
2015’E VEDA 2016’YA MERHABA

1992 yılında kurulan ve günümüze değin Yönetiminde görev alan ve kendilerine şük-
ran borçlu olduğumuz tüm hemşerilerimizin üstün gayretleriyle bugünlere gelebilen 
Vakfımız Yönetimi, 2015’in son etkinliği olarak 19 Aralık 2015 günü akşamı, Ankara 
Seral Manhattan Otel’de hemşerilerimiz arasındaki birlik ve dayanışmayı pekiştirip 
güçlendirmek amacıyla, “2015’e veda, 2016’ya Merhaba” yemeği düzenlenmiştir. 

Neden 2015’e Veda? 

2015 yılında sizlerin de malumu olduğu üzere gerek  sınırlarımızdaki komşularla; ge-
rekse yurt içinde pek çok sorunlar ve acı olaylar yaşadık. Öncelikle komşularımız Irak 
ve Suriye ile, ülkelerindeki iç çatışmalardan kaçan yüzbinlerce sığınmacıya, kendi ülke-
mizde yaşadığımız onca ekonomik sıkıntıya rağmen insanlık gereği, kutsal dinimizin 
gereği kapılarımızı açtığımız, sahip çıktığımız için karşı karşıya geldik. 

Yurt içinde ise, siyasilerin zaman zaman sabır sınırlarını zorlayan kısır çekişmeleri ya-
nında, özellikle Güneydoğu’da yaşanan ve halen aralıksız süren üzücü olaylar, büyük 
kentlerimizdeki canlı bombalı terörist eylemleri ve bu olaylar sonrası içimizi, yürek-
lerimizi burkan çok acı kayıplarımız, düştüğü ocakları yakan şehit haberleri. Elbette 
bunları kabullenmek, içimize sindirmek olası değil. 

2015’le birlikte, bu tür tüm olayların sonlanmasını istediğimiz, dilediğimiz, beklediği-
miz için 2015’e veda dedik. 

Neden 2016’ya merhaba? 

2016’da komşularımızdaki iç çatışmaların bir an evvel sona ermesini; ülkemizde barı-
nan yüzbinlerce sığınmacının biran evvel özlemini çektikleri huzur içindeki ana yurtla-
rına, vatanlarına kavuşmalarını dilediğimiz, tüm komşularımızla özlemle beklediğimiz, 
sıfır sorunlu günlere ivedilikle kavuşmak istediğimiz, yurt içinde ise tüm kısır çekiş-
melerin ve çatışmaların bir an evvel bitmesini, terör olaylarının durmasını ve ocakları 
yakan şehit haberlerinin sona ermesini; Ülkemizde Sevgi, Barış, Dostluk, Kardeşlik ve 
Huzur dolu günlerin en kısa sürede geri gelmesini dilediğimiz için 2016’ya merhaba 
dedik. 

Kuşkusuz, özel olarak güzel Niğdemiz için de 2016’dan beklentilerimiz var. Öncelikle 
ve özellikle, hemen hepsinin yazışmalarını yapan kişi olarak, kısmen katkılarım oldu-
ğuna inandığım Otoyol, Havaalanı, Ecemiş-Suyu projelerinin ivedilikle uygulamaya 
konulmasını, Niğde’mizin ulaşım ve İçme-Kullanma-Sulama suyu sorunlarının en kısa 
sürede çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Hızlı tren projelerinden Niğde’mizin de 
yararlandırılması için formüller üretilmesini bekliyoruz. Akkaya Barajı’nın arıtma soru-
nunun bir an evvel çözümlenmesini umuyoruz.

Diğer yandan Köşkhöyük (Bahçeli), Gültepe-Kestel (Çamardı), Porsuk Höyük (Ulukışla-
Darboğaz) ören yerleri, Camileri, Kiliseleri, Hamamları, Kalesi, Saat Kulesi, Akmedre-
sesi, Bedesten’i, Rahibe Mumyasının bulunduğu müze, Kuşkayısı Mezarlığı (Karatlı), 
Kavlaktepe Yeraltı Şehri, Bolkarları, Aladağları, Demirkazığı, Emili Vadisi, Narlı Gölü, 
Çiftehan Kaplıcaları, Kemerhisar İçmeceleri, Keten Çimen Yaylası, Dünyanın tek öt-
meyen Endemik Kurbağa türü olan Rana Holtzi’nin yaşadığı Karagölü ve daha da 
önemlisi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Gümüşler Manastırı, Tyanası olmak üzere 
onca doğal güzelliklere, tarihi, turistik ve kültürel varlığa sahip olmasına karşın bun-
lardan hiç biriyle “Türkiye’nin antik Kentleri ve Ören Yerleri Haritası”nda yer alamayan 
Niğde’mizin de en azından birkaç varlığıyla, birkaç değeriyle bu haritada yer almasını 
bekliyoruz. Yine Yukarıda saydığım onca varlığına rağmen, hemen hemen hiçbir fir-
manın yurt içi tur paketlerinde yeri olmayan Niğde’mizin, bir değil, birkaç değil, tüm 
firmaların tur paketlerinde yer almasını bekliyoruz. 

Birkaç cümle ile de 2016’dan Vakfımızın beklentilerine ve hedeflerine değinmek isti-
yorum. Benim de görev aldığım 2014 yılında yavaşlayan ve durma noktasına gelen 
Vakfımız etkinliklerine, Vakfımıza olan ilgi ve desteğe 2015 yılında görev alan tüm ar-
kadaşlarımızın ortak çabalarıyla ve katkılarıyla bir ivme kazandırdığımız inancındayım. 
Ancak, bunları yeterli görmüyoruz. 2016 yılı için dileğimiz, arzumuz ve beklentimiz 
bu ivmeyi 2’ye, 3’e, 5’e katlamak. Vakfımızı geçmişteki şaşaalı günlerine döndürmek 
olmalıdır. 

Mutlu yıllar dileği  ve sonsuz sevgi, saygılarımla…
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Erdoğan ÖZEGEN (AK Parti) 
Milletvekilimiz Erdoğan 
ÖZEGEN 29.11.1965 ta-
rihinde Niğde’de doğdu. 
Öğrenimini tamamladık-
tan hemen sonra iş haya-
tına atıldı. Sayın ÖZEGEN 
tekstil, inşaat ve gıda 
sektöründe  3’ü aile şir-
keti, 2’si ortaklık olmak 
üzere kurduğu 5 şirkette, 
Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca, 1984 
yılından itibaren sosyal ve kültürel amaçlı çeşitli Va-
kıf ve Derneklerde Kurucu ve Yönetici olarak görev 
aldı. 

1988 yılından itibaren aktif siyasetin içerisinde yer 
alan Sayın ÖZEGEN, 1995-2002 yılları arasında, 
Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve Tarım Konseyi üyeliği görevlerinde bulundu. 
Niğde Merkez Belediye Başkan Adayı olarak 1999 
mahalli seçimlerine de katılan Erdoğan ÖZEGEN AK 
Parti’nin  Niğde Kurucu İl Başkanı olmuş; 3 Kasım 
2002 Milletvekili Genel Seçimlerinde de 22. Dönem 
AK Parti Niğde Milletvekili olarak parlamentoya gir-
miştir. 

Sayın ÖZEGEN, 2007-2014 yılları süresince de 
TOBB’de  Başkanlık Kurumsal İlişkiler Başdanış-
manlığı, TOBB ETÜ İkiz Kuleler Teknoloji Merkezi 
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı, ETÜ Hastanesi Yö-
netim Kurulu Başkan Vekilliği, ATO Meclis Üyeliği 
ve TOBB Strateji Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerin-
de bulundu. 

1 Kasım 2015 seçimlerinde 26. Dönem AK Parti 
Milletvekili olarak yeniden Parlamentoya giren ve 
Meclis İdare Amirliği’ne seçilen Erdoğan ÖZEGEN 
evlidir ve 3 çocuk babasıdır. 

Alpaslan KAVAKLIOĞLU (AK Parti) 
1962 yılında Niğde’nin 
Bor ilçesinde doğdu. Es-
naf bir ailenin çocuğu 
olarak ilk, orta ve lise öğ-
renimini Bor’da tamamla-
dı. Ankara Üniversitesi Si-
yasal Bilgiler Fakültesine 
girerek İşletme Bölümün-
den 1985 yılında mezun 
oldu. 

1986 yılından itibaren çe-
şitli ilçelerde kaymakamlık; Erzincan ve Sakarya’da 
deprem dönemlerinde Vali Yardımcılığı görevlerin-
de bulundu. İçişleri Bakanlığı’nda Daire Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Türkiye Acil Durum 
Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yü-
rüttü. 2009-2011 yıllarında Başbakanlık Güvenlik 
İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 

İngiltere’de dil ve kamu yönetimi, Japonya’da afet 
yönetimi, bölgesel kalkınma ve yeniden yapılanma, 
Tayvan’da toplum kalkınması konularında uzun dö-
nem eğitimler aldı. 

24. Dönemde AK Parti Niğde Milletvekili olarak Par-
lamentoya giren Sayın KAVAKLIOĞLU, TBMM Gü-
venlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı; AK Parti 
Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı 
görevlerinde bulundu. 

Parlamentolar Arası Birlik Grubu Türk Grubu Üyeliği, 
Türkiye – Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Gru-
bu Başkanlığı ve Türk Parlamenterler Birliği Yöne-
tim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüten Alpaslan 
KAVAKLIOĞLU, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan Mil-
letvekilliği Genel Seçimlerinde üçüncü kez AK Parti 
Niğde Milletvekilliğine seçildi. 

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca bilen 
Sayın KAVAKLIOĞLU evlidir ve 2 çocuk babasıdır. 

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİMİZ
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ÖMER FETHİ GÜRER (CHP)
Niğdelidir.  Babası Lütfi, Annesi Kadriye GÜRER’dir.  
Eğitimini Bor Zafer İlkokulu,  ŞNP Ortaokulu, Balı-
kesir Bandırma E.M.L, Niğde Meslek Yüksek Okulu 
ve Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini 
bitirerek tamamladı. 

1978 yılında Adana ÇU-
KOBİRLİK İplik Fabrika-
sında çalışma yaşamına 
başladı. Tekstil İşçileri 
Sendikası Çukobirlik Sen-
dikası kurucuları arasında 
yer aldı. Tüm işçilerin katı-
lımı ile yapılan seçimlerde 
büyük oy farkı ile Şube 
Başkanı seçildi. ÇUKOBİR-
LİK İş yeri toplu iş söz-
leşmesinde de bir rekora 
imza attı ve Tekstil iş 

kolunda en kapsamlı sözleşmeyi imzaladı. 2009 yı-
lında CHP Bor Belediye Başkan Adayı olarak seçim-
lere girdi. Parti oylarını üç kat artırdı. 2011 yılında 
Kartal Belediyesi’nde danışman olarak işe başladı, 
Özel Kalem Müdürü ve Kartal Belediyesi Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Otomotiv sek-
töründe müdür ve Gıda gruplarında Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı, Genel Müdür olarak görev yaptı. 
CHP Gençlik Kolları ve ana kademede yönetici ola-
rak görev yaptı.

 Niğde ilini anlatan Niğde Kapadokya Başkenti, Niğ-
de Spor Tarihi, Niğde Şaka Fıkra Söylence, Bor Şehri, 
Kızılca Bektiklerin Yurdu kitaplarını yazdı. 

Son eseri Niğde Siyaset Tarihi kitabı da yayına 
hazır. Niğde Meslekler Tarihi yazı dizisi olarak ya-
yınlandı. Hürriyet Haber Ajansı, Cumhuriyet, Güneş, 
Günaydın gazeteleri Niğde ve Bor Muhabirliği yaptı. 
Niğde ili ile ilgili ulusal ve yerel basında yayınlanmış 
beş bini aşkın makalesi bulunmaktadır. 

Turizm News, Turizm Forumu ve Niğde ile ilgili bazı 
siteler ile Mesleki dergilerde de yazıları yayınlandı.. 
Amatör spor kulüplerinde başkanlık yaptı. Turizm 
Yazarları Derneği, FİJET, Başkent Niğde Vakfı ve İs-
tanbul Niğdeliler Derneği üyesidir.

1 Kasım 2015 seçimleri sonucunda, 26. Dönem CHP 
Niğde Milletvekili olarak TBMM’ne giren Ömer Fethi 
GÜRER TBMM Kit Komisyonu Üyeliğine seçildi. 

GÜRER evli ve iki çocuk babasıdır.  

ATATÜRK’TEN SON MEKTUP
Siz beni hâlâ anlayamadınız,

Ve anlayamayacaksınız çağlarca da,

Hep tutturmuş “yıl 1919, Mayısın 19’u” diyorsunuz,

Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz.

Mustafa Kemal’i anlamak bu değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Bırakın o altın yaprağı artık,

Bırakın rahat etsin anılarda şehitler,

Siz bana neler yaptınız ondan haber verin,

Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin,

Mustafa Kemal’i anlamak yerinde saymak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Bana muştular getirin bir daha,

Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan;

Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı,

Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı,

Mustafa Kemal’i anlamak avunmak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarınızda,

Hâlâ oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz,

Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın,

Uluslar, fethine çıkıyor uzak dünyaların.

Mustafa Kemal’i anlamak göz boyamak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,

Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,

Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,

Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

Mustafa Kemal’i anlamak ağlamak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü

Görüyorum ki hâlâ aynı yerdesiniz hiç ilerlememiş;

Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek dururken,

Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen,

Mustafa Kemal’i anlamak işitmek değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla,

Bilime, sanata varılmaz rezil dalkavuklarla,

Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister,

Paydos öğünmeye, paydos avunmaya, yeter,yeter,

Mustafa Kemal’i anlamak aldatmak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

                                             Halim YAĞCIOĞLU
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günlerde Adana’da da bir güreş turnuvası başlamış. 
Hikmet’i de ikna ederek Adana’ya götürmüşler. Sı-
rası gelince de Ceyhanlı rakibiyle mindere çıkmış. 
Güreş uzadıkça uzuyor, bir türlü yenişemiyorlar. 
Niğde’den gelen Lise öğrencileri coşkulu bir şekil-
de tezahürata başlıyorlar. Şevke gelen Hikmet, tek 
ve çift dalarak rakibini kaldırmış ve oldukça yüksek 
olan minderin iki metre dışına fırlatmış. Kuşkusuz, 
Hikmet KESER bu hareketi nedeniyle diskalifiye 
olmuş; ama, bu olay Niğde’de yıllarca konuşulmuş. 

Yıl 1980… İzmir’de görevliyim. Hatay semtinde otu-
ran, eşi ve kendisi emekli öğretmen olan bir hemşe-
rimle tanıştık. Karşılıklı ziyaretlerde konuştuklarımız 
sadece Niğde ile ilgili konular olurdu. Sarı Köprü, Tit-
reyen Çayırı, Kurdunus (Yeni İsmi Kumluca) ve Kur-
dunus Köprüsü, Aravan (Yeni İsmi Hamamlı), Aşağı 
Kayardı, Ahmet Pınarı, Kuzucu Pınarı, Azimoğlu, Al-
tuncular ve Beşiktaş Sokakları, Ömerler Çayırı, Paşa 
Bağları Çayırı, Yeşilburç ve 150 yıllık devasa çınarlar 
konuşulurdu. 

Yıl 1984… Yer İzmir Konak, Valilik binası önü. Öğle 
tatilinde Maliye yemekhanesine giderken gözüme 
birden 51 plakalı bir araç takıldı. Asfalt yolun sağ 
kenarına çekilen aracın yanına gittiğimde bir de 
ne göreyim dersiniz. İzmir’de öğretmenlik yapan, 
yakından tanıdığım Yüceste BİRCAN araç sahibiyle 
konuşuyor. Onları dinledim. BİRCAN, araç sahibine 
“Kardeşim, Sen Niğde’den mi geldin? Ne zaman 
Niğde’ye gideceksin? Ben iki yıldır Niğde’ye gidemi-
yorum. Ama şimdi 51’i ve sizi gördüm ya, Niğde’ye 
gitmiş gibi oldum. Memleketimin havasını teneffüs 
ettim. Hasretimi giderdim. Sana çok teşekkür ede-
rim.” dedi.  Onları dinledikten sonra ben de araç sa-
hibine sarılıp kucaklaştım ve teşekkür ettim. 

Yıl 2013… İzmit’te kardeşiyle birlikte toptan ve pe-
rakende kuyumculuk yapan Vakfımız Onur Kurulu 

Vatan sevdalıları olur da Niğde sevdalıları 
olmaz mı? Olmaz demeyin sakın! 

Birkaç günlüğüne de olsa Niğde dışına çıktığınızda 
ya da yurt dışındaki hemşerilerimizle görüştüğü-
nüzde öncelikle doğup büyüdüğü memleketini, ma-
halle ve okul arkadaşlarını, daha sonra da Vatanın-
da olup bitenleri sordukları zaman, ilini ve vatanını 
ne denli özlediklerini, hasretle çarpan yüreklerinin 
ne kadar yanıp tutuştuğunu hemen hissedersiniz. 
Dahası, acı ve tatlı hatıralarını naklederken nasıl 
ağlamaklı olduklarını, gözlerinin yaşardığını hemen 
fark edersiniz. 

Aynı şeyleri, sürekli memleketi dışında olan Niğde-
liler için de aynı özlemi duyduklarını söylemek, son 
derecede doğru bir yaklaşımdır. 

Ruhu, gönlü Niğde sevdası ile dopdolu, kalbi her an 
“Niğde” diye çarpan Saygıdeğer Hemşerilerimle ilgili 
birkaç ilginç anımı anlatmadan geçemeyeceğim. 

Yıl 1959… Niğde Lisesi’nde okuyoruz. Lisemize 
Kayseri’den naklen bir öğrenci geldi. Kendisi güreş-
çiymiş. Bizleri de hemen harekete geçirdi. Beden 
Eğitimi öğretmenimizin teşviki ve yardımlarıy-
la bir güreş minderi  temin ettik. Haftada iki gün 
olmak üzere derslerin bitiminde, bu işe gönül ve-
ren yedi arkadaşla birlikte çalışmalara başladık. Bu 
arada, Niğde dışından gelen güreşçilerle, serbest 
stilde güreştik ve kısmen de başarılı olduk. Bu 7’li 
Kayseri’den gelen Ali Rıza KARATAŞ ile Niğdeli Hik-
met KESER, H. Orhan GÜRER, Mustafa POYRAZOĞ-
LU, Mehmet ÖZTÜRK, Yalçın YAVUZ ve Sabri SOY-
LU idi. Niğde’ye dışardan bir güreş takımı geldiğin-
de bizleri mutlaka bir araya getirir ve güreştirirlerdi. 

Yıl 1961… Güreşçi arkadaşlarımızın hemen hepsi 
Niğde dışında ve farklı Üniversitelerde okuyor. Te-
sadüfen Hikmet KESER’in tatil için Niğde’de olduğu 

NİĞDE SEVDALILARI …
Yazan: 

H. Orhan GÜRER 
Maliye Bakanlığı Emeklisi
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dı, ama ikinci bir taş yoktu. Ben de kale yapmak için 
bir taş daha buldum. Ama, benim gücüm taşı getir-
meye yetmedi. Arkadaşlardan yardım istedim. Taşı 
birlikte getirdik ve kale oluştu. İşte bu taş 60 yıl 
önce benim arkadaşlarımla getirdiğim taş. Olduğu 
yerde duruyor. ”dedi.  Ahmet kendi kendine şöyle 
mırıldanıyordu: “Hey gidi hey. Çıplak sporun yoksul 
oyuncuları. Şimdi onlar neredeler ve ne yapıyorlar. 
Onları çok ama çok özledim.” 

Gönül dostları ve Niğde sevdalıları ruhu, gönlü 
memleket özlemiyle dolu olan ve Kalpleri her an 

Vatan  ve Memleketi Niğ-
de aşkıyla çarpan kıymetli 
Hemşerilerim, 

Yılda hiç olmazsa en azın-
dan bir kez olsun Niğde’mi-
ze Sıla-i Rahim yaparak vefa 
borçlarınızı yerinize getir-
menizi umuyor, bekliyor, 
arzu ediyoruz. 

Gönül dolusu selam, sevgi 
ve saygılarımla.

Üyesi Ahmet TOPÇU Niğde’ye geldi. Niğde’nin bir-
çok mahallesini gezdikten sonra “Orhan Abi, yıllar 
öncesinde çıplak ayakla top oynadığımız Titreyen 
Çayırı’na gidelim mi” dedi. Gittik, aynı çayırlık bütün 
güzelliğiyle hiç değişmeden olduğu gibi duruyordu. 
Ahmet yanımdan ayrıldı. Bir büyük taşın yanında 
durdu. Ben de yanına gittim. Çömelmiş; bir taşa 
tekrar tekrar bakıyor; dalıp gidiyor, hüzünleniyordu. 
“Ahmet” dedim, “Bu taşta ne keramet var?” Ahmet, 
“Orhan Abi, biz burada çıplak ayakla top oynarken 
sizin kaleciniz olurdum. Fakat orada bir tek taş var-

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

Dergimizin Sizlere gönderilen her sayısı, baskı miktarına ve gramajına göre, posta giderleri ile 
birlikte Vakfımıza 4-5 TL arasında değişen bir yük getirmektedir. Bu arada şimdiye kadar sizlere 
gönderilen dergilerden 150-175 kadarı, alıcılarına ulaşamadığı gerekçesiyle Vakfa iade edilmiştir. 
Ayrıca dağıtım listemizde oldukları ve sürekli kendilerine dergi gönderildiği halde, yıllardır Vakfımıza 
hiç destek vermemiş üye ve hemşerilerimizin varlığı da bir gerçektir. 

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

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

Saygılarımızla

Başkent – Niğde Vakfı 
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li, kravatlı Müdür Yardımcıları ve bazı öğretmenlerin 
bulunduğu bir grup tarafından “Erdoğan Bey mi?” 
diyerek karşılandım. Doğrusu çok şaşırmış ve bir o 
kadar da sevinmiş, gururlanmıştım. Onlardan biri 
elimdeki tahta valizi alarak orada bekleyen- affe-
dersiniz eşekli- bir hamala verdi. 

Birlikte doğruca Lise’ye gittik. Müdür Beyin odasın-
da bir süre devam eden tanışma faslı, sohbet ve 
içilen çaylardan sonra Sayın YÜZAK bana dönerek: 

Değerli Okuyucular,

Dergimizin bu sayısında “Bize Emek Ve-
renler” köşemizde, komple sporcu kişili-
ğiyle de iz bırakan, eniştemiz, damadımız  
(Niğde’de Merhum Muhterem ÖZERSON’un 
kızıyla evlenerek Merhum Matematik Öğ-
retmenimiz Hasan YEĞİN’le bacanak ol-
muşlardır.),  İngilizce öğretmenimiz Erdo-
ğan ATAV’ı kendi anlatımıyla sizlere tanıt-
mak istiyoruz. 

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü’nden 
iyi derece ile mezun olduktan hemen sonra Niğde 
Lisesi İngilizce öğretmenliğine atandım. Parasız ya-
tılı okumuş olmam, tayin için beklememi gerektir-
miyordu. 

O zamanlar Niğde’yi hiç mi hiç bilmiyordum. Ama, 
bilenlerden edindiğim izlenimlere göre şirin, yeşil-
lilerde dolu, bağlık bahçelik, eğitime oldukça önem 
veren, yaklaşık 20.000 nüfuslu küçük bir Anadolu 
kentiydi. 

Niğde Lisesi Müdürü Sayın Talip YÜZAK Bey’e te-
lefon ederek okullarına atandığımı, bekar olduğu-
mu ve Niğde’ye gideceğim tarihi bildirdim. Sayın 
YÜZAK, “Çok memnun olduğunu, çünkü 3-4 yıldır 
Niğde Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olmadığını; ay-
rıca, okul yatılı olduğu için benim de kalabileceğimi” 
söyledi. Doğrusu Ben de bu duruma oldukça sevin-
miştim. 

O yıllarda Ankara – Niğde hattında çalışan İnan Tu-
rizm Otobüs İşletmesi’nden (Halen çalışan en uzun 
ömürlü firma) bir bilet aldım ve gideceğim otobü-
sün gün ve saatini Lise Müdürüm Sayın YÜZAK’a 
bildirdim. Niğde’de otobüsten iner inmez hiç umma-
dığım hoş bir sürprizle karşılaştım. Otobüsten indi-
ğimde, aralarında Müdür Beyle birlikte takım elbise-

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİMİZ ERDOĞAN ATAV… Yazan: 
Erdoğan ATAV

Bize emek verenler
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termiş oldukları yakın ilgiyi ve desteklerini hiç mi 
hiç unutamam. Onları saygıyla, ebediyete intikal 
edenleri de rahmetle anıyorum. 

Ayrıca, aydınlar kenti Niğde’de insanların eğitime 
ne kadar değer verdiklerini; eğitimciye, öğretmene 
ne denli saygı duyduklarını asla unutamam. 

Kıymetli öğrencilerimin başarılarını gördükçe ve 
duydukça gurur duydum ve daima mutlu oldum. 

Bunca yıldan sonra beni hatırlayan ve bulan sevgili 
Muharrem’in şahsında tüm öğrencilerimi gözlerin-
den öperim. Ayrıca, NİĞDEmiz dergisinde böylesi bir 
faaliyeti (Bize Emek Verenler Köşesi) hayata geçir-
diğiniz için sizleri kutlar ve başarılarınızın devamını 
dilerim. 

Sevgilerimle…

“Haydi bakalım, şimdi masa tenisi oynayacağız. Ye-
nilen akşama Niğde Tava ısmarlayacak.” dedi. Be-
nim gerek öğretmen okulunda gerekse Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nde masa tenisi karşılaşmalarında dere-
celerim, ödüllerim vardı. Ama, onlar bunu bilmiyor-
lardı. Ben “Yorgun olduğumu; üstelik masa tenisi 
oynamayı bilmediğimi,  söylediğim halde, onlar ıs-
rarla “Hayır, bizde adet böyledir.” diyerek zorladılar. 
Tabii ki sonuçta Niğde Tavayı onlar bana ısmarladı-
lar. Böylesi hoş bir anıyla başlayan Niğde’deki öğ-
retmenliğim, buna benzer daha nice anılarla, sürp-
rizlerle dolu ise de bunların hepsini kaleme almak 
oldukça zor. 

Niğde’deki öğretmenliğim süresince deneyimli öğ-
retmen arkadaşlarımın ve büyüklerimin bana gös-

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

Dergimizin 94. Sayısının 17. sayfasında, “Bize Emek Verenler Köşesi” başlıklı bir seriye neden yer vermek istediğimizi 
açıklamış; 95. Sayımızın “Sunuş” yazısında da bu konudaki sizlerden beklentilerimizi tekrarlamıştık. Ancak, ne yazık ki 
bugüne kadar bu köşemizde yer vermeyi arzu ettiğimiz eli öpülesi öğretmenlerimizden, sadece Merhum Hüseyin YETİK 
ve Merhum Hasan YEĞİN’in oğulları İlker YETİK ve Ertunga YEĞİN tarafından Değerli Babalarının biyografileri ve bazı 
fotoğrafları Vakfımıza ulaştırılmış ve 94 ve 95. sayılarımızda değerlendirilmiştir. Son olarak da  Geometri Kitaplarımızın 
yazarı Tahsin ÇİZENEL Hocamızın, kendi kaleminden biyografisi bir yakını aracılığıyla Vakfımıza gönderilmiş olup 96. 
sayımızda yer verilmiştir. Beklentimiz ve niyetimiz bu köşemizi kesintisiz birkaç yıl sürdürebilmektir. Bu nedenle, bir kez 
daha bu öğretmenlerimizden (Naci ECER, Naci ERDEM, Celal ÖZENÇAY, Fikret TAYANÇ, Mehmet TÜRKPENÇE, Nebahat 
ŞENOL (TÜRKÖZ), Muammer TEMİZER (ŞAFAK), Fatma BİNİCİ, Saadet TÜRKPENÇE, Firuzan TAŞDEMİR, A.İhsan BEYHAN, 
Sadi BAYDAR, Ahmet Maruf BUZCUGİL, Osman DEMİRYÜREK, Nazım AYDIN, Cengiz ÖĞÜT ve diğerleri) yaşayanların 
kendileri ya da yakınları; ebediyete intikal etmiş olanların da yakınlarından kısa hayat hikayelerini, birkaç resmini, 
öğrencilerinin varsa Onlarla ilgili anılarını Vakfımıza ulaştırmalarını rica ediyoruz. Saygılarımızla

Başkent – Niğde Vakfı 
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Geldi geçti ömrüm benim

Bir yel esip geçmiş gibi

Hele bana şöyle gelir

Bir göz açıp yummuş gibi “ 

Karacaoğlan’dan.

Meslek yaşamının tamamı üniversite ortamında geç-
ti.  Biz diyerek, halk  diyerek ben demeyi unutan bir 
nesilden, ben diyerek, biz’i unutan bir nesile geçişimizi 
acı ile izledi. Aydınlık yarınlara koşar adım ilerlemeyi 
planlayan, uman, ama bunu nasıl yapacağını bileme-
yen bir nesilden, bireysel bir aydınlık geleceğin, biz 
karanlıktayken mümkün olamayacağını unutanları 
hayretle izledi. Bilgili olmakla bilge olmak arasındaki 
farkı öğrenmeye çalıştı.

“Cahiller kendini aklar

Arifler özünü yoklar

Kurudu çaylar, ırmaklar

Ser çeşmenin gözü kaldı “ 

Dertli Divani’den

Niğde’de 1947 yılında doğan Olcay YEĞİN Matematik 
öğretmeni Hasan YEĞİN ve Saffet YEĞİN’in oğludur.

Niğde Lisesinden 1965’de,  Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden 1971 yılında mezun oldu. Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
dalındaki uzmanlık eğitimini  1976 yılında tamamladı. 
Aynı anabilim dalında  Çocuk İmmünolojisi konusunda 
eğitime başladı.

1979 yılında British Council bursu ile 1 yıl Londra 
Westminster Tıp Fakültesinde çalıştı. 

Doçentlik tezini 1983 yılında tamamladı ve aynı yıl 
Antalya Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
anabilim dalına Doçent olarak atandı. 

1988 yılında Profesör oldu; 2014 Yılında ise emekli 
oldu.

 Sci kapsamında 70 makalesi yayınlandı, bu yayınları-
na 667 atıf aldı. Yenidoğan ve immünoloji konusunda 
iki kitap yazdı. 

Dr. Gülten YEĞİN’le evli, Bora ve Güneş adında iki oğlu 
ve Burçin ve Arzu adında  gelinleri,  Nehir adında bir 
torunu var.

29 Eylül 2015  günü sekiz aydır savaştığı karaciğer 
kanserine yenik düşerek hayata veda eden Olcay YE-
ĞİN, tüm sevenleri, öğrencileri, meslektaşları ve yakın-
larınca Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı. 

Prof. Dr. OLCAY YEĞİN’i KAYBETTİK… 
Hazırlayan: 

Ertunga YEĞİN 
Tekstil Mühendisi 
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İlker KURŞUN
BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Değerli Hocamız, Türkiye’ ye “Kelebek” leri sevdiren,
En az kelebekler kadar sevilen,
Prof. Dr. Olcay YEĞİN hocamızın acı kaybının üzüntü-
sünü yaşıyoruz...
Hayat !
Sen ne acımasız bir selsin?
Önüne katıp-götürüyorsun herşeyi...
Hayat !
Sen ne güzel şeysin?
Tüm acımasızlığına rağmen vazgeçilmeyen...

Dr. Emre YILDIRIM

Ne şanslıyım ki tıp fakültesi diplomamı büyük hoca 
Prof. Dr. Olcay YEĞİN’in ellerinden aldım. Bu tören son-
rası Olcay YEGİN hocamızı odasında ziyaret etmiştik. 
Son derece düzenli masasında oturuyor ve ‘Cell’ baş-
lıklı bir textbook okuyordu. Başını kaldırıp gözlükleri-
nin arkasından gülen gözleri ile bakarak bizi sevgiy-
le karşıladı. Herşeye en baştan hücreden başladığını 
söyledi. Bizde o gün herşeye ve meslek hayatımıza 
en baştan onun öğrettiği gibi başladık. Meslek haya-
tımızın 13. yılında onu örnek almaya devam ediyoruz. 
Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun, nurlar içerisinde 
rahat uyu hocam.

Dr. Eylem AKSOY

Olcay YEĞİN benim hocam ve kız kardeşimin hayatını 
kurtaran çok Kıymetli bir bilim insanı. Annem size her 
zaman minnettar kaldı. Diğer birçok annenin umudu 
olduğunuz gibi benim annemin de her zaman dua-
larında yer aldınız. Sadece biz öğrencilerin değil an-
nelerin de kalbini yaktınız gidişinizle. Kız kardeşim 
özelinde tüm çocuk hastalarınız adına anneler adına 
size minnetlerimi sunuyorum. Işıklar kelebekler çocuk 
gülüşleriyle dolsun cennetiniz . Sizi çok sevdik hocam.. 
Çok sevdik. Güle güle canım hocam

ÖĞRENCİLERİ, MESLEKTAŞLARI ve 
YAKINLARI ONUN İÇİN NELER DEDİLER?

Doğan Alpaslan Demir

Onu 1985- 1986 yıllarında Antalya’nın küçük bir kö-
yünde sağlık ocağı hekimliği yaptığım mesleğimin ilk 
yıllarında tanıdım. İleri tetkik ve araştırma gerektiren 
çocuk hastalarımı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte-
sine yönlendirdiğim zaman hastanın durumuyla ilgili 
bana sayfalar dolusu cevap yazardı. Yazdığı mektup-
larına “Değerli meslektaşım” diye başlar, “saygılarım-
la” diyerek bitirirdi. Bir gün durumu ağır menenjitli bir 
çocuğu özel bir araçla Akdeniz Üniversitesine yolla-
yıp kendisine de manyetolu telefonla bilgi vermiştim. 
Hemen hastanenin kapısına inmiş, hastanın gelmesini 
orada beklemiş ve asistanları ile ilk müdahaleyi daha 
hastane girişinde yapmıştı. Beni telefonla arayıp ço-
cuğun durumuyla ilgili bilgi verdiği zaman öğrendim 
çocuğu hastanenin kapısında beklediğini. “Hocam” 
ünvanını ender kullandığım ve çok azının hak ettiğini 
düşündüğüm öğretim üyelerinden biriydi. O özel bir 
insan, bilim adamı, sanatçı ve aydındı. Onu kaybettik,  
Prof. Dr. Olcay YEĞİN aramızdan ayrıldı. Anıları yolu-
muza ışık tutacak.

Mustafa Ajlan UÇAR 

Efendim ; 

Hani derler ya “Bir yıldız daha kaydı” , işte tam da bu tabir 
Pek sevgili Hocam Prof.Dr.Olcay YEĞİN Beyefendi için. 

Sadece Hekim olarak değil, insan olarak , Abi olarak , 
Amca olarak  ve hatta çocuk hastaları ile çocuk olarak 
yaşayan, Entellektüel, Yörenin Adamı, Sanatçı, Kele-
bek Fotoğrafçısı, Müzisyen birini kaybetti bu dünya.. 

Çoook Ender yetişir böyle insanlar, Yaşadığı dönemde 
hayata bir çentik daha atabilmek için yaşayan bir insan ! 

Allah mekanını Cennet kılsın , Yakınlarına , sevenle-
rine, dostlarına ve biz öğrencilerine sabır versin ..  
Çooook üzüldüm çoook
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odun taşır. Hem de odunların düz olanlarını. Bir ke-
resinde Tabduk Emre “Yunus, sen hiç eğri odun 
getirmiyorsun” deyince Yunus “Bu dergaha eğri 
olan hiçbir şey giremez” diye cevap verir 

Yunus, Mevlana’nın büyük oğlu Sultan Veled’le 
arkadaşlık etmiş, her ikisi de Mevlana’dan ders 
almıştır. Yunus’un Mesnevi’yi dinlediği ve uzun 
bulduğunu belirterek “ Ben olsaydım ete kemi-
ğe büründüm, Yunus diye göründüm’ der işin 
içinden çıkardım” dediği rivayet olunur. Mevlana 

da bir yerde “Ben hangi manevi konağa 
uğradımsa bu Türkmen hocasını kar-

şımda buldum” diyerek Yunus‘un 
değerine işaret eder.

Yıllar yılları kovalamış, Yunus söy-
ledikçe söylemiş, aşkını kelimelere 
sığdığı kadar anlatmış durmuş. 
Bir zaman sonra, ırmak kenarın-
da Yunus’un şiirlerini okuyan 
Molla Kasım isimli bir kaba sofu,  
kendince dine aykırı sayarak  bu 

şiirlerin 1000 tanesini yakar. Yak-
maktan usanınca da 1000 tanesini 

suya atar. Ancak 1000 tanesi kalır. 
Menkıbeye göre,  bize 1000 tanesi ka-

lan bu şiirlerin gerisini sudaki balıklar ve 
gökteki melekler okumuş.

Yine bir menkıbeye göre, Yunus bir yere giderken 
yolda iki Dervişe rastlar tanışırlar konuşurlar, gide-
cekleri istikamet aynıdır. Söyleşerek yollarına de-
vam ederler. Acıktıklarında Dervişlerden birisi elleri-
ni açıp dualar eder. Önlerine yiyecek bir şeyler gelir. 
Yerler,  hep birlikte şükür duaları yaparlar ve yola 
devam ederler. Tekrar mola verdiklerinde Derviş-
lerden diğeri ellerini açarak dua eder ve yine yiye-
cekler, gelir yerler. Yunus sıkıntıdadır yeni yemek 
zamanında mola verildiğinde dua sırası kendine 
gelmiştir. Cenabı Allaha nasıl dua edeceğini düşün-
mektedir. Sonunda karar verir Nihayet bir subaşın-

Kıymetli okurlarımız,  Ülkemizde birlik be-
raberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu şu 
günlerde, bu sayıda  Anadolu Birliğinin sağ-
lanmasının temel taşlarından olan Hak Aşı-
ğı ve Gönüller Sultanı Yunus Emre ile ilgili 
yazmak istedim.

HAK AŞIĞI YUNUS EMRE
Anadolu  ekmeğini emeğine, alın terine banıp yi-
yen insanların yurdudur. Orada halk genellikle 
tarımla uğraşır, toprağa bağlı bir hayat 
sürer. Yunus ismindeki bu kişi de, 
çiftçilikle geçinen fakir bir ailenin 
çocuğudur. Bir sene kıtlık olur. 
Yunus’un fakirliği büsbütün ar-
tar. Buğday bulmanın çarelerini 
araştırır. Nihayet o civarda bu-
lunan, nice keramet ve inayet-
lerini duyduğu Hacı Bektaşi 
Veli’ye başvurup yardım dile-
meyi düşünür. Hayvanını alıp 
yollara düşer ve dergaha varır. 
Daha ne istediğini söylemeden 
Hacı Bektaş kendisine “Nefes mi 
istemeye geldin?” diye sorar. Yu-
nus henüz ham olduğundan sorudaki 
nasibini sezemez. Buğday istemeye gel-
diğini söyler. Pir de kendisine çokça buğday verip 
gönderir.

Ancak, yolda giderken Yunus gaflet uykusundan 
uyanır. Aklı başına gelir. Yaptığı yanlışı anlayarak 
pişman olur. Geri dönüp dergaha tekrar gelerek al-
dığı buğdayları iade eder. İkinci kere Hacı Bektaş’ın 
huzuruna çıkarak, artık sadece nefes istemeye 
geldiğini bildirir. Bunun üzerine Pir “Seni Tabduk 
Emre’ye ısmarladık. Kilidinin anahtarı ondadır. 
Git onu bul” diyerek Yunus’u uğurlar. Yunus yeni-
den yola koyulur. Tabduk Emre’yi bulup dergahına 
kapanır. Buradaki çile devresinde 40 yıl ormandan 

KISSADAN HİSSELER
Yazan: 

Hüseyin ÇELİK
16. Dönem Niğde Milletvekili

İnşaat Yüksek Mühendisi
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iki mısra bulunmayan kişi hemen hemen yok gibidir. 
Yunus’ta insanoğlunun bütün bir macerası seyre-
dilir. Izdırabın en derininden, sevincin en yükseğine 
kadar her şeyi yaşamış zengin bir gönül. Bu gönül-
de neşeyle hüzün kucaklaşır, sevinçle gözyaşı yan 
yana yürür.

İşte Yunus hakkında bildiklerimiz bu ve buna ben-
zer menkıbelere dayanır. Onun nerede yaşayıp ner-
de öldüğü bile hâlâ çekişme konusu olarak sürüp 
gitmektedir. Yunus’un dokuz yerde mezarı vardır. 
Bunun, dikkatleri Yunus’un üzerine çekilmesi açı-
sından yararı olmuştur. İleri sürülen deliller onun 
Karaman’da yaşayıp, orada Hak’ka kavuştuğunu 
doğrular gibidir. Ama bizlerin gönlü bu tip çekiş-
melerin uzayıp gitmesine razı değil. Bizler Yunus’u 
öldürüp mezar arayacak yerde, onu gönlümüzde 
yaşatmakdan yanayız. 

Asıl Yunus, sözleri ve davranışları ile bize Hak yo-
lundan haberler getiren, mana denizinden inciler 
sunandır. Yoksa ölüp de toprak altında yatan Yu-
nus değil. Önemli olan mezarının nerede olduğu 
değil, yaşayan Yunus’un nerde olduğudur  ve biz-
lerin 700 sene sonra, Ona ne kadar benzediğimiz. 
O ki, yaşadığı sürece en çok ikilikten, çekişmekten 
usanmış, daima birliğin türküsünü çağırmıştır. İddia-
laşmak Yunus’un işi değildir. O dünyaya sevmek ve 
“Dost evi” saydığı gönüllerde Yaradan’a yer yap-
mak için gelmiştir. İnsan gönlünü Yaradan’ın sevgi-
si ile doldurmadıkça huzur ve rahat bulamaz. Gön-
lün pasını silmek için devamlı Yaradan’ı düşünmek, 
her nefeste O’nu anmak gerekir. Bu da her yerde ve 
her şeyde O’ndan işaretler görüp, her seste O’nun 
ismini çağırmakla olur.

daki büyük bir ağaç altındaki çayırlıkta dinlenmek 
ve yemek için mola verirler. Yunus, arkadaşlık ettiği 
dervişler hangi Zat’ın yüzü suyu hürmetine dua et-
tilerse diye dua eder. Öncekilerden çok daha zengin 
yiyecek sofrası önlerine gelir. Dervişler gelen yiye-
ceklere şaşırırlar. Yunus’a nasıl dua ettiğini sorarlar. 
O da sizlerin dua ettiğiniz Zat’ın yüzü suyu hürme-
tine diye dua  ettim der. Onlar da Yunus adında bir 
Pir vardır, bizler onun için dua ettik derler. O, Yunus 
benim demez. Ayrılık zamanı gelince ayrılırlar.

Mevlana ölünce Yunus, çok perişan olmuş. Ardın-
dan gözyaşı dökmüş, tesellisiz ve ışıksız bir ömür 
sürmeye başlamış. O günlerde Mevlana’nın mezarı 
üzerine bir türbe yapılıyormuş. Aşık Yunus inşaa-
tın gönüllü işçisi. Sabahtan akşama kadar sırtında 
taş, tuğla taşıyarak vecd içinde çalışıyor. Bir seher 
vakti erken, baş mimar inşaatı kontrole gelmiş. Bir 
de ne görsün, bir işçi yerden bir tuğla alıyor “Allah, 
Hak” diye yukarıya fırlatıyor. Tuğla havada iki devir 
yaptıktan sonra, kubbedeki yerini buluyor. Mimar 
hayretler içinde kalır. Biraz daha yaklaşarak “Kim-
sin sen?” diye bağırır. Bu Aşık Yunus’tur Yunus’un 
kerameti ortaya çıkmıştır. Konya’da fazla duramaz. 
Sultan Veled’i ziyaret eder elini öper. Sultan Veled 
O’na “Git Yunus git” der, “Git de türbe değil, gö-
nüller yap”

İşte Anadolu halkının Yunus’a yakıştırdığı bir ef-
sane: Yunus hayatı boyunca halkı sevdi. Halkın di-
linden çiçek çiçek söz demetleri derdi Hak’kın yüce 
katından topladığı gerçekleri halkın katına indirdi. 
Yunus halk için halklaştı. Ama halk da O nu unut-
madı. O’nun için menkıbeler, efsaneler dizdi. O da 
zaman zaman Yunus’laştı. Yunus ismi artık Ana-
dolu da bir sevgi simgesi oldu. Ezberinde ondan bir 

Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevla’m seni Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile           

Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevla’m seni Elimdeki asa ile, çağırayım Mevla’m seni

Sular dibinde mahi ile sahralarda ahu ile Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile

Abdal olup yahu ile, çağırayım Mevla’m seni Hakkı seven kullar ile, çağırayım  Mevla’m seni  

Yunus Mevla’sının sevgisiyle öylesine sarhoştur ki O’ndan başkasına dönmez
Aşkın aldı benden beni Ne varlığa sevinim Cennet cennet dedikleri Yunus’dürür benim adım

Bana seni gerek seni Ne yokluğa yerinirim Birkaç köşkle birkaç huri Gün geçtikçe artar odum

Ben yanarım dün-ü günü Aşkın ile avunurum İsteyene ver sen anı İki cihanda maksudum 

Bana seni gerek seni Bana seni gerek seni Bana seni gerek seni Bana seni gerek seni   



12 SA
Y

I: 
9

7
KI

Ş 
2

0
1

5

Büyükşehirlerde doğup büyüyen nesiller bu duygula-
rı bilemez, yaşayamaz; yağmur sonrası açan güneşin 
yarattığı  renk senfonisini sorma onlara… 

Salyangozların yağmur sonrası danslarını ise hiç göre-
mez, yaşayamazlar… Kasımpatıların üzerindeki yağmur 
damlaları, güneşin yüzü ile birlikte inci tanesi gibi olur… 
Bunları yaşamak sonbaharın en güzel günleridir… 

Sararmış yaprakların düşüşü bile, hayatın daha sonra 
ne şekilde tecelli edeceğini söyler size. Kapılara vu-
rulmuş koca kilit gibi… 

Sonbaharda dalda kalmış  başaklanacak son meyve-
leri ömrünün en güzel, en lezzetli meyvesi olur ba-
zen insanlara… Çocukluk vardır içinde, özlem vardır, 
hasret, ana tadı, evlat sevgisi, yar aşkı, doğa sevdası 
vardır her gününde sonbaharın, sonbaharda başak-
lamanın...

Kayardı’da sonbaharı yaşamak…  Sonbaharın son 
meyvelerini , istenmeyerek  dalda bırakılan  ya da 
unutulan meyleri  toplamak, Niğde tabiri ile BA-
ŞAKLAMAK  çok güzel bir duygu… 

Ağacın  altına düşen ceviz için gözleri dört açmak, 
bulduğunda çocuklar gibi sevinmek;  bir daha, bir 
daha derken yarım düzine, sonra deste, sonrasında 
dalya yapmak. Asma dalında kalan son cıngılı, bala-
rısı ile paylaşmak… 

Yere düşmüş otlar arasındaki bir turuncu alıç, kara-
yemiş, kuşburnu, kızarmış yapraklar arasındaki  güz 
sarmaşığı… Elma ağacının dalında unutulan ya da 
mazak olduğu için bırakılan kırağı yemiş ikiz Amas-
ya elmaların tadını almak. Bunları tatmak, hele hele 
yaşamak herkese nasip olacak bir duygu değil… 

KAYARDI’DA SONBAHAR ve 
BAŞAKLAMAK

Yazan: 
A.Celal KESEK
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laşmadan nasibini alarak, tarihi ve kültürel kimliği 

ile birlikte doğal yapısını da kaybetmiştir.

Modernleşiyoruz zırvasıyla dar sokaklar cadde ya-

pılmış, cumbalı, zarif balkonlu, kesme taştan naze-

nin klasik Niğde evleri yerle bir edilmiştir. Yerine 

de ne olduğu belirsiz her an yıkılmaya yüz tutmuş, 

zevksiz, kapkaççı, ameleden dönme Karadeniz mü-

teahitleri zihniyetiyle yapılmış beton yığınları diki-

livermiş. Kısa bir zaman dilimindeki ziyaretinizde 

bile olumsuz yönde büyük bir değişimi ve kaybolan 

tarihi ve doğal dokuyu fark edebiliyorsunuz.

Önemli bir tarih kavşağında bulunan Niğde, geç-

mişine yakışır şekilde ‘’Aydınlar Kenti’’ olarak üni-

versitesi ile de el ele vererek gerçek anlamda kent 

kimliğine kavuşturulmalıdır. Sosyal, kültürel ve eko-

nomik doğrultuda geleceğe yön ve şekil verilebil-

melidir.

Son yıllarda süratli bir gelişme gösteren  
bazı iller  gibi Niğde’nin de çarpık şehirleş-
mesi, büyük bir kasaba görüntüsüne bü-
rünmesi ve bu konularda ortaya çıkan so-
runların hızla çözümsüzlüğe doğru gitmesi 
sağduyu sahibi her Niğde’ liyi endişelendir-
mektedir.

Niğde’mizin yeni, geniş ve uygulanabilir 
bilgilerle donatılmış yatırım ve projelere ih-
tiyacı vardır. Niğde ulaşım, iletişim, bilişim, 
yapılaşma ve yeni teknoloji sistemleriyle 
buluşmak ve bütünleşmek zorundadır.

Niğde asla bunlardan mahrum edilemez, 
geri bırakılamaz. 

Hepimiz biliyor ve görüyoruz ki, her kent 
fırsat verilirse, sömürülür, rant aleti haline 
getirilir, ancak bunun da bir sınırı olması 
gerekir. Kent halkı ne kadar eğitimli, gör-
gülü, cesur, uyanık ve yurtsever olursa, 
kentin rant aracı olarak paylaşılması da o 
denli zorlaşır. Kentin sağılması, talanlanma-
sı kent halkının vurdumduymazlığı oranın-
da artar ve kent, vurguncunun, talancının, 
soyguncunun yemliği haline gelir.

Niğde’mizi içinde yaşayan insanları da aşarak, geç-

mişteki birikimleri, tarih ve doğası ile birlikte kendi 

başına bir varlık olarak kabul edersek, nice medeni-

yetlerin buluştuğu, gelip geçtiği kentimizi koruyup 

kollamakta her Niğde’ linin temel görevi olmalıdır. 

Niğde’nin sokağına tüküren, caddesini pisleyen, du-

varına işeyen, yeşilini mahveden, kendi ufacık ran-

tının avantası peşinde koşanlar elbette kentimizin 

önemli sorunlarına seyirci kalacaklardır. 

Kentin koruma ve kollama görevi başta kent yö-

neticileri ile yerel basına, Sivil Toplum Örgütlerine, 

Milletvekillerine ve Üniversitesine aittir. Niğde’miz-

de bu görevi üstlenen, kendini sorumlu hissedenler 

elbette mevcuttur. Ancak, bunların sayıları  ne ya-

zık ki oldukça yetersizdir.

Yerel basın ne kadar duyarlı olursa olsun, ne ka-

dar gayret ederse etsin, Niğde’nin tarihi ve doğal 

çevresini koruma ve kurtarma çabaları boşuna git-

mektedir. Niğde’miz imar uygulamaları ve çarpık 

yapılaşma nedeniyle yıkıma uğramış, çirkin beton-

BETONLAŞAN NİĞDE
NİĞDE’Yİ KORUMA ve KOLLAMA GÖREVİ 

Hazırlayan: 

Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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hayatımda iz bırakan, bu mesleği seçmemde payı 

büyük olan, müziğe ve İngilizce’ye aşkla bağlanma-

ma sebep olan 2 güzel insanı, canım öğretmenlerim 

Nevin ATAGÜN VE İlknur Atalay SANCAR’ı ortaokul 

yıllarımda tanıdım. En büyük zevkimdi teneffüsler-

de koşarak müzik odasına gidip Nevin öğretmeni-

min piyanosuna eşlik etmek ve İngilizce dersinde 

parlayan gözlerle, güzelliği, bakımlı şık giysileri ve 

ojeli harika elleriyle İlknur öğretmenimi izlemek. 

Lise yıllarım ise Kocatepe Mimar Kemal Lisesi’nde 

geçti. Şimdilerin tabiriyle biraz “inek” bir öğrenci 

olduğum için fen bölümünü seçmiştim. Ama, yine 

bende iz bırakan insan İngilizce öğretmenim Gün-

düz OKAY oldu. Ağzından çıkacak her kelimeyi can 

kulağıyla dinlerdim. 

Mezun olurken ben İngilizce Öğretmeni olmak isti-

yorum dediğimde babam çok kızmıştı: “Madem öyle 

neden zor olanı, fen bölümünü seçtin” diye. Ama 

sevda işte, düştü mü bir kere yüreğe öyle kolay 

değil, söküp atılmaz.. İşte böyle her HÜCREMDE ta-

şıyorum ben bu sevdayı. Kıymetimiz yeterince bilin-

mese de, yaptığımız iş çoğu insana göre “3 ay tatil 

yapıyor, yarım gün çalışıyor yine de ağlıyorsunuz” 

diye yorumlansa bile. Toplum içinde saygınlığımız, 

maalesef giderek azalıyor olsa bile, biz CUMHURİ-

YET ÖĞRETMENLERİ yine çocuklarımızın yüreğine 

dokunmaya, onlara iyiyi, güzeli, doğruyu öğretme-

ye, sabırla oya gibi işlemeye davam edeceğiz… 

TÜM ÖĞRETMENLERİMİN VE 
ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIN 
GÜNÜNÜ KUTLUYORUM. 

Dile kolay 21 yıl… 21 yıllık meslek hayatımın hiçbir 
gününde “keşke”lerim olmadı; ama, hep “iyi ki”lerim 
vardı ve Allah sağlık verip, bu mesleği yapmaya de-
vam ettiğim sürece de olacak bu “iyi ki” ler… Bana 
bu sevdayı aşılayan, mesleğine olan aşkını hep hay-
ranlıkla izlediğim, mükemmel öğrenciler yetiştiren 
ve bence bu vatanın en değerli CUMHURİYET öğ-
retmenlerini yetiştirmiş olan ÖĞRETMEN OKULU 
mezunu, annem canım Sultanım Esin ÖZMEN’dir. 
Çocukken en büyük zevkim, onun zarif dolma kale-
miyle ve mükemmel güzellikte el yazısıyla, her gün 
itinayla yazdığı günlük plan defterini incelemekti. 
Sonra aklım sıra ben de plan defteri tutar, evimi-
zin arka bahçesinde apartmanımızın ve sokağımızın 
benden yaşça daha küçük olan çocuklarına öğret-
menlik yapardım. Fena da sayılmazdım çünkü harika 
bir rol modelim vardı: Annem. 

Herkes ilkokul öğretmenini asla unutmaz, ben 
de unutmadım elbet. Ancak, bu konuda sanırım 
şanssız bir öğrenciydim. Çünkü 3. Sınıfa kadar bir 
öğretmende, daha sonra da öğretmenimizin ayrıl-
ması nedeniyle başka bir öğretmende okudum. Şu 
anda görev yaptığım okulda okumuştum ilk okulu; 
o yıllarda Ankara’nın kolej seviyesinde en kaliteli 
okullarının başında geliyordu, eski adıyla Kurtuluş 
İlkokulu, yeni adıyla Tevfik İleri Ortaokulu (İsminin 
değiştirilmiş olmasını da hiçbir zaman kabul edeme-
dim; o da ayrı). Ben öğrenciyken kooocaman gelen 
okulum meğerse hiç de öyle değilmiş, öğretmen 
olunca fark ettim. Sanırım biz minicik olduğumuz 
için, okul gözümüze kocaman gözüküyordu. 

Ortaokul maceramda ise başrol, yeni adı Kurtuluş 

İlkokulu olan Kurtuluş Ortaokulu’nda idi (İlkokul 

olmasını hala kabul edemiyorum, bu da ayrı). İşte 

BU SEVDAYI GENLERİMDE VE  
HER HÜCREMDE TAŞIYORUM… 

Yazan: 
              Dilek Zümrüt

COŞKUN

Öğretmenler Gününün Ardından… 
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Olay sonrası Yüce ATATÜRK  duygularını “Büyük 
Ordumuzun Kahraman Genç Subayı ve Cumhuri-
yetin idealist öğretmen kadrosunun kıymetli üyesi 
KUBİLAY Bey, temiz kanı ile Cumhuriyetin haya-
tiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiştir.” diyerek  
dile getirmiştir. 

BAŞÖĞRETMEN Ulu Önder ATATÜRK’ü, Devrim 
Şehidimiz Öğretmen KUBİLAY’ı ve onun şahsında 
ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rah-
metle ve minnetle anarken, yaşayanlara da sonsuz 
saygılar sunuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Yüzyılın 
Dünya Lideri Büyük Önder ATATÜRK, öğret-
menler için 25.08.1924 tarihinde söylediği: 

“Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin 
fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini sizler 
yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizlerin 
eseri olacaktır.” ve  “Cumhuriyet Sizden 
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller is-
ter.” sözleriyle öğretmenlerin önemini ve 
onlara verdiği değeri en veciz şekilde ifa-
de etmişti. 

İşte bu değerli öğretmenlerden birisi de 1906 Ada-
na Kozan doğumlu, İzmir Erkek Öğretmen Okulu 
mezunu Mustafa Fehmi KUBİLAY idi. KUBİLAY, 
Menemen 43. Piyade Alayında Yedek Subay As-
teğmen olarak vatani görevini ifa ederken, Şeyh 
Said’den sonraki Cumhuriyete karşı yapılan ikinci 
başkaldırı sırasında, başlarında Derviş Mehmet’in 
bulunduğu, Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin yeni nes-
lini içine sindiremeyen mürteciler tarafından 85 yıl 
önce, 23 Aralık 1930 tarihinde vahşice katledildi. 

DEVRİM ŞEHİDİ: ÖĞRETMEN KUBİLAY… 
Yazan: 

              Dilek Zümrüt
COŞKUN
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işletilmekte iken, işletmesi daha sonra işletme NİĞ-
DE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. 
tarafından üstlenilmiştir. Ancak ODTÜ isim hakkı ve 
denetimi devam etmektedir. Halen Anaokulu, İlk 
okul ve Ortaokul bölümü faaliyette olan ve örnek 
bir spor salonu da bulunan Kolejin,  yakında Lise 
bölümünün da açılması bekleniyor.

Çağdaş eğitim Vakfının Kurucuları arasında Hasan 
YEĞİN, Kamber AYDOĞAN, Şefik ÖĞRETEN, Yücel 
GÖHER, Zübeyde BİRCAN, Ali Yaşar GERMİYANOĞ-
LU, Saffet YEĞİN, Meliha ÜNLÜ, Burkay EREN, İ. Sel-
çuk BAYHAN, Ferit AYDOĞAN, Nazire KIVANÇ, Aliye 
BAYKAL, H. Cahit ÖNAL bulunmaktadır. 

Kurucular dışında Niğde ODTÜ Koleji’nin Yeşilburç 
yolu üzerindeki örnek yerleşkesinin arazi temininde 
ve yapılaşmasında, matematik öğretmeni Merhum 
Hasan YEĞİN ve eski noterlerden Naci ŞİRİ başta 

Niğde’miz uzun yıllar boyunca ülkemizin en 
çok “Okumuş Adam’’ çıkaran ili olmuştur. 
Dönemin zorlu şartlarında çoğu çocuk köy-
lerinden - kasabalarından ya her gün yürü-
yerek ortaokula-liseye gelirdi  veya daha 
şanslı olanlar “Leyli meccani” yani “parasız 
yatılı” olarak eski lise binamızda tahsilini 
tamamlardı. Aynı dönemlerde at arabasın-
da hizmet gören gezici kütüphaneleri de 
çok eskilerimiz hatırlarlar. Bugün artık pek 
çok kasabada hatta köyde bile sadece orta 
okul değil, lise ve muadili eğitim kuruluşları 
mevcut. 

Ülkemiz Cumhuriyetin kurulduğu dönemden bu 
güne pek çok alanda olduğu gibi, eğitim alanında 
da, önemli merhaleler kazandı. Yüzde beş dolayla-
rındaki okuma-yazma oranları bugün yüzde dok-
sanları aştı. Artık günümüz okulları, çağdaş ülkeler 
gibi, bilgisayar dahil her türlü çağdaş teknikle do-
natılıyor. 

Devlet okulları ve üniversiteler yanı sıra, çoğu il ve 
ilçelerde özel okullar da yaygınlaştı. Açılışıyla Niğde-
mizde çok önemli gelişmelere vesile olan Üniversi-
temiz bir yana (*), artık adı Niğde dışına taşan ilk ve 
orta eğitim kurumlarımız bulunmaktadır. Bu gurur 
kaynaklarımızdan üçünü Kasım ayında ziyaret etme 
fırsatı buldum. Kısaca takdim etmeye çalışacağım. 

(*)Kuruluşunda Başkent- Niğde Vakfının sembolik 
de olsa bir katkısı olmuştu. 

NİĞDE ODTÜ KOLEJİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM 
VAKFI

1996 yılında kurulan Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı 
tarafından işletmeye açılan bu Çağdaş Eğitim Ku-
ruluşu başlangıçta ODTÜ Eğitim A.Ş. tarafından 

NİĞDE’DEN 3 IŞIK Hazırlayan: 
Yavuz DEMİRTAŞ
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ZAFER KOLEJİ

Vakfımız Kurucu üyelerinden merhum Ali Demir ‘in 
ölümünden hemen önce, büyük gayretlerle tamam-
ladığı bu örnek Eğitim Kuruluşu Ankara-Eskişehir 
yolu, Mesa Koru kavşağında yer alıyor.

Fiziksel boyutları yanı sıra, teknik donanımları, çok 
geniş sosyo-kültürel ve sportif faaliyetleri ile de 
ülkemizin en belirgin kuruluşlarından olan Zafer 
Koleji’ni yakın zamanda Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı 
Başkanı Burkay Eren ile ziyaret imkanı bulduk. 

Ana Okulu dahil, İlk Okul, Orta Okul, ve Lise (Ana-
dolu Lisesi ve Fen Lisesi) bölümlerinin yer aldığı bu 
muazzam Kampüs,  geniş kültürel ve eğitimsel do-
nanımları yanı sıra, Uluslararası ölçekteki Konferans 
salonundan Paten salonuna, Tiyatro faaliyetlerin-
den binicilik ve benzeri pek çok etkinlik alanıyla biz-
leri ciddi şekilde şaşırttı, hayran bıraktı.

olmak üzere,  pek çok hemşerimiz ve DİTAŞ gibi 
kurumlar gönüllü katkıda bulunmuşlardır.  Bu örnek 
davranışların sadece Niğde’deki hemşehrilerimiz de-
ğil, Niğde dışındaki hemşehrilerimizce de takip  edile-
ceği  muhakkaktır.

Açılışında zamanın cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
DEMİREL’in de hazır bulunduğu yerleşkede şu an 
için Ana Okulu bölümü ile İlköğretim 1 ve 2. Kade-
mede hizmet verilmekte olup; gelecek ders yılına 
Lise bölümünün de yetiştirilebilmesi için gerekli 
formaliteler ve proje hazırlıklarının ise tamamlan-
ma aşamasında olduğu ve Bahar aylarında inşaatın 
başlayacağı bilgisi edinildi.

Tabii işin finansal altyapısı için yetersiz kalan Vakıf 
işletmesi ve öğrenci velilerinin katkıları yanı sıra, di-
ğer duyarlı Niğdeli hemşerilerimizin (Tabii Niğde dı-
şındaki hemşehrilerimizin de)  değerli katkıları bek-
lenmektedir. Çağdaş Eğitim Vakfı Hesabı: Garanti 
Bankası Niğde Şubesi, Hesap No:256-668 91 68 

Vakfın ana gayesi,  Ana Sözleşmesi 3. Maddede 
belirtiidiği üzere: ‘’Atatürk’ün hedeflediği çağdaş 
uygarlık düzeyine erişebilmemizde temel un-
sur olan eğitim konusunda Milli Eğitim Temel 
Kanunu-nun belirlediği genel amaçlar çerçeve-
sinde kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa 
yararlı, ülkesini ve ulusunu seven; laik, demok-
ratik Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine 
ve Atatürk ilkelerine bağlı gençlerin yetiştirile-
bilmesi için: kreş, anaokulu, lise, yüksek okul ve 
üniversite kurmak, işletmek  veya işlettirmek; 
bunlar için gerekli her türlü yapı ve tesisi yap-
mak ve yaptırmak’’ şeklinde özetlenebilir.

Bugüne kadar Ülke ve Uluslar arası alanda bir çok 
başarıya imza atmış, ödüller kazanmış olan NİĞDE 
ODTÜ KOLEJİ ve kıymetli öğrencilerine başarılarının 
devamını dilerim.
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Binanın kız yurdu olarak işletilmesi Ulukışla ko-
şullarında olanaklı görülmediğinden; merhum Ali 
DEMİR’in Dünya görüşü ve prensiplerine aykırı düş-
meyecek, fakat yine Ulukışlalı yoksul öğrenciler için 
az da olsa bir gelir sağlayacak başka bir şekilde iş-
letme imkanı araştırılmaktadır. Bu bir “Yaşlılar Yur-
du” veya “Özel Poliklinik”  ya da “Rezidans” olabilir. 

Sayın Müzeyyen DEMİR ciddi bir alıcı çıkması halin-
de mevcut binayı satarak, yerine başka bir yatırım 
yapmayı ve onun gelirini yine Niğde ve Ulukışla’da-
ki yoksul öğrencilere tahsis etmeyi düşündüklerini 
de belirtmiştir. 

Sadece inşaat maliyeti 4 milyon TL’yi aşan bu bina-
nın değerlendirilmesi için çevresi olan hemşerileri-
mizin ilgilerini bekliyoruz. 

Ek bilgi için tarafıma (Tel: 0532 402 15 88) 
veya Başkent – Niğde Vakfı’na başvurulabilir. 

Niğde’de yeşeren 3 ilim yuvasını Sayın 
Hemşerilerimize takdim etmeye çalıştım. 
Üniversitemiz ve diğer Eğitim Kurumlarını 
da zaman zaman ben  veya Vakıf yönetici-
leri ya da diğer ilgililer dergimizde dile ge-
tireceklerdir. 

Rahmetli Ali Demir’in eşi (ve yıllar boyu iş arkada-
şı) Müzeyyen Hoca Hanım ve Kızı Zeynep’in azimli 
çabalarıyla, diğer yatırım alanlarıyla birlikte, devam 
ettirilen bu örnek Eğitim Kurumu hakkında daha 
kapsamlı bir yazının ileriki sayılarda Müzeyyen Ho-
canın katkılarıyla Niğdemiz Dergisinde yer alacağını 
varsayıp, kendilerini çabalarından dolayı kutluyo-
rum. 

ULUKIŞLA FADİK DEMİR KIZ YURDU

Fadik DEMİR Kız Öğrenci Yurdu, Kurucu üyemiz 
rahmetli Ali Demir’in ölümünden önce doğum yeri 
Ulukışla’da, kız öğrencilerin barınmaları için gerçek-
leştirdiği bir yatırım idi. Ne yazık ki Ulukışla’da,  ön-
görülen YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ sayılarına ula-
şılamamış olması ve mahalli imkanların yetersizliği 
nedeniyle şu anda bu yurt işletilemiyor. 

Ulukışla merkezine yakın, Hastahane yolunda yer 
alan Tesis,  7 katta toplam 3.500 m2 inşaat alanına 
sahip olup,  çağdaş donanımlı 50 oda ve 200 yatak 
ihtiva ediyor. Terasında büyük bir toplantı salonu, 
giriş ve bodrum katında ise yemekhane, mutfak, 
kütüphane ve idari bölümler bulunuyor. 
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Aşure günümüzde, Vakfımız Kadın Kolları Üyeleri 
tarafından hazırlanan pasta, börek, kek vb. yiyecek-
ler de aşure yanında konuklara sunuldu. Bu katkıları 
nedeniyle Kadınlar Kolu Üyelerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Zevkle ve beğeniyle yenilen aşurelerden sonra sı-
cak ve samimi sohbetlerle devam eden Aşure gü-
nümüzde, katılan konuklarımız 2.235.00 TL bağışla 
da da Vakfımıza katkı sağladılar. 

Bu vesile ile bir kez daha “Aşure Günü” 
müze katılan ve hizmetleriyle, bağışlarıyla 
katkıda bulunan tüm konuklarımıza teşek-
kür ediyoruz. 

Vakfımızda, hemşerilerimiz arasındaki birlik ve da-
yanışmayı pekiştirmek amacıyla, Muharrem ayı mü-
nasebetiyle 7 Kasım Cumartesi günü Aşure günü 
düzenlendi. Aşure günümüze başta Eski Bakanla-
rımız Sayın C. Tayyar SADIKLAR, Sayın Birsel SÖN-
MEZ, Sayın Muzaffer ECEMİŞ, Eski Milletvekillerimiz 
Sayın Ömer SELVİ, Sayın Hüseyin ÇELİK, Sayın Mu-
harrem SELAMOĞLU, Niğde Dernekler Federasyonu 
ve Dernek  Başkanları olmak üzere Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve 140 civarında üyemiz ve hemşerimiz 
katılmıştır. 

Malzemeleri, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Naim 
BAYKAN ve Sayın Hakkı ULUPINAR tarafından kar-
şılanan Aşuremiz, Şehrize Mantı’da Nilgün Hanım 
tarafından hazırlandıktan sonra, Vakfımız Kadınlar 
Kolu Üyelerince servise sunuldu. 

VAKFIMIZDA AŞURE GÜNÜ…

Vakfımızdan...
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sonra; milletvekillerimizin değişik alanlara olan ilgileri, 
bilgi birikimleri ve deneyimleri ile Niğde’miz için bir şans 
olduklarını vurguladıktan sonra sözlerini sonlandırdı. 

Daha sonra sırasıyla söz alan Sayın Ömer Fethi 
GÜRER, Sayın Alpaslan KAVAKLIOĞLU ve Sayın Er-
doğan ÖZEGEN kısaca kendilerini tanıttıktan sonra 
Sayın SADIKLAR’ın dile getirmiş olduğu Niğdelilerin 
beklentileri konusunda neler yaptıklarını ve yapa-
caklarını anlattılar. 

Vakıf yönetimi olarak gelecekte söylemden eyleme 
geçmesi  ümidiyle, oldukça yararlı olduğuna inan-
dığımız toplantımıza bizleri kırmayıp katılan tüm 
Milletvekillerimize ve Onur Kurulumuzun değerli 
üyelerine içtenlikle teşekkür ediyor; Sayın Vekille-
rimizin Vakfımızda göstermiş oldukları birlikteliği 
TBMM çatısı  altında da göstererek Niğde’miz için 
bir güç oluşturmalarını bekliyoruz. 

Başkent – Niğde Vakfı, Onur Kurulu Üyelerinin, Vakıf 
Senedinin 23. Maddesi gereğince yapılması gereken 
yıllık mutad toplantılarından ikincisi, 7 Aralık 2015 
tarihinde Vakfımız merkezinde gerçekleştirildi. Daha 
önce Vakfımız Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yeni Mil-
letvekilleriyle tanışması amacıyla tasarlanan toplan-
tımızın, Vekillerimiz için en elverişli günün Pazartesi 
olarak belirtilmesi  üzerine, Onur Kurulu Başkanı Sa-
yın Prof. Dr. C. Tayyar SADIKLAR’ın da talebi üzerine, 
“Yeni Milletvekilleri- Onur Kurulu-Yönetim Kurulu” 
toplantısı olarak yapılması uygun görüldü. 

Toplantıya 26. Dönem Milletvekillerimiz Sayın Ömer 
Fethi GÜRER, Sayın Alparslan KAVAKLIOĞLU ve Sa-
yın Erdoğan ÖZEGEN; başta Onursal Başkanımız ve 
Eski Bakanlarımızdan Sayın Prof. Dr. C. Tayyar SA-
DIKLAR, Eski Bakanlarımızdan Sayın Birsel SÖNMEZ 
ve Sayın Muzaffer ECEMİŞ; Eski Milletvekillerimiz ve 
Vakfımızın En uzun süreli Başkanlarından Sayın Hü-
seyin ÇELİK, eski Milletvekilimiz Sayın İsmail GÖK-
SEL olmak üzere Onur Kurulu Üyelerimizin büyük 
bir bölümü ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldılar.

Prof. Dr. Sayın SADIKLAR yaptığı açılış konuşmasında 
öncelikle, kısaca Niğde’mizin sorunlarını ve Niğdeli-
lerin beklentilerini dile getirdi ve Milletvekillerimizin 
bu konulardaki görüşlerini almak istediklerini belirtti. 

Vakıf Başkanı ise özetle Vakfın son ekonomik duru-
mu ve 19 Aralık günü düzenlenecek “2015’e veda 
2016’ya Merhaba” yemeği ile ilgili bilgiler verdikten 

VAKFIMIZDA YENİ MİLLETVEKİLLERİMİZLE TANIŞMA TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ

Vakfımızdan...
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haba” sloganıyla düzenlendiğini dile getirdi. Bu arada 
2016’dan Niğde’miz için beklentilerini de dile geti-
ren ÖZMEN “Niğdelilerin özlemi Otoyol, Havaalanı ve 
Ecemiş Projelerinin bir an evvel sonuçlandırılmasını; 
hızlı tren projelerinden Niğde’nin de yararlanması 
için formüller üretilmesinin gereğini vurguladı. Ayrı-
ca, onca doğal güzelliğine, tarihi ve kültürel varlığına 
rağmen, “Türkiye’nin Ören Yerleri ve Antik Kentleri 
Haritası”nda yeri olmayan Niğde’mizin bu haritada 
yer alması, yine tüm bu varlıklarına ve zenginliğine 
rağmen hiçbir gezi firmasının yurt içi tur paketlerin-
de yer almayan Niğde’mizin bu firmaların 2016 tur 
paketlerinde yer alması için çaba göstermeliyiz” dedi. 
Son olarak Vakfımıza olan ilgi ve desteklere, Vakfın 
etkinliklerine 2015 yılında bir ivme kazandırdıklarına 
inandığını dile getiren Başkan, 2016’da bunun 2’ye, 
3’e, 5’e katlanması gerektiğini vurgulayarak konuş-
masını sonlandırdı. 

Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR ve 
Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Hemşerimiz Sa-
yın Gülsün (BOR) GÜNER de yapmış oldukları konuş-
malarında sivil toplum kuruluşlarının belediyeler ve 
kentler için önemini vurguladıktan sonra, geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de, tesisleri ve kaynaklarıyla; 
kuşkusuz imkanlar ölçüsünde ve yasalar çerçevesin-
de tüm bu tur etkinliklerde yanımızda olacaklarını 
dile getirdiler. Onların bu sözleri Vakfımız yönetimi 
yanında elbette tüm hemşerilerimizi de mutlu etti. 

Vakfımızın düzenlemiş olduğu “2015’e 
Veda, 2016’ya Merhaba” yemeği, 19 Ara-
lık 2015 Cumartesi akşamı, 200 kişiyi aşan 
hemşerimizin katılımıyla Ankara Seral Man-
hattan Otel’de gerçekleşti. 

Eski Bakanlarımızdan ve aynı zamanda Vakfımız 
Onursal Başkanı da olan Sayın Prof. Dr. C. Tayyar 
SADIKLAR, yine Eski Bakanlarımızdan Sayın Birsel 
SÖNMEZ, Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi GÜRER, 
Valimiz Sayın Necmeddin KILIÇ, Kazan Kaymakamı 
Sayın Murat DURU, Ankara’da düzenlenen Niğde 
Günlerinde bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Ye-
nimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR ve 
Çankaya Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Sayın Gül-
sün (BOR) GÜNER, Kurucu Başkan Yavuz DEMİRTAŞ, 
önceki dönem Başkanlarından Şeyda DOĞANCIOĞLU 
olmak üzere, Federasyon ve Dernek Başkanlarımız, 
bürokratlar, iş adamları ile çok sayıda hemşerimizin 
katıldığı yemeğin açılış konuşması Vakıf Başkanı Mu-
harrem ÖZMEN tarafından yapıldı. 

ÖZMEN, konuşmasında kısaca 2015 yılında kom-
şularımızla yaşadığımız sorunları 2016’da yaşamak 
istemediğimiz; 2015 yılında özellikle Güney Doğu’da 
terör ve büyük kentlerimizdeki canlı bomba olaylarını 
2016’da görmek istemediğimiz, düştüğü ocakları bir 
ateş gibi yakan şehit haberlerini 2016’da duymak, 
siyasilerin kısır çekişmelerini ekranlarda görmek iste-
mediğimiz için yemeğin “2015’e Veda, 2016’ya Mer-

NİĞDELİLER 2015’E VEDA, 2016’YA MERHABA YEMEĞİ… 

Vakfımızdan...
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Yemeğimiz sırasında, Vakıf Başkan Yardımcısı Sayın 
Şeyda DOĞANCIOĞLU’nun halası Sayın Muazzez GÜ-
YER hanımefendinin Vakfımıza hediye ettiği değerli 
bir seccade açık artırmayla ve 800 TL bedelle Sayın 
Bülent ECEMİŞ’e satıldı. Bu vesile ile de gerek sec-
cadeyi Vakfımıza bağışlayan GÜYER’e  ve gerekse 
satın alarak katkı sağlayan Sayın ECEMİŞ’e de şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Bu arada, yemeğimize çiçek 
gönderme nezaketinde bulunan Değerli Büyüğümüz 
Sayın Prof. Dr. C. Tayyar SADIKLAR ile Kıymetli İş 
Adamı Hemşerimiz Sayın Nazif HORASAN’a teşekkü-
rü de bir borç biliriz. 

Vakıf Yönetimi olarak gelecekte daha fazla sayıda 
katılımlarla daha büyük mekanlarda ve daha coşkulu 
organizasyonlarda buluşma ümidiyle “2015’e Veda, 
2016’ya Merhaba” yemeğimize katılan tüm değerli 
büyüklerimize ve konuklarımıza teşekkür ediyor ve 
sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yeni yıl diliyo-
ruz. 

Daha sonra söz alan Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi 
GÜRER kısaca kendini tanıttıktan sonra, Niğde’mi-
zin temel sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirdi. Bu 
sorunların çözümü için var gücüyle çalışacağını da 
belirten Sayın GÜRER, TBMM’de vermiş olduğu yazılı 
ve sözlü soru önergeleriyle başta Akkaya Barajı’nın 
arıtılması, Havaalanı, Ecemiş, Otoyol, Hızlı Tren pro-
jeleri ve benzerleri konusunda da girişimlerde bulun-
duğunu belirtti. 

Yemeğimize hava muhalefeti ve yoğun trafik gibi 
elde olmayan nedenlerle gecikmeli olarak katılabilen 
Sayın Valimiz Necmeddin KILIÇ’da, kendilerince belir-
lenmiş olan Niğde’nin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile 
getirdikten sonra, dönemlerinde Niğde için yapılan-
ları ve bundan sonra yapılacakları anlatarak konuş-
masını tamamladı. 

Yemeğimiz, daha sonra Orgcu Sinan ve Bağlamada 
Değerli Hemşerimiz İTÜ Türk Sanat Müziği Bağlama 
Hocası Sanatçı Erdoğan ESKİMEZ’in özellikle Niğde 
Türküleri ve Halayları eşliğinde, neş’e ve coşku açı-
sından zirveye ulaştı. Dahası, katılmış oldukları bir 
konser sonrası, gecikmeli olarak yemeğimize gelen 
ve daha önce de Vakfımız Türk Sanat Müziği Koro-
sunu çalıştırmış olan Değerli Sanatçı Ayşe TAŞ Hanı-
mefendinin, bizleri kırmayarak her zamanki müteva-
ziliğiyle, Sayın ESKİMEZ’in Bağlaması eşliğinde dillen-
dirdiği türkülerle “DORUK” yaptı. Sayın TAŞ’a, Sayın 
ESKİMEZ’e ve Sinan Kardeşimize bizlere bu coşkuyu 
yaşattıkları için içtenlikle teşekkür ediyoruz. 
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Yapımına 1925 yılında başlanan ve kapatıl-
dığı 2006 yılına kadar Bülent ECEVİT’ten Os-
man BÜYÜKBAŞI’na, Deniz GEZMİŞ’ten Muhsin 
YAZICIOĞLU’na, Fakir BAYKURT’tan Necip Fazıl 
KISAKÜREK’e, Metin TOKER’den Talat AYDEMİR’e, 
Yusuf ASLAN’dan Mustafa PEHLİVANOĞLU’na, Ce-
vat Şakir KABAAĞAÇLI’dan, İskilipli Atıf HOCA’ya, 
Nazım HİKMET’ten Kasım GÜLEK’e, Hüseyin Cahit 
YALÇIN’dan Yılmaz GÜNEY’e ve daha daha nicelerinin 
mahkum olarak kaldığı, kimilerinin de idamına sahne 
olan Ulucanlar Cezaevi 2006’dan 2011’e kadar sü-
ren çalışmalar sonrası o yıl Müze ve Kültür Merkezi 
olarak hizmete açılmıştır. 

Üyelerimiz kimi mahkumların kaldığı koğuşlardaki 
ranzalarında resimlerinin bulunduğu, bazılarının ce-
zaevinde kaldığı sürede kullandığı eşyalarının ser-
gilendiği; çeşitli efektlerde de bazı özel bölümlerde 
yapılan işkencelerin anımsatıldığı mekanı büyük bir 
üzüntüyle ve içleri burkularak gezdiler. 

Kadınlar Kolu  Üyelerimiz “Bir daha hiçbir insanımızın 
böylesi bir yere düşmemesi; böylesine işkencelere 
maruz kalmamaları” dilek ve temennisiyle gezilerini 
tamamlayıp, müzeden ayrıldılar. 

Vakfımızın Kadınlar Kolu Üyeleri, 25 Kasım 
2015 tarihinde yaptıkları  toplantıda aldık-
ları karar sonrası, 2 Aralık 2015 günü Ulu-
canlar Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezini 
ziyaret ettiler. 

Kadınlar Kolumuzun Değerli Üyeleri, Hamamönü 
Dörtyol’daki Tarihi Kukla Kebap’ta yedikleri öğle 
yemeğinden sonra topluca, 2006’ya kadar Cezaevi 
olarak binlerce kişinin, özellikle gazeteci, edebiyatçı, 
siyasetçiler olmak üzere  siyasi suçluların, 81 yıla ya-
kın süre mahkum olarak kaldıkları ve bugün müzeye 
dönüştürülmüş olan Ulucanlar Cezaevine gittiler. 

KADINLAR KOLU ÜYELERİMİZ ULUCANLARDA…

Vakfımızdan...
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Bu yıl gençlik kolları olarak Ankara’ya yeni gelen ar-
kadaşları da aramıza aldık ve ailemizi biraz daha ge-
nişlettik. Gençlik kolları Niğdeli gençlerin Ankara’da 
toplanıp kaynaşabileceği, sosyo kültürel etkinlikler-
de bulunacakları, her türlü bilgi paylaşımı ile birikim-
lerini artırabilecekleri ve samimi bir ortamda vakit 
geçirebilecekleri bir yer olmaya devam etmektedir .

Bu kapsamda 11 Ekim Pazar günü arkadaşlarımızın 
hazırlamış olduğu kahvaltı ile tanışma toplantımızı 
Vakıf Başkanımız ve  gençlik kollarından sorumlu 
üyeler ile birlikte gerçekleştirdik. Bu toplantıda bu 
seneki faaliyetlerimiz hakkında görüştük. Daha sonra 
24 Ekim Pazar günü ise 5. Geleneksel Çiğköfte Par-
tisini düzenledik.

Altı yıl önce kurulan gençlik kolları halen üniversite-
ye devam eden ve mezun olmuş arkadaşlarla birlikte 
büyük bir aile olarak yoluna devam etmektedir.

Başkent - Niğde Vakfı Gençlik Kolları Ankara’da ör-
gütlenmiştir. Amacımız; gençlik kolları bünyesinde bir 
araya gelerek samimi ve sıcak bir ortam oluşturmak  
faydalı ve eğlenceli işler yapmaktır. Gençlik kolları, 
hiçbir siyasi bünyeye angaje olmayıp, aksine farklı 
görüşten insanların bir araya geldiği yerdir.Tek  bü-
tünleştirici kavramımız Niğdeli olmaktır. Tabii bu baş-
ka insanlara kucak açmayacağımız anlamına gelmez. 
Biz Niğdelilerin doğasındaki misafirperverlikle, ara-
mıza katılacak arkadaşlara her zaman açığız. Genç-
lik kolları olarak memleketimizi en iyi şekilde temsil 
etmeyi, hemşehrilerimizle  birlikte her türlü yararlı 
faaliyetlerde beraber olmayı hedefliyoruz.

VAKFIMIZ GENÇLİK KOLLARINDAN… 

Vakfımızdan...
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ne katılan tüm diğer hemşerilerimiz yaptıkları 1280 
TL bağışla da Vakfımıza destek verdiler. Sayın Alper 
GÖNCÜ’ye ve yaptıkları katkı ile Vakfımızı destekle-
yen tüm hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 

NİĞDEmiz dergisinin sevilen kalemlerin-
den Alper GÖNCÜ’nün yazdığı “Anılarla Lüt-
fi SOYLU” isimli kitabının tanıtım ve imza 
günü 24 Aralık 2015 günü Vakfımızda ya-
pıldı. 

Alper GÖNCÜ’nün  dedesi Lütfi SOYLU’yu, tanıyan-
ların anlattıkları, tanıklıkları ve belgelerle tanıtma-
ya çalıştığı; Ebubekir Hazım TEPEYRAN’dan İsmet 
İNÖNÜ’ye, Hacı Ömer SABANCI’dan Ayhan ŞAHENK’e 
Kasım GÜLEK’ten Suat Hayri ÜRGÜPLÜ’ye, Emin 
ERİŞİRGİL’den Makbule ATADAN’a daha ve niceleri-
nin anıları ve anekdotlarıyla süslediği kitabının tanı-
tım ve imza gününe, Vakfımız yönetimi, üyeleri ve 
Akrabalarından 50’yi aşkın hemşerimiz katıldı. 

Sayın Prof. Dr. C. Tayyar SADIKLAR, Sayın Birsel 
SÖNMEZ, Sayın Muzaffer ECEMİŞ, Sayın Yavuz TAŞ-
DEMİR, Sayın Hüseyin ÇELİK, Sayın Hürrem KUBALI, 
Sayın Zafer Aydın ECEMİŞ, Sayın Sedat Nuri KAYIŞ, 
Ulukışla Derneğimiz adına Sayın Kemal ERDAĞ, Sayın 
Leman GÜNALP, Sayın Nilüfer GÖNCÜ, Sayın Aynur 
ÖNER, Sayın Pelin ÖNER, Sayın Filiz-Naci ŞİRİ, Sayın 
Şakir BİNİCİ, Sayın Canan YÜCESOY ve imza günü-

VAKFIMIZDA İMZA GÜNÜ 

Vakfımızdan...
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cak pek çok önemli yanları dururken, kafamızı, beyni-
mizi hiç hiç mi çalıştırmayıp, azcık düşünürsek kafa-
cağızımız, beyinceğizimiz yoruluverir diyerek mi bula 
bula, böyle saçma sapan, salakça yönleri, ayrıntıları, 
ıvır zıvırları alıp onlara uyum sağlamaya çalışıyoruz! 
Avrupa’yı Avrupa yapan gerçek yönleri göremeyip, 
aramayıp, üstünde düşünmeyip onların en gereksiz, 
en işe yaramaz yanlarını beğenip alıyoruz.

Düşün, bir Fransız Türkiye’ye gelse, Türkler arasında 
yaşasa, onların arasıra  “Ooha, çüşş” dediğini duysa, 
bize uyum sağlamak için sözlerini her bitirişte bir 
“Ooha ...”  çekmeleri ya da “çüşşş ....” demeleri, bize 
“Ooha ...”lı,  “Çüşş ....”lü uyum sağlamaları mı gerekir?

Hani bir zamanlar bir söz vardı: Sosyete demek ilmi 
irfan demek. Bizimkine gelince düpedüz  b.k yemek! 
diye. İşte ona benzer.

Fransızların konuştuğu dili güzel sanıp, yeryüzünün 
en güzel, en güçlü, en varsıl dili ya da dillerinden biri, 
kendi dilimiz, Türkçe’miz dururken, bizim, hiç de kötü 
anlamı olmayan, hem de “alt donu,  iç donu, üst donu, 
iş donu” gibi çeşitleri bile bulunan, pırıl pırıl, “don” söz-
cüğü dururken, sosyete bozuntularımız, Türk ulusu-
nun dilini beğenmeyip, küçümseyip,  tutmuş, Fransız-
ların, kesinlikle, hiç de güzel olmayan, kaba ve “g.tlük” 
anlamına gelen “külot” Sözcüğünü; bizim, pırıl pırıl  
“ayakyolu” sözcüğü dururken, Fransızların (arkasında 
çiş yapılan küçük perde/örtü/bez anlamındaki), “tu/v/
alet” sözcüğünü dilimize  sokmuşlar. Bunlar gibi daha 
neler neler! Son zamanlarda dilimize bir de “kültür 
mantarı”nı sokmuşlar aynı aydın bozuntuları. “Kültür 
mantarı” diye bir şey yoktur, her ne kadar “kültürlü 
mantarlar” varsa da. “Kültür” sözcüğünün, başta ge-
len, iki anlamı vardır. Birincisi “bilgilerin tümü” demek 
olan “kültür” ya da, yeni Türkçesiyle, “ekin” sözcüğü; 
birisi de, bu sözcüğün bile ortaya çıkmasına neden 
olan “yetiştirmek” eyleminden gelen “yetiştir/il/me” 
anlamı. Dolayısıyla, yanlış olarak sokulan o sözcük 
“kültür mantarı” değil  “yetiştirme mantar” olacaktı 
“dolma biber ...” benzeri.

Dediğim gibi, Avrupa’nın, kötü, aşağılık yönleri yanın-
da, örnek alınacak pek çok olumlu, iyi yanları vardı ve 
vardır.

Bir zamanlar, Venedik’teki evimize, Fransa’da oturan  
bir tanıdığım geldi. Kendisiyle şundan bundan konuş-
maya başladık:

-Kaç yıldır Fransa’dasın?

-... yıldır Fransa’dayım ... dedi ve sözünü ağzının bir kö-
şesiyle “bırt” yaparak bitirdi.

-Fransa’nın neresinde, hangi kentinde oturuyorsun?

-Paris’te oturuyorum.... dedi ve sözünü gene ağzının 
bir köşesiyle “bırt” yaparak bitirdi.

-Orada bir fransız kızla mı evlendin?

-Evet, bir fransız kızla evlendim.... sözünü gene ağzının 
bir köşesiyle bir “bırt” daha yaparak bitirdi.

-Yahu, dedim. Neden sen her sözünü “bırt”la bitiriyor-
sun?

-Ben, dedi, Fransa’da Fransızların arasında oturuyo-
rum. Onlar da konuşurken hep “bırt” yapıyorlar.

Yani sözlerini genellikle bir “bırt”la bitiriyorlar. Ben de 
Fransızlara uyum sağlamak için onlar gibi“bırt”lı ko-
nuşmaya başladım.

-Sen Fransa’ya değil de Almanya’ya gitseydin, Alman-
lar  sözlerini “zırt”la bitirselerdi sen onlara uyum sağ-
lamak için “zırt”lı mı konuşacaktın?

-Öyle konuşacaktım. Başka türlü nasıl uyum sağlanır?

-Dediklerine göre  sen, diyelim ki Fransa ya da 
Almanya’ya değil de İngiltere’ye gitseydin, İngilizler

sözlerini “zart”la bitirselerdi sen de onlar gibi “zart”lı 
konuşmaya, İspanya’ya gidip İspanyollar arasında ya-
şasaydın, onlar da “zurt”lu konuşsalardı, sen de onlara 
uyum sağlamak için “zurt”lu mu konuşacaktın?

-Öyle yapacaktım. Uyum böyle olur. Bizde bir atasözü 
vardır: Vardığın yer kör ise sen de gözünü kırp da bak! 
diye. Ben de öyle davrandım. Fransızlar kör olmadığı 
için gözümü kırpmama gerek kalmadı; ama konuşur-
ken, sözlerini, dudaklarını büküp “bırt”la bitirdikleri için 
ben de onlara “bırt”lı uyum sağladım.

-Yahu, dedim. Bizim ulus ne zaman şu Avrupa’ya  
“bırt”lı,  “zırt”lı, “zart”lı,  “zurt”lu uyum  sağlamaktan 
kurtulacak? Avrupa’nın uyum sağlanacak, kala kala, bir 
“bırt”ı, “zırt”ı,  “zart”ı, “zurt”u mu kaldı? Uyum sağlana-

AVRUPA’YA “BIRT”LI UYUM Hazırlayan: 
Prof. Dr. Asım Tanış
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istedikleri değil, onlara, her şeyi  bilimin süzgecinden 
geçirmeye, geçirdikten sonra kabul edilir ya da edil-
mez olduklarını  görebilecek bir eğitim vermiş olan, 
vermeye çalışan, uygar bir Avrupa’ya uyum sağlanma-
lı! Amerikan kovboylarının ve onların perde arkasında-
ki gerçek ağalarının çıkarları uğruna, durup dururken, 
bir sürü yalan uydurarak, Irak’ı zorla işgal edip yaklaşık 
bir buçuk milyon, suçu günahı olmayan, müslümanı öl-
dürmesine göz yuman, onlarla işbirliği yapan, kimi Av-
rupa ülkelerine ve yöneticilerine değil; böyle bir şeyin 
“insanlığa karşı işlenmiş cinayet  olduğunu, dolayısıyla 
bu suçları işleyenlerin yargılanması gerektiğini” savu-
nan gerçek uygar Avrupa’ya uyum sağlanmalı.
Avrupa’ya uyum diyerek zam yapmanın gerçekten 
Avrupa’ya uyum mu yoksa perde arkasındaki kimi 
çıkarcı çevrelerin çıkarlarına uygun düşen uyum mu 
olduğu konusunda insanlar düşünebilmeli.
Neden pek çok Avrupa Birliği ülkeleri yöneticilerinin, 
şimdiki Avrupa Birliği’nin, birlikteki tüm ulusların mı 
yoksa perde arkasındakilerin çıkarlarını mı gözönüne 
aldıklarını bildikleri için, birlik konusunda  “halkoylama-
sı” yapmaktan kaçındıklarını biliyor musunuz? Böyle 
bir halkoylaması yapılsa, Avrupa Birliği’nin gerçekten 
uygar ulusları, Avrupa Birliği’nin sonunu hemen geti-
recektir, kendi çıkarları doğrultusunda bir birlik olma-
dığı ya da bu yoldan ayrıldığı için.
Daha neler neler! Sözümüzü şununla bitirmek yerinde 
olacak.  
Bir Rus çarı elçisini Almanya’ya gönderirken ona şöyle 
demiş: Senin ilk işin, şu Gutenberg  denen, matbaayı 
bulan ve dolayısıyla bilginin, bilimin, bilimsel düşün-
cenin,  halk arasında  yayılmasını sağlayıp, benim gibi 
halkların, ulusların, ülkelerin sırtından, asalakça yaşa-
yanların  sonunu getirme yolunu açan, adamın meza-
rına gidip tükürmek olsun!  
Dediği gibi de, yeryüzünde, Rus çarlarıyla birlikte, pek 
çok ülkedeki, bu aradaki, Osmanlı ülkesindeki sultanlar 
da yıkılıp gitmiştir. Ancak yerlerine, ne yazık ki  man-
tarlar gibi,  daha beter, nice çarlar, nice sultanlar türe-
miştir, biraz da ulusların bilinçsizliği yüzünden.
Dolayısıyla Avrupa’ya uyumu başka alanlarda, burada 
ülkemiz, ulusumuz sözkonusu olduğuiçin, ulusumuzu, 
ülkemizi, daha kötüye, ortaçağ karanlığına değil, daha 
iyiye götürecek alanlarda sağlamalıyız.
İsterseniz bir de “Avrupa uyum dansı” uyduralım. Ağır 
ağır başlanıp gittikçe hızlandırılacak bir dans olmalı. 
Uyumcular bunu da pek güzel becerirler sanıyoruz
Bırt  zırt  zart  zurt
Bırt  zırt  zart  zurt
Bırt  zırt  zart  zurt
Bırt  zırt  zart  zurt .........................................

Örneğin neden, her ülkede, her zaman olmamışsa da, 
Avrupa’nın, “kılıfı hazırlanıp çalınan, yalancı, uyutucu, 
göz boyayıcı” değil de “gerçek demokrasi” uğraşları 
örnek alınmamış,  alınmıyor? Neden insanlarımız, hep  
yukardakilerin, tepedekilerin, özellikle, perde arkasın-
daki, gözle görünmeyen, ama çıkarcı, sömürücü, dik-
tatör bozuntularının, insanların bilinçsizliğinden ya-
rarlanarak asalakça yaşamayı yeğleyenlerin, kafaları 
külle dolduran, doldurmaya çalışan, o kafaları bir çeşit 
külleme yapan, “tek düşünce”si çevresinde toplatıl-
maya çalışılıp esnekdüşünebilmeye, düşünce esnek-
liğine, saçma sapan konular, ayrıntılar üstünde değil 
de bilimsel düşünebilmeye, her konuyu “kısıtlama ol-
madan” ele alıp inceleyen, tartışan, bunun sonucunda 
doğruyu bulmaya çalışan “özgür düşünce”ye, özgürce 
düşünebilmeye alıştırılmıyor? Neden, özellikle dinin, 
hıristiyanlığın, yaklaşık bin yılı aşkın süren, Hitler’in, 
Mussolini’nin, Stalin’in azgın diktatörlüklerinden kalır 
yeri olmayan, acımasız diktatörlüğüne karşı, yüzlerce 
yıl çarpıştıktan sonra, yüzbinlerce aydının kanı paha-
sına olsa da, az çok, son verdikten sonra kavuşabi-
len, uygar Avrupa’ya, onun düşüncesine, onun gerçek 
demokrasisine uyum sağlanmaya çalışılmıyor? Çün-
kü bunlar kimi diktatör bozuntularının işine gelmez! 
Neden Avrupa kadın hakları için uğraş vermişken, 
verirken, bizde kadınlarımız, hakları konusunda, bi-
linçlendirilmiyor, tersine “kadınların aşağılık yaratık-
lar oldukları” gibi saçma sapan düşünceler beyinlere 
yerleştirilmeye çalışılıyor?  Kadınlar aşağılıksa, aşağılık 
yaratıklarsa, dolayısıyla, böyle saçma bir varsayıma 
göre, aşağılıklardan doğsa doğsa kendileri gibi  aşa-
ğılık  yaratıklar doğabileceğine, bütün erkekler de bu 
aşağılıklardan doğmak zorunda olduğuna göre, bütün 
erkeklerin de aşağılık yaratıklar olmaları gerekmez 
mi? Bu böyle değilse “kadınlar aşağılık yaratıklardır!” 
düşüncesi kadar inanılmaz, saçma sapan bir düşünce 
olamaz! Demek ki bizleri doğuran analarımız, çocuk-
larımızı doğuran kadınlarımız, bizim bacılarımız, bizim 
kızlarımız, aşağılık yaratıklardır! Öyleyse bizler de, he-
pimiz de, aşağılık yaratıklarız sonucu çıkar böyle bir 
düşünceden! İnsanın aklı, mantığı böyle düşünceleri 
nasıl alır,  nasıl kabul edebilir? 
İşte Avrupa’ya gerçek uyum “kadınla erkeğin eşit 
olduğunu, kadının da,  toplum içinde, erkek gibi, 
eşit haklara sahip olması gerektiğini” kabul etmekle 
olur. Daima bunun için uğraş vermiş, vermekte olan 
Avrupa’ya uyum sağlanmalı. Çünkü toplumun yaklaşık 
yarısını oluşturan kadınların bilinçsiz kılınıp köleleştiril-
mesi kimi diktatör bozuntularının işine gelir! 
İnsanlara, papağanlar gibi, hiçbir şey anlamadan, hep 
yukardakilerin buyrukları doğrultusunda, ortaçağ ka-
ranlıklarına geri götürmek için çırpınanların vermek 
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Vergi Rekortmeni Belli Oldu: Niğde  Defterdar-
lığınca  2014 yılında en yüksek gelir ve kurumlar 
vergisi ödeyen mükellefler belirlendi. Kurumlar ver-
gisinin ilk üç sırasında DİTAŞ Doğan Yedek Parça, 
Mikrokal Kalsit Sanayi, Niğtaş Mikrokalsit bulunuyor. 
Gelir vergisinde ilk üç sırada ise; Recep GÜÇLÜ, İlyas 
ATLI, Ünal MANDACI yer alan isimlerdi. 

Vedia ŞAHENK Vefat Etti: 1. Dönem Niğde Mil-
letvekili merhum Mustafa Ratip SOYLU ve merhume 
İnayet İLERİ’nin kızı, merhum Avukat Sait ŞAHENK’in 
eşi, Dr. Zahide ŞAHENK ve Diş Hekimi Mustafa 
ŞAHENK’in anneleri Vedia ŞAHENK vefat etti. 

Ulukışla 30 Yataklı Hastaneye Kavuşacak: 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile 
Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde Ulukışla’ya 30 yatak 
kapasiteli hastane yapımına başlandı. 

Üniversite Barınma Sorunu Çözüyor: Niğde’de 
Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını aşmak 
amacıyla Niğde İl Özel İdaresi tarafından 4 bin kişi 
kapasiteli yurt binasının öğrenci kabul eder duruma 
geldiği belirlendi. 

Niğde’de Petrol Aranacak: Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, iki şir-
kete 3 petrol arama ruhsatı verdi. Era Enerji tarafın-
dan Niğde sınırları içerisinde çalışma yapılacak. 

Köylümüze Yeni Gelir Kapısı: Niğde’de köylümü-
ze dağıtımı  yapılacak olan ceviz ve badem fidanla-
rıyla her aileye yıllık 20.000 TL gelirin hedeflendiği 
badem-ceviz planı çalışmalarına başlandı. 

Bor İlçemize Yeni Devlet Hastanesi: Bor ilçe 
merkezinde mevcut Devlet Hastanesi’nin doluluk 
oranının artması, yetersiz yapılarda hizmet veriyor 
olması nedeniyle 100 yatak kapasiteli Devlet Has-
tanesi yapımına başlandı. 

Fertekli Hayırsever Aileden Okul: Niğde Fertek-
li olup halen Adana’da yaşayan Mahmut TEK ve eşi 
Sayde TEK 100 öğrencili, 4 derslikli anaokulu yaptır-
mak için 500.000 TL hibe verdi. 

786 Konut ve 48 İşyeri İhaleye Çıktı: TOKİ 
tarafından Niğde İli, Efendi Bey Mahallesi Kentsel 
Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 2. Bölge, 786 
Adet konut ve 48 Adet Dükkan İnşaatı ile Alt yapı 
ve Çevre Düzenlemesi işinin ihalesi 7 Eylül 2015’de 
açık ihale usulü ile yapıldı. 

Niğde Patatesini Hastalık Vurdu: Ziraat Oda-
sı Başkanı Veli KENAR’ın verdiği bilgiye göre; 
Türkiye’nin patates üretiminin beşte birinin karşılan-

dığı Niğde’de, patates üreticilerini  
halk arasında Geç Yanıklık Hasta-
lığı olarak bilinen “Mildiyö” vurdu. 
Hastalık nedeniyle rekoltenin dü-
şeceği ve buna bağlı olarak pata-
tes fiyatlarının artacağı söylendi. 

Niğde’de İhracat ve İthalat 
Azaldı: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine 
göre ülkemizde ihracat %16,2, ithalat %8,7 azaldı. 
Niğde’de gerçekleştirilen ihracat %24, ithalat ise 
%51 oranında azalma gösterdi. 

Niğde’ye 28 Yeni Doktor Atandı: Niğde İl Sağlık 
Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, Niğde’ye Eylül ayı içerisinde 
28 pratisyen hekim atandığını ve hekim sıkıntılarının 
kalmadığını söyledi. 

Niğde’de Farklı İllerden 46 Bin Kişi Yaşıyor: 
343.898 kişinin yaşadığı Niğde’de yerli nüfusun 
297.952 olduğu ortaya çıkarken 45.946 kişinin 
ise başka il nüfusuna kayıtlı olduğu netlik kazandı. 
5802 Adanalının yaşadığı Niğde’de 5052 Kayserili, 
4355 Konyalı, 3139 Mersinli, 2840 Aksaraylı, 1856 
Nevşehirli, 1361 Osmaniyeli, 
1112 Kahramanmaraşlı bireyin 
yaşadığı tespit edildi. 

Niğde’de En Çok Kullanılan 
İsimler: Nüfus İstatistik Daire 
Başkanlığı tarafından 81 ilde ai-
lelerin çocuklarına verdiği 5 isim 
açıkladı. Niğde’de kızlarda; Fatma, Ayşe, Hatice, Emi-
ne, Zeynep; erkeklerde ise Mustafa, Mehmet, Ahmet, 
Ali ve Hüseyin en çok kullanılan isimler oldu. 

Dünyanın Ötmeyen Tek Kurbağası Niğde’de: 
Dünyanın tek ötmeyen kurbağa türü olan Toros 
Kurbağası (Rana Holtzi) , Ulukışla İlçesi sınırlarında 
bulunan Bolkar Dağları’ndaki Karagöl ve Çiniligöl’de 
yaşıyor ve ilgi bekliyor. 

Aritmetik Olimpiyatları Birincisi Niğde’den: 
Türkiye, Kazakistan, Moğolistan ve KKTC’nin katıldı-
ğı, Ankara’da düzenlenen Türkiye Mental Aritmetik 
Olimpiyatlarında 8 yaş grubunda Tuğra Sezgin birin-
ci oldu. 

Çiftehan’a FTR Merkezi Ya-
pılıyor: İlimiz Ulukışla İlçesine 
bağlı Çiftehan Köyü Termal Sağlık 
Kompleksi olma yolunda. Bu aşa-
mada Çiftehan’da Fizik Tedavi ve 
Rehabilatsyon Merkezinin temeli 
atıldı. 
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Ankara’daki Otobüs Kazasında İki Hemşehri-
mizi Kaybettik: Ankara Dikimevi’nde meydana ge-
len Büyükşehir Belediye otobüsünün neden olduğu 
ve 12 yurttaşımızı kaybettiğimiz kazada hemşerimiz 
Hilal ÜLGEN (GÖKKAYA)ile Fertekli bir hemşerimiz  
Hayati ÖZDEN’de vefat etti. Merhumeye ve Merhu-
ma Allah’tan rahmet, ailelerine  baş sağlığı dileriz. 

Niğde Bağları Yeniden Yeşillenecek: Gebere 2 
Merhale Projesi kapsamında merkez ilçeye bağlı Ha-
mamlı, Kumluca ve Fertek köyleri arazileri sulanacak. 
“Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenileme Projesi” ile 
4.957.000 TL tutarında harcama yapılacak. Proje bo-
rulu tipte yapılacak ve 10 kilometre ana kanal olmak 
üzere 40 kilometre uzunluğunda olacak. 

Hasta Sevki Tarihe Karışıyor: Niğde Devlet Has-
tanesi Anjiyo Ünitesinde , kalp krizi geçiren vatan-
daşlara yapılan müdahaleyle,  artık başka illere (Kay-
seri – Adana) hasta  sevk edilmeyecek. 

Yeni Adliye Binası İnşaatı Başladı: Niğde Cum-
huriyet Başsavcısı Ahmet TEKNE, yeni Adliye Binası 
ihalesinin yapılmasının ardından inşaat çalışmalarının 
başladığını ve tamamlanmasının 700 iş günü süre-
ceğini açıkladı. 

Köy Yolları Ağaçlandırılıyor: Niğde Orman İşlet-
me Müdürü Mehmet ÖZDEMİR , Kurumlarının görev 
alanında bulunan 110 köyde 638 kilometre köy 
yolunun çift taraflı olarak ağaçlandırılarak 184.000 
adet boylu fidan dikildiğini söyledi. 

Baro Başkanı Metin FEYZİOĞLU Niğde’de: Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİ-
OĞLU Niğde’ye gelerek Kent Ormanında ağaç dikti. 
Gaziler Günü nedeniyle Şehitler Anıtı’nı ziyaret edip, 
kabirlere gül bırakarak dua okudu. 

Niğde’de Patates Rekoltesi 830.000 Ton’a 
Ulaşacak: Türkiye’nin patates üretim merkezi olan 
Niğde’de geçtiğimiz yıl 620.000 ton olan patates 
rekoltesi bu yıl 830.000 tona ulaşacak. 

3 Belediye Başkanı MHP’den AKP’ye Geçti: 
Niğde’de MHP’den belediyeyi kazanan Değirmenli 
Belediye Başkanı Yıldıray TOK, Karakapı Belediye 
Başkanı Kamil DEMİRALP ve Keçikalesi Belediye Baş-
kanı Şamma ÖZTÜRK AKP’ye katıldılar. 

Niğdeli Polis Yusuf Diri Şehit Düştü: Van’da 
PKK’lılarla çıkan çatışmada açılan ilk ateşte göğsün-
den yaralanan Terörle Mücadele şubesinde görevli 
Polis Memuru Yusuf DİRİ şehit düştü. Niğde’nin Al-
tunhisar ilçesine bağlı Yakacık köyünden olan hem-
şerimiz köy mezarlığında toprağa verildi. 

Niğde- Ankara Otoyolu Nihayet İhaleye Çı-
kacak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Feridun BİLGİN, Ankara – Niğde otoyolunun 285 ki-
lometre olacağını ve ihalesinin önümüzdeki günlerde 
yapılacağını söyledi. Projede 3510 metre uzunlu-
ğunda 4 adet viyadük ve 11 adet kavşak yer alacak. 

Kemerhisar’a TOKİ’den 165 Konut: Niğde’nin 
Kemerhisar Beldesinin Tepe mahallesinde Toplu Ko-
nut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 165 konut 
hak sahiplerine teslim edildi.

NİTSO’dan Girişimcilik Yarışması: Niğde Ticaret 
ve Sanayi Odası (NİTSO) Başkanı Şevket KATIRCIOĞ-
LU, NİTSO öncülüğünde ve NİTSO bünyesinde faali-
yet gösteren Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler 
Kurulları’nın ödüllü İş Fikri Proje Yarışması; “Kır Ka-
buğunu Bir Fikirde Sen Bul-3” girişimcilik yarışması 
yapılacağını söyledi. 

Niğde Belediyespor 4’te 4 yaptı: Spor Toto 3. 
Lig Grubunda Mücadele eden Niğde Belediyespor 
4’te 4 yaparak grubunda 30 puanla 1. Sıraya yer-
leşti.

Niğde’den Bir KOBİ Finalist Oldu: KOBİ ve Gi-
rişimcilik yarışması finalistleri açıklandı. Finalistler 
arasında ilk kez bir Niğde firması da yer aldı. Niğde 
Merkezli Nahita Madencilik İthalat ve İhracat Ticaret 
Ltd. Şti finale kaldı. 

2. Tarım Fuarı Yapıldı: Niğde’de bu yıl 2.si düzen-
lenen Niğde Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk, Gıda, 
Sera, Tohum, Süt Endüstrisi, Fidancılık, Patates ve 
Elmacılık Fuarı 5 Kasım – 8 Kasım tarihleri arasında 
yapıldı. 

Mülhak AYDINLIK Vefat Etti: Niğde Askerlik 
Şubesi’nde sivil memur olarak çalışan, Niğde İl Genel 
Meclisi’nin eski üyelerinden, Doğan BARAN’ın danış-
manı Mülhak AYDINLIK 79 yaşında vefat etti. 

Niğde İl Geneli Seçim Sonuçları: 

7 Haziran  İl Geneli  1 Kasım 

AKP  93.256  (%47.89) 113.637 (%57.11)

CHP 41.457 (%21.28) 40.379 (%20.28)

MHP 49.092  (%25.21) 36.795 (%18.48) 

MDP 3.165  (%1.62)  2.360 (1.18) 

SP 4.600  (%2.351)  1.514 (%0.76) 
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Onlarca Kaynak Eserler ve Kaynak Kişilere baş-
vurularak yoğun emekle hazırlanan 168 

sayfalık eserde; Bir bebeğin doğumu ile 
başlanmış, düğünler, cenaze merasimleri, 
kış hazırlıkları, giyim kuşam alışkanlıkları, 
gündelik eşyalar, dini günlerdeki adet-
ler, çeşitli meslek erbapları, halk hekim-
liği ile devam edilmiş ve Niğde Dilindeki 

Terim ve Deyimlerle Bitirilmiş. 

Sabahat VAROL İNSEL kitabının SON 
SÖZ’ünde diyor ki;

İnsanı ailesine, komşularına, ülkesine ve milletine bağ-
layan o güzelim merasim ve adetler, üsluplar, an’aneler, 
insanı insan yapan zarif davranışlar! Nerelerdesiniz?

Hepsi de gittikçe zayıflayan zihinlerin, gönüllerin 
köşeciklerinde birer gölge gibi kalmış. Unutulmaya 
mahkum. Sadece idrak ehline hitap edebilmek için 
‘’Hoş Bir Sada’’ olarak beklemede…

Niğde Kültürüne sahip çıkmak ve gelecek ku-
şaklara aktarmak amacıyla, uzun süre araş-
tırmalar yapan Sabahat VAROL İNSEL,  ‘’ 
Unutulmaz Niğde Lezzetleri’’ adlı eserin-
den sonra, Niğde toplumunun zengin 
halk kültürü ile yaşayış biçimini kayıt 
altına alarak ‘’ Niğde’nin Merasim ve 
Adetleri’’ adlı eserini Niğdelilerin beğe-
nisine sunuldu.

1952 yılında Niğde’de doğan Sabahat VA-
ROL İNSEL, 1988 yılından beri Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi görme engelliler bölümüne, gönüllü 
okuyucu olarak kitap seslendirmektedir. Evli ve iki 
kız çocuğu olan değerli hemşehrimizin ‘’ Niğde Halk 
Kültürü’’ ve ‘’1924 Müdahilleri’’ ile ilgili  yazıları muh-
telif dergi ve araştırma kitaplarında yayınlanmıştır.

T.C. Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Kültür Yayınları tarafından basımı yapılan eserin Ön-
söz’ünde Sabahat VAROL İNSEL diyor ki;

‘’ Bir medeniyeti kavramanın en doğru yolu alışkan-
lıklarının gelecek nesillere aktarılmasıyla olur. Tarihte 
en değerli bilgiler nesilden nesile aktarılan kültür bi-
rikimleridir.

Kendi kültürümüzü öğrenmezsek, kendimize yaban-
cılaşıyoruz. Kendi kültürel kimliğimize sahip çıkmaz-
sak, yok olur gider ve de ‘’ hiç ‘’ oluruz. Esas cahillik, 
kendi benliğimizi, kendi kültürümüzü sahiplenmeye-
rek özümüzü yitirmek ve ‘’ başkası gibi olma’’ özenti-
siyle kimlik kaybına uğramaktır.

Zaman içinde, kaybolan kıymetler dünyası bu yaşam 
biçimleri ve manevi değerlerimiz bir bir elimizden 
kayıp gitti, yok oldu. Bazıları da ortada kaldı, sahip 
çıkılmadı.

Dün olmadan bugün, bugün olmadan yarın var ola-
bilir mi? 

NİĞDE’NİN ADET VE MERASİMLERİ
Derleyen: 

Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR

Sabahat Varol İnsel’den 
Yeni Bir Niğde Hizmeti 
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Anayasası oylamasında  ‘’ Hayır’’ oyu vereceğini yaz-
dığı için yargılandı, mahkum oldu ve hapse girdi. Ana-
yasa taslağına niçin  ‘’ Hayır’’ dedi biliyor musunuz?  
Anayasa taslağında işçi hakları yeterince güvence 
altına alınmadığı için’’.

Ali SİRMEN: ‘’ Oktay AKBAL su kadar berrak, duru, 
içindeki çocuğu son anına kadar canlı tutmuş, can-
dan bir insandı. İyi yazar olduğu ölçüde iyi insandı. 
Gıllı gışlı bir yanı hiç olmadı. O yüzdendir ki, ne zaman 
bir  meclise gelse hazır bulunanların içleri açılırdı. Te-
kerleme haline gelmiş şöyle bir deyişim vardı:

Marifet ‘’ Suçumuz insan olmak’’ ın yazarı gibi iyi bir 
insan olmaktır. Oktay AKBAL yumuşak huylu bir in-
sandı. Onu kavga ederken hatırlamıyorum.

Yazar cesaretinin ne olduğunu 12 Eylül döneminde 
Oktay AKBAL’dan öğrendim. O dönemde en sert ya-
zarları yazdı. Yazı işlerinden uyarırlardı: Abi yapma, 
hem güzelliği kapatacaklar, hem de seni içeri atacak-
lar cevabı ‘’ atarlarsa atsınlar’’ olurdu. 

Orhan BURSALI:  ‘’ Oktay AKBAL’ı  Akkaya’da Ok-
tay AKBAL sokaktaki evinde ziyaret ettim. Yürüyüş 
zorlukları vardı. Bu durum eşi Ayla hanımı endişe-
lendiriyordu. Bazen kendi başına buyruk davranışları 
vardı. Çalışma masasına oturduk ‘’ Huzur ‘’ başlıklı 
Mart 2011’deki  son yazısında ‘’ Ah şu daktilo önün-
de bir daha yıllar geçmiş sanki, onunla son buluşma-
mız gibi bitir sen şu karma karışık duyguları, bir huzur 
bulabilirsen’’ diyordu. 

Hikmet ÇETİNKAYA: ‘’Ölüm düşüncesi hep önün-
de duruyordu senin kendi deyişinle beyninin içinde. 
Bir hastaneye yatarken ölümü unutmuştun; sevgili 
Oktay ağabey… yazı masanın üzerinde kitaplarım. 
İçlerinden birini seçtim: ‘’ Bir Batık Gemi’’  sen ölümü 
böyle anlatmıştın. Düşsüz uykularımızı anlatmıştın, 
öykülerinde, romanlarında hayatın bir bir rengini, kimi 
zaman bir emekçiyi, kimi zaman bir sevdayı… köleliğe 
dönmüş bir özlemi .

Kimi aymazlara göre ‘’ Kurtuluş’’ yalandı. Gözleri çak-
mak çakmak yanan mavi gözlü sarışın dev yoktu. 
Sen onlara bir yazında seslenmiş, sert bir dille eleştir-
miştin. ‘’ Kurtuluş ve Kurtuluş ‘’ yoksul bir toplumun 
emperyalizme baş kaldırmasının ta kendisidir’’.

‘’ Hiroşimalar Olmasın’’, ‘’ Önce Ekmekler Bozul-
du’’ , ‘’ Suçumuz İnsan Olmak’’ gibi Türk Edebiya-
tına damga vuran  önemli eserleri kaleme alan, Cum-
huriyet Gazetesi’nde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan 
Oktay AKBAL, anne tarafından gerçekçi Türk Ro-
mancılarından değerli büyüğümüz ve hemşehrimiz 
merhum Ebubekir Hazım TEPEYRAN’ın torunudur. 

20 Nisan 1923 tarihinde İstanbul’da doğan AKBAL, 
dinlenmekte olduğu ve ömrünün son dönemlerini 
geçirdiği Muğla’nın Ula İlçesi AKYAKA beldesinde 
28.08.2015’de hayata veda etti.

Oktay AKBAL’ın ardından çeşitli meslek örgütleri, 
sivil toplum kuruluşları, edebiyat dünyasının önemli 
isimleri başsağlığı mesajları yayınladılar:

Türkiye Yazarlar Sendikası:  ‘’Oktay AKBAL ha-
tıralardan, düşlerden ördüğü öyküleriyle, romanlarıyla, 
denemeleriyle edebiyatın soyağacında, sonsuza kadar 
yaşayacak, edebiyatımıza emeği unutulmayacaktır.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu:  Yaşamı boyunca 
üretmekten, çalışmaktan ve haksızlığa karşı müca-
dele vermekten vazgeçmeyen AKBAL’ı saygı ve sev-
giyle anıyoruz. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: ‘’ Oktay AKBAL, 
yıllardır inatla gerçekleri dile getiren bir aydın ve ga-
zeteci yazardır. Sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği:  Devrime ve Çağ-
daşlaşma sürecine inanan, ‘’ Atatürk Bir Gün Gelecek 
‘’ diye haykıran değerli gazeteci yazar ağabeyimizi 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Yazar Muzaffer İZGÜ: ‘’ Sevgili Oktay  Abim de 
gitti. Çok güçlü bir edebiyatçı olmasının yanında aynı 
zamanda ender yetişen bir köşe yazarıydı. Edebiyat 
yazılarını, oya işler gibi titizlikle oluştururdu. Köşe 
yazıları da edebiyat kokulu gerçeklerdi. Asıl şimdi 
“Ekmekler Bozuldu’’.

Emre KONGAR: ‘’ Oktay AKBAL Büyük Zafer’den 
bir yıl sonra, Cumhuriyet ilan edildiği yıl doğmuş-
tu…. Neydi Oktay AKBAL’ın ideolojik- siyasal çizgisi?  
‘’Atatürkçü’’ olduğu bilinir. O kadar mıdır acaba? Hayır 
AKBAL. ‘’ Atatürkçülük ile solculuğun , Hümanizmle 
harmanlanmış sentezidir. AKBAL 12 Eylül’ün 1982 

OKTAY AKBAL’ın ARDINDAN



32 SA
Y

I: 
9

7
KI

Ş 
2

0
1

5

DİŞ HEKİMİ ÖZER YURDAKUL  (1938 - 02.10.2015)

Kurtuluş Savaşı Kahramanlarından ve Atatürk’ün Muhafız Alay Komutanı ve 
Niğde Eski Milletvekili Halil Nuri YURDAKUL’ un en  küçük oğlu olan Dt. Özer 
YURDAKUL, 1938 yılında Dünya’ ya geldi. İlk, orta ve liseyi babasının mesleği 
gereği çeşitli okullarda bitirdi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni 
bitirdikten sonra tamamen serbest çalıştı. 45 yıla yakın İstanbul Erenköy 
Bağdat Caddesinde hizmet verdi. Bankacı Nalan YURDAKUL ile evlenirken 
nikah  şahitliğini üçüncü Cumhurbaşkanı Celal BAYAR yaptı. Halil Nuri ve Sena 
isimli iki çocuğu olan merhum’un Leyla DOĞAN, Dr.Lemi  YURDAKUL, Yurdanur 
YURDAKUL ve Prof. Dr. Yurdakul YURDAKUL isimli kardeşleri olup Vakfımız eski Başkanı Dr. Y. Nadi 
ÖZDAMAR ile de teyze çocuklarıdır. 

2 Ekim  2015 tarihinde vefat eden Özer YURDAKUL İstanbul Erenköy Galip Paşa Camiinde kılınan 
cenaze namazından sonra tüm yakınları ve sevenleri tarafından ebedi istirahatına tevdi edilmiştir. 

KADRİYE ÖZDAMAR (30.04.1925 - 27.09.2015)

30   Nisan 1925’de Yunus Efendi ve Mürüvvet Hanm’ın en küçük çocukları 
olarak Niğde’de doğan Kadriye ÖZDAMAR İlk ve Orta Okulu Niğde’de bitirdi. 
Adana Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra Adana, Antalya, Niğde ve 
Ankara’da 35 yıl Türk Milli Eğitimine hizmet etti.

Abdullah ve Süleyman ÖZDAMAR ile Cevriye Hanım’ın kardeşi olan Kadriye 
Öğretmen Vakfımız Eski Başkanı  Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR ‘ın halası olup, İlkay 
AÇIK ve Oktay ÇANKAYA’ nın anneleridir. Üç torun ve iki torun çocuğu sahibi 
olan Kadriye ÖZDAMAR 90  yaşında 26 Eylül 2015 de vefat etmiştir.

Kadriye ÖZDAMAR, 27 Eylül 2015 günü öğle namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra 
tüm sevenleri ve yakınlarınca  Ankara Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştır

Başkent – Niğde Vakfı, sevenlerince ebedi yolculuklarına uğurlananlara, mekanlarının 
cennet olması temennisiyle, Yüce Allah’tan sonsuz rahmetler;  

tüm yakınları ve sevenlerine de 
sabırlar ve baş sağlığı diler. 

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Kaybettiklerimiz


