edilmektedir. Eskiçağda Hurri
bölgesine aitti.

Tabal: Hitit sonrasr geç dönemde
C)rta Anadolu'nun

güneyine verilen
isimdir. Kapadokya
ile neredeyse eş

anlam]ıdır. Merkezi
idaresi Niğde - Kayseri

hattında sürekli gel-hukum sürmüş, Kadeş
Savaşr'nda kumandanlık
yapmlş bü}-uk Hitit Kraiı. Kuzey
Suriye'de Kadeş ovasında Mrsir
Firaırınu II. Ramses'i bozguna
uğratmıştır.

glt yaşamıştır. Eski Ahit'te
"Tuval Ülkesi" o]arak geçiyor.
Tabal Kralı Ambaris'in anıtsal
mezannln Kemerhisar'da olduğu
düşünülmektedir.

İ-
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Tuvanuva'da bir gelincik tarlası
Gözlerinin içine bakarım

Gözlerimin içiyle
Bir kimse sevmedi seni
Benim sevdiğim kadar
Geceleyin duşlerime

Nazar boncuğu ettim seni
Uçsuz bucaksrz bir hrrsla

Sevdim sen,i. . .

Kumsala gitmedi kızlm
Ziyarete geldi seni

Bir Hindu'nun Ganj nehrini
Gördüğü gibi...

Tuvanuva bir gelinciksin
Tabiatın gerdanında
Nice bUyuk kavimler

Hüküm sürmüş meydanında
yıllardır bir alnn sabanrnr

Ararlar senin kalbinde
Binlerce yıl öncesinin
Kraliyet hazinesinde

A[tın sensin saban sensin
o altın saba sensin

Aramasrnlar nafile...

Tuvanuva gelinliğini gıyinir
Her sene Malrs ayında

Bereket tannsr haremine alrr onu
En güzel şaraplar mahzeninde

A1 al elmaların çiçeklenir
İgdelerln tütsü yapar Tanrılann evinde

Zümrüt saçlı cevizlerin
Çocukların elinde

Bir oyun kurarlar cevizlerden
Tabiatın Cenneti'nde

Üç kutsal dağın göbeğinde
Hiçbir kadın bu denli şuh değildir

Üzümlerin henüz dalından kopanlmadan
En müstesna şarabrna çewilmiştir

Kapadokya'nın en kudretti ilahının emriyle

Tuvanuva bir kadınsın
Dokuz bin 1ı1 önce kolla4na

Bilezikler geçirdim
Ayaklanna halhallar. . .

kol.rıuna boncuklar taktım kendi tarlandan
O zarnanIar bir leopar

Krzgrn ve hiddetli ayaklarıyla
Tabiatın ayinine yetişmeye çalışıyordu.

kendini bilen kırk elli insan
Yeni bir medeniyete hazırlan_ıffordu

Henüz yeni boşaltılmışü'
Yedi Odalı'nın inleri kovül{lan
Taş Devri'nden kalma ne varsa

Çinili Su'lıın bağnna atrlmrştı
Uygarlık yepyeni bir site kazanryordu

Belki birinci, belki ikinci
Belki uçuncUydu

Tuvanuva krwanryor ve sancrlrydr.

Tuvanuva göğün kutdal rakkasesi
Sende salrnır Tanrıça İştar'ın elbisesi

Elli bin kişiydiler
Kadeş askerlerinin cümlesi

, Başta Muvatalli olmak üzere
Hepsine mukaddes ellerinle

Tarhunt'un şarabrndan içirdin
Bir ilkbahar mevsiminde

Muzaffer askerleri kendinden geçirdin

On bin kişi kadar kalmışlardı
Kadeş'ten dönüşte

Hattuşili srrtını yasladı
Dinlenmek için zaman vardr

Yeniden rahibeler büyulü elleriyle geldiler
Tuvanuva'nrn şaraplanndan verdiler

Hattuşili bu sefer yalnız değildi
yanrnda Hurri rahibinin kızı

Puduhepa vardı...
Masmaü gözlerinde

Karh dağlar akis yapardı...
Hattuşili i.natla sordu ona

Lavazantiya mı güzel Tuvanuva mı
Bir an bile düşünmeden
Tuvanuva dedi kraliçem

Tabal'ın muhteşem şaraplan
Dudaklanndan bal olur akardı...
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Boşkent
Niğde Vokfı

igJe"ODTÜ K,,leli
ıaral ınJın ge]i>i irilCn

RobODTÜ isimlı ro]ıot,
uluslararasr bir pri"ıgranr r,lan
FLL 8. Türkii,e Tufnu\-aslnda
yarışmalara katıldı, l7- L8-
19 Şubat 2012 tarihlerinde
Ankara ODTÜ Kongre ı.e
Kültür Merkezinde gerçekleşeıı
turnuva).a Niğde ODTÜ
Kole.ji'nden katılan takım
geliştirdıği RobODTÜ
isim]i rolıot LaSarlml
ile "Yükselen Yıldız
ÖdUlu" ne layık
goruldu,

Konlı ile ılgili açıklama

çalışmanın bir sonucu
oLarak gerçekleşti.
Okuluılıuzda roboI
ca]ısına]arına 2010

1,ıLıııcla lıışladık ı,e iLk
LasiıIlnı]nıl: 2-3 \ısıııı
2Ol 1 ıarıhiı,ıdı Sırııı
\-al ı nıi: -\Linı Baı,ı-it'ı_ıı-ı

açılışı;Ja geı,çekleşen
10. Biliıı şenligımizde

sergllenmiştı.

f-: .4:-
a;,,§,q{=

"Okulumuz bünyesınde Robot
KuluDumuzun ) urullugu
çalışmaların bir ürünü c,ılan

RobODTÜ isim]i robot tasarrmr i]e

katıldığımız yarışmada Yükselen
Yı]dız ödülu ile odullendiri]dik.
Bu hışırı uzun surcli biı,

öğrencilerlmizin hafta iki
defa toplanarak yürütluikleri

çalışmalarla belli bir tema

üzcrınde ,,ılışarık FLL 8.

Tı-irkil,e Turnuvasr'na hazı.rlandık
r,e kalılrmı sağladık. Bu yıl
geliştirdigimiz robotumuzu ayrrca

i ] . Bilim şenligimizde sergılemeyi
düşrinüyoruz.

Hazırlayan

Aydrn AKBAŞ
( )kııl \ l1ıa]lırır

20l)"-2012
eğitim
öğretıın ylından

itrbaren görer.li
öğretn-ıen ve

(First Lego League) taratlndan
düzenlenen tulnu\.anln ilııacl
9-16 yaş arasındaki çocukların
bilim r.e teknolo1iye yönelik
meraklarrnı uyandırmak ı.e

onlara anlamlı yaşam becerileri
kazandirmaktır. Biz de
öğrencilerimizin bilimsel olaylara
ılgi gösternreleri ve bu alanlarda
kendilcrini gclisı irmcleri için
bu çalışmıları Jestekledik İlk
defa katıldığımız turnı-ıvada ödı-il
kazanmamız bizleri ayrıca mı-ıtlu
ettl. 4 öğTencimiz madalya, 7

öğrencimiz katıhm belgesi almaya
hak kazandı. Robot kulubu
çahşmalarını yürüten Fen ve

Tekno1o1ı Öğretmenimiz Mehmet
Yalçm Güngör ve takımda görerı
alan öğrencileri kutlrıyor, emeği
geçen herkese teşekkür ecliyorum
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onu son kez
gördüğümde 90 yaşında
Paşakapısı caddesindeki

mütevazı dukkanında
hala çalışıyordu.

Gözleri iyi görmese
de kulakları duü.,rnasa

da dizinde derman.
kolunda takat kalmasa

da örse geçirdiği
kunduraya pençe

çakmaya, saya dikmeye,
kösele kesmeye devam
ediyordu. Gözlüğünün

altından patlak
göz\eriyle şöyle bir baktı

bana, zorlukla tanıdı,
yanlna iliştim, sesimi
zorlukla duyduğunu

anlamrştım, sohbet
ettik bir süre. Bu

görüşmeden 3 ay sonra
hayata veda etti Kasım

Usta... Arahksiz yetmiş
beş sene, dizinde örs

elinde çekiç, kundura
tamir etmiş, dört

duvar arasrndayı|Iar
boyu çal4arak dört

evlat yetiştirmişti.

Çalışkanlıgı,
durustlugu, prensip

sahibi o1ması ve titizliği
ile tanrnrrdı. Srrali

mahallesindeki evimizin
altında, o küçucük

dükkAnını erkenden
açar, gün bopınca

çalışırdı.

Qefertasıyla evde n getirdigi

Ç,'yemeği n i sessizce yerken

bir taraftan ajans haberlenni

dinlerdi. Ülkenin ve dünyanrn
gidişatını takip eder isabetli

yorumlar yapardı. Çarşıda pazarda,

dolaşırken hiç görmedim Kasım
Usta'lı. Sadece bir kez Paşa

bağrndaki bahçesinde asma yapragı

topladığını görmüş, ilk ve son

olarak farklı bir mekanda farklı bir
iş yaptıgına şahit olmuştum. Tüm
dünyası ufacık dukkAnıydı. Bir
ömür tüketmişti burada.

Kasrm Usta'nın Derby, Bally ve

kösele kokan dükkanını çok
severdim. Elime tamir edilmesi
kollu makine gerektiren eski bir
ayakkabı alır "Bende Kollu Makine
yok, Giray Pasajı içindeki Asım
ustaya götür" diyeceğini bile
bile dukkanına inerdim. kimi
zamar. Nuri Leflef kundura cilasr,

badem yağı, en çok da kauçuk
alırdım sapan yapmak üzere...
Her nev'i lostra malzemesi ve deri
türevi ilgimi çekerdi o zamanlar.
Dükkann duvarında tahta

saya kalıplarr ve taban astarları

diziliydi. Kasım Usta'nrn dUkkanı
ve yan komşusu Güneş Bakkaliye

çocukluğumun mekanlanydı.
Her iki dukkan da evimizin
yapıldığı L97 2 yılından doksanlı

1ıllann sonuna kadar faaliyetlerini
sürdürdü. kasrm usta'nrn

ffiW

kendi dukkanlna taşlnmaslyla
o kuçuk dukkdn birkaç kere
kiracı değiştirdi, şimdilerde
telefon ticareti yapılıyor.
Güneş Bakkaliyesi ise kapandı.
Ismarlama ayakkabı imalatı.nrn
unutulduğu, kunduralara pençe
yapılrnadığı, eskiyen ayakkabının
yerine hemen yenisinin alındıgı,
bakkalların da süpermarketlerle
rekabet edemeyrp kan kaybettiği
bi.r tüketim çağına girili.yordu.

kasım ustanın dükkanının önü
sohbet erbabının buluşma yeri ve

mahallemizin fikir platformuydu
adeta. Bu sohbetlerin
vazgeçL|mez ismi Niğde eski
milletvekillerinden İsmail

Güven'd i. Güneş Bakkaliyesi nin
sahibi Öztürk kardeşlerle al.nı
koyden ( Melendiz-Asmış) olan
Güven, sert görünümü ve kendine
has üslubuyla tartrşmalann
lideri konumundaydı. Bakkal
Nurettin abinin aldığı gazeı.enin

başhklanna göre gündem
belirlenir. çoğunluk[a derin siyaset

tartışmaian yapilırdı. Dükkan önü
sohbetleri müdavimlerinin çoğu
yllar önce rahmetli oldu. İstiklal
Göncü, Nalbant Mevlüt, Sabri
Baloğlu ve babasr nur yüzlü Hacr
Amca, Kara ( Dikilitaşh M.Kemal
Erdoğan ) Ramath Hacı, Leblebici
Mümtaz Efendi gibl zamanrnrn
kendi alanında isim yapmış
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kişileriydi. Ara srra bu sohbetlere
Dr. Suat Sönmez, zamanrn SSK
Müdürü Yüksel Özturk, Görgün
Eczanesinin sahibi osman Öke
de katılırdı. kasrm usta kundura
tamir ederken gOzlugUnUn
a].tından sohbet edenleri j.zler,

çoğunlukla dinler, az konuşur,
yeri geldiginde taşl gediğine
koyardı. lğnenin deliginden
dUnyay seyreden munis tabiath,

çalışmayı ibadet sayan, kuşağının
son temsilcilerindendi. Nur içinde
yatsln.

Bu sohbet erbabrndan hayatta
olanlara sağhk ve selamet,
vefat edenlere Allah'tan rahmet
diliyorum.

HAYATı
--"J- z'l ,{Z/ unduracı ve sayacı Kasım

llNO rru( Kası m Tuna) l 909
ylında Saruhan Mahallesi
Akmedrese civanndaki evlerinde
Naim ve Adiüye çiftlnin çocukları
olarak doğdu.1922 -30 pllarında

kunduracı çırağı olarak Niğdeideki
ustaların yanında çalıştı. 1930

Tarsus'ta sayacılık mesleğini
öğrendi. l935 1rlında kendi adına
sayacr olarak çalışmaya başladı.

l936 1rlında sayacılık mesleği

yanında ayakkabı ma]zemesi

satmaya başladı. (KOsele,

deri, çivi, ayakkabı bağı, mes

lastiği.) Ticaret Odası kurucularr
arasrndadrr.

kasim usta'nın babasr ve

amcasl, Göncü'nün Mustafendi
ile beraber istanbul'a ham deri
satan Niğde'nin ilk esnafiydılar.

Merkeple köyleri gezer,

topladıkları derileri Ulukışla'ya
yük arabalarıyla getirir, işlenmek
ve daha sonra ihraç edi.lmek üzere

trenle istanbul'a gönderirlerdi.
1937 yıIında dalnsınrn krzı Hatice
hanımla evlendi. Bu evlilikten
4 çocukları oldu. (Muammer,

Müneıver, Muzaffer, Adiviye)

Fabrikasyon ayakkabı sanay i

kurulmadan önce Niğde 1940-

1965 yllarda İstanbul'dan kösele

getirip Satan esnaf, Hacr Müslim,
Kasım Tuna, Ali İzgi; Bor'dan
Dabak Kamil Usta idi. Niğde'nin
ilk hazır (fabrikasyon) ayakkabı
m.agazas|n| Orhan Keçeci açıı.

Kasrm Usta eski ve yeni Türkçe
okır y azar dı. Ticarethanesinde
tek başrna çalştığı halde her gun

ffiW
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satış gelirlerini yazar guniuk kasa

defteri tutardı. En bui,uk ozelligi

çalışkanlıgı ve durustluguydu.
Satın aldığı malzemenin ahş

fiyatının üzerine ok 20 kAr ve

nakJ.iye bedelinl ilave eder satardr.

Satış liyaıında herkese karşı eşit

fiyat uygulardr. Satışiarı genellikle
peşindi. Sayacılık mesleğinde

başarılı idi. En kaliıeli polin. mes

ve sayaIarı o dikerdi. Sonbaharda

işlerin yoğun olduğu günlerde
sayaları evinde duzeltip trraşlar,

gündüz 1fu dukkanında dikerdi

Sabah 7.00'den akşam ezarllrıa

kadar çalİşır, d,ini bayramlar
dışında tat1| y apmazdı. P azar

günleri de bahçesinde çalışırdı.
Kasım Usta çocukluk 1rllarında
1. Dünya ve İstiklal Savaşrnrn zor
ve yoksulluk günlerini gördü. 2.

Düıya Savaşı 1ıllarında ekmeğin
kame ile satildığı 1rllara şahit
o1du. Ömrü çalışmakla geçti. 15

Arahk 1999 1ılında rahmetli oldu

r940-1965 pllarr arasında

Niğde'deki ayakkabı ustalarrndan:

Vakvak kardeşler Mehmet ve Ziya
Bilen, Akkuş Kardeşler Sabri ve

Bekir, Kambur Ali Usta, Nazrm
Usta, Gümüşler kasabasından
Recep Usta. Emin Özdemir,
Yemeci Halil İbrahim Çakmak ve

oğlu Hacı Müslim, Hami Usta,

Yaşar Usta, Kollu makineciler;
Takunyacı Bahattin YamanoğJ.u,

Akif Usta, Mahmut Dişçekici,
Asım Usta, Yemenici İzzet Mesci,
tek terlikçi ustamlz da Hayrullah
Usta (Osmanlı zamanında 10

pl istanbul'da çalrştıktan sonra

Niğde'ye yerleşmişti. 80 yaşma

kadar dikişli terlik imalatı yaptı.)

Kelikçi Mahmut ağa ( Fertekli)
Kelikçi Azmi ustaları sayabl|iriz.

kasım ljsta ve bütün
meslektaşlarını rahmetle

anryorum.

Saya: Ayakkabının yüzü
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ile birlikte ziy ar etç|ler e

sunulmuş coşkulu dakikalann
"hyaşanmasıü vesile olunmuştur

Bu etkinliklerin organizasyonu

çok zor, yorucu ve kulfetli

olduğunu yakından

bilenlerdeniz. Ama bu noktadan

sonra geri adım atılmamalr bu

etkinlik sürdürulmeli geleneksel

bir hal almahdır. Niğdelilik

şuuru kuwet]endirilmeli ve

çok daha geniş bir katılım

sağlanmalıdır. Bunun içinde

başta Niğde Valiliği ve Niğde

Belediye Başkanlıgı o1mak üzere

herkes katkı vermelidir ve her

şey vakıftan beklenmemelidir.

Gelecek 1rl bu etkinlik daha

mükemmel bir şekilde mutlaka

gerçekleştirilmeli. Bu nedenle

başta Salrn Balaban olmak üzere

Yönetim Kurulundaki değerli

arkadaşlarına ve katkısı olan

herkese teşekkür etmek bir
Niğdeli olarak borcumuzdur.

2012 plında Ankara'da ki 2.

Niğde Günlerinde buluşmak

dileğiyle. Kalrn sağlıcakla.

BASKAN BALABAN VE
ANKARA,DA NİGDE

GUNLERl

1fruşk"ntNiğde Vakfı bu

/),1lbir ilki gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bu
güne kadar ilk defa vakıf
tarafindan Niğde'nin tamamrnl

kucaklayan bir yaklaşım orlaya
konulmuştur. Başkent Niğde
Vakfi ve Niğde Dernekler
Federasyonu uzun ve yorucu

çalrşmanrn ardından Ankara'da
Birinci Niğde Günleri etkinliğini
gerçekleştirdi. Bu etkinlikte
Niğde merkezie birlikte İlçeler

ve Be]deier bile yerlerini ahp

temsil edildiler. Sonuçta

Niğde'yi başta Niğdeliler o]mak

üzere Ankara'da herkese butun
yönleri ile taruttrlar. Niğde'nin
sosyal, kU]turel yaplslnr,

ekonomik hayatnl geniş bir
biçimde yansrttllar. Binlerce
Niğdeli ve Ankaralı Niğde'iı
fevkalade geniş açıdan tanrmak

frrsatrnı buldular, bir bakıma
hasret giderdiler ve geçmişe

donuk hatrralannr tazelediler.

Elbette bu önemli ve etki]i

organizasyonda vakfin başkanr

Sayn; Musa BAIABAN ile
yönetim kurulu'nun katkısı

ü
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buyı.ıktur. O nedenle her

birine bir Niğdeli olarak

teşekkür ve şükran borcumuz

vardlr. Yıllardan sonra vakıf,

topyekün Niğde ile fiilen

kucaklaşmayr başarabilmiş ve

dolaysıyla bUyuk bir hizmet

yerine getirmiştir. Hemşerilik
bağlannın tazelenmesine,

yardrmlaşma ve dayanışma

duygulannı n kuwet lenmesi ne

vesile olmuştur. Niğde'nin
kultur Ve Sanat hayat:üna da

projektör tutulmuştur. Ürünleri,
ekonomik zeriginlikleri gözler

önüne serilmiştir. Onlarca

pldır birbirini göremeyen hatta

unutan hemşerilerimiz bu

vesile ile yeniden kucaklaşma

imk6nı bulmuşlar ve hasret

gidermişlerdir. Bu satırlann

yazarı da aile bireyleri ile

birlikte bu etkinliğe katılmış,

mükemmel ve anlamlı etkinliğin
tadını çıkarmıştır. Bu vesile ile

Niğde'nin yetiştirdiği sair ve

y azarlarla topluca görüşmek

ve sohbet etme imkdnı hasıl

olmuşiur. Bu arada Niğde'nin
folkloru da Türk Sanat Müziği
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Tuhaf, hem de çok tuhaf...

Köşe başında karşılaşıp veya
5 dakika önce telefonda
konuştugunuz bir tanıdıgnızn
öldüğünü öğreniyorsunuz.

Az önce yaşıyordu, etrafi
seyrediyordu...

Oysa o da OlumU daha önce
ölenler gibi kendine hiç
yakıştırmıyordu.

Ama yok artık, tek gerçek bu.

Siz hiç çok yakmınızıkaybettiniz
mi?

"Evet" anlamında ve bUyuk
bir acıyla kafanızı öne doğru
salladıgı nızı görür gi biyim.

Onun bu gidişi ani oldu değil
mi? tüm olumler gibi

onun ölümünden önce ölumü
hiç düşünmemiştiniz değil mi?

Size nefesiniz kadar yakındı oysa.

Sizin gibi yaşıyor, tepki veriyor.
tra[ikte sinirleniyordu degi l mi?

Maça, sinem ay a, rnarkeLe
gitmiştiniz birlikte

Ama o yok artık.

Bir kaç gün yas tuttunuz,

kah ret t in iz.

Sonra... Hepsi bu. Her şey eskisi
gibi devff.m etti, ta ki yeni bir acı
habere kadar...

Ölenle ölünmüyor ki...

Ölum yok oluş deği1 ki aslında

Ne güzel diyor şair: 
-ÖlUm

güzel şeydir, işte budur
perde arkasından haber, hiç
güzel olmasaydı Olur müydü
peygamber..."

Hayat ve ölüm

Iki kardeş gibi

Odun ve kömür, yağmur ve

şemsiye gibi...

Her nefsin mutlaka tadacağ bir
gerçektir ölüm...

Ve ölüm yaşamak kadar guzeldir.

ve ölüm, ruhlarr ve bedenleri
ayakta olan ancak hiç

' y aşamay an7ar' için yaş amak
kadar zordur.

Hayat ne garip.. .
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Y azarımız Alp er Göncü'nün
06.02.20|2 tarihinde İzmir Medical
Park Hastanesinde ikinci çocuğu

dünyaya geldi...Başkent Niğde vakfr
olarak Şenay-Alper Göncü çiftini

tebrik ediyor, Eren bebeğirnize sağlrklı
ve mutlu bir ömür diliyoruz.

HAYAT NE GAR|P...
,J- ./1
Ça/ayat gerçekten o kadar
,/l 9 garip ki,'garip'kelimesi

bile' garabeti' anlatmakta
kifayetsiz kalıyor.

Hayat ve Ölum...

İlk bakışta birbirine çok zıt iki
sihirli kelime gibi duruyor

Aslında hayat=olüm, ölüm=hayat

Sonun başlangıcı, yada
başlangıcın sonu...

Hayat ve Ölum;

Et ve tlmak, gece ve gilndüz, yaz
ve kş gibi...

Hayat çok garip tıpkı ölüm gibi...

Ölüm kasavet veren, hiç
kimsenin Ustün almadıgı,
kendine yakıştırmadığı ancak
dün kendine yakıştıramayanların
sonunda yrızleşmek zorunda
kaldıgı gerçeğin ta kendisi...

Hayat, neşe, eğlence, sevgi, bahar

ÖlUm; yarlşln yada srnaırn sonu,
aslında gerçek hayatm başlangıcı.

Hayat ne garip....

Varsın, soluk alıyorsun.
hüzünleniyorsun. tebessüm
ediyorsun, bagırryorsun ve
yoksun.

Her şey göz açıp kapayıncaya
kadar...

€*ş
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cezaevinde kadrnlar Günü kutlandr

Niğde'de i1 protokol eşleri, 8 Mart Dünya Kadrnları Günü nedeniyle E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bulu-
nan kadın hükümlü ve tutuk].uları ziyaret etti. Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Hayreddin Akçıi'm eşi Nuray Akçil
ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustala ÖzıUrk'Un eşi Sevda Öztürk ile hakim ve savcı eş'lerinin organizas-
yonu ve destekleriyle E tipi Kapah Ceza Infaz Kurum Müdüru Hüselın Akkuş'un eşi Nemin Akkış'un, Niğde
Valisi Alim Barut'un eşi Miyase Barut başkanlığında gerçekleşen programda duygulu anlarda yaşandı.

Niğde'de Şenliğe Katrlanlar Yağmurda Mahsur Kaldr
.',ttr

Niğde Nar kOyune şenliğe giden bini aşkın kişi, sağanak yağış nedeniyle o1uşan se1 sularrrıln yolu kapatmasıyla
araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Merkeze bağh Nar kOyunde Nar Köy Kültür ve Yardımlaşma Demeği tarafin-
dan bu pl 6.sı düzenlenen şenliklere Istanbul, İzmir ve Niğde'den 400 araçla yaklaşık l500 kişi katıldı. Saat
15.00 sıralarında başlayan yağmurun şiddetlenmesi sonucu meydana gelen sel baskrnrnda şenlik bolgesine
giden yol kapandı. Delikli Dağ mevki.inde yapılan şenliklerde mahsur kalan].arın bazıIarı kendi imkanları ile
inerken çok sayda ki.şi araçlarda mahsur kaldı.

Sunta Yüklü Kamyon Hareket Halindeyken Alev Aldı: Niğde'nin Ulukışla ilçesinde hareket halindeki sunta

1,uklü kamyon yandı. Olay Ulukışla ilçesi E-90 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan
Adana istikametine gitmekte olan E.Ç. yönetimindeki sunta yuklu kamyon Kardeşgediği mevkisine geldigi sıra-
da bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bir anda bul,uyen yangln sonucu kamyonun kasasrnda bulunan ve piyasa
değeri 60 bin TL olduğu belirienen suntalar yanarak kUl o1du.
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_ Başkan;.lVlehmet Çetin

üyeıer; sekreter Berran Aıtuntecim, ,İJ,[İ:lpIİğHİİ'İ'r',İ'İl;.gi, serdar seıamoğıu, Koray çağıar
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