
GÜVEN TAZELEDİK…

Başkent-Niğde Vakfı’nın, 4 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü 
Seçimli Genel Kurulu’nda yönetim görevi verilen Kurulumuz, 20 Mart 
2016 tarihinde Vakıf Merkezinde yapılan, Yıllık Olağan Kurucular ve 
Mütevelliler Kurulu Toplantısı’nda güven tazeleyerek yeniden görev-
lendirildi.

Bizler, her ne kadar uyumlu çalıştığımıza ve başarılı olduğumuza ina-
nan bir ekip olarak kadromuzu hiç değiştirmeden, hiçbir arkadaşımızı 
yarı yolda bırakmadan yürümek istesek te, sadece kamu görevi nede-
niyle yeterince yararlı olamadığını ve bu nedenle affını isteyen bir yol 
arkadaşımızın yerine, kadromuza kattığımız yeni bir dostla bu yolda 
yürüyeceğiz artık. 

Hemen yukarıda da belirttiğim gibi, Ben 11,5 aylık görev süremizde 
gerçekten başarılı olduğumuza can-ı gönülden inanıyorum. Bunun en 
önemli göstergesi, 31 Aralık 2014 itibariyle yaklaşık – 5600 TL baki-
ye ile devralınan blançomuzu, 31 Aralık 2015 itibariyle, 2015 yılında 
büyük çapta gelir getirici bir organizasyon gerçekleştiremediğimiz, 
üstelik 2014’e oranla çok daha fazla sayıda öğrenciye eğitim yardımı 
yaptığımız halde  + 32.000 TL ile kapatmış olmamızdır. Bu başarıda, 
elbette Yönetim Kurulu’nda görevli tüm arkadaşlarımın Vakıf ideolo-
jisine uygun, özverili çalışmalarının ve Vakfın her kuruşunu, en değer-
li organları olan gözleri kadar korumalarının çok ama pek çok katkısı 
vardır.

Kuşkusuz, bu başarıyı ve olumlu gelişmeyi sadece kendimize malet-
mek de bir haksızlık olarak kabul edilebilir, edilmelidir. Bizim başarımız-
da bizlerden güvenini, ilgi ve desteklerini esirgemeyen hemşerilerimi-
zin katkılarını da inkâr edemeyiz. 

Ama, ben burada özellikle ve de özellikle, başta kendisini 
4 Nisan 2015 tarihinde Onur Kurulu Üyeliğine seçtiğimiz, 
Değerli Meslek Büyüğüm, Ağabeyim, 2015’in rekor bağışçısı, 
Altın Yürekli İnsan Mustafa Fahri ANDAÇ olmak üzere, her 
zaman yanımızda olan ve desteklerini hiç esirgemeyen Naci 
ŞİRİ ve Hüseyin ÇELİK ağabeylerimize ayrı bir parantez aç-
mak, şükranlarımı sunmak istiyorum.

Umarım Onların bu özverileri ve ilgisi, Ekonomik gücü yerin-
de olan diğer hemşerilerimiz için de bir itici güç, bir motivas-
yon kaynağı olur ve çok değil, belki bu imkana sahip 20-30 
hemşerimizin desteği ile de umarım çok yakın bir gelecekte, 
özlemimiz ve ihtiyacımız olan, oda sayısı daha fazla, salonu 
çok daha büyük bir daire sahibi oluruz.
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bir işaret bekliyordu. Saat tam 15.00’da bir haber 
yayıldı: “Gazi hazretleri gece saat 20.00’ye doğ-
ru gelecekmiş”. Bunu duyan kadın erkek, binlerce 
halk, Atatürk’ü görebilmek için istasyona akın et-
meye başladı. Zaman yaklaştıkça heyecan ve se-
vinçler de o derece artıyordu. 

Bir askeri birlik istasyonda yerini almıştı. Okullar, 
öğretmenler, esnaf birlikleri, halk, coşkun bir ka-
labalık istasyonda Atatürk’ün gelişini bekliyordu. 
Vaktin çok geç, havanın soğuk olmasına rağmen 
kalabalık gittikçe artıyor, hatta civar köylerden atlı 
ve yaya insan kütleleri geliyor, istasyon sahası tam 
bir mahşer yerini andırıyordu.

Atatürk Niğde’de (5 Şubat 1934)

“Ne mutlu! Gazi bize misafir oluyor” diye sevi-
nenler, birbirlerini müjdeleyenler “Yaşa, Varol” 
sedaları ile istasyonu sarsıyordu. Saat 20.00’de 
Atatürk’ü taşıyan trenin sesi işitilmeye başlan-
mıştı. Bu sesi duyan Niğdeliler, trenin geldiği yöne 
doğru süratle akına başladı. Tren daha istasyona 
girmezden evvel “Yaşa Büyük Gazi, Yaşa Büyük 
Kurtarıcı” sesleri, alkış tufanları başladı ve tren bu 
bağırışlar ile tezahüratlar arasında istasyona girdi. 
Atatürk, vagonun penceresinde kendisine has bir 
tavırla Niğdelileri selamlıyordu.

Atatürk, trenden inerek, karşılayıcıların ellerini sıktı, 
hazır bulunan askeri birliği, öğrencileri, halkı selam-
ladı. Otomobillerle Halkevi’ne doğru harekete geçil-
di. Atatürk’ün geçiş güzergâhından haberdar olan 
genç, yaşlı, kadın, erkek ve hatta çocukları ile hazır 
Niğde halkı, kendisini görmek için yol boyunca di-
zilmişlerdi. Muhabbet tezahüratında bulunuyorlar, 
aralıksız alkışlıyorlardı. O’nu görebilmek için kala-
balık birbirini tepeliyordu. O da herkesi tebessümle 
selamlıyordu. 

Atatürk’ün Ankara’dan Yola Çıkışı

31 Ocak’ı 1 Şubat’a bağlayan gece, Atatürk, bera-
berinde Kazım (İNANÇ) Paşa, Kılıç Ali, Ruşen Eşref 
(ÜNAYDIN), Falih Rıfkı (ATAY), Hacı Mehmet, Edip 
Servet (TÖR), Kavalalı İsmail Hakkı Beyefendiler 
olduğu halde saat 01.45’te Ankara’dan yola çıktı. 
Kırşehir’den başlayacak yolculuğun bir uğrak ve du-
rak yerinin de Niğde olduğu, Valiliğe gelen telgraf 
ile belli olmuş, hazırlıklı olunması istenmişti: 

“Niğde Vilayeti Celilesine

Reisi Cumhur Gazi Hazretleri muhtemelen 5 Şu-
bat günü Kayseri üzerinden treni mahsusalarıyla 
Niğde’ye muvasalat eyleyeceklerdir. Beraberin-
deki zevatı muhterem ile Gazi Hazretlerinin ge-
ceyi Niğde’de geçirmeleri muhtemeldir. Muhtera-
sı hususunda tevessül buyrulması mevcudur.

Reisi Cumhur Kâtibi Umumisi Rıza”

Niğde’de Yapılan Hazırlıklar

Niğde’yi ziyaretinde Atatürk’ü ağırlamak ve ziyafet 
düzenlemek üzere Halkevinin salonu tercih edilmiş-
ti. Niğde Belediyesi, şehir adına elli kişilik yemek 
hazırlattı. Yemekte kebap, yoğurtlu ıspanak, pilav 
ve sarığı burma tatlısı ile Niğde elması sunulacak-
tı. Memleket baştan aşağı al bayraklarla süslendi. 
Hükümet Konağı, Halk Parti binası, Halkevi, resmi 
ve özel binalar göz alıcı bir şekilde donatılmış bu-
lunuyordu. 

Niğdeliler 5 Şubat sabahı erkenden, Halkevinin 
önünde (bugünkü Cumhuriyet Meydanı) toplan-
maya başladı. Birbirinden haberler soruyor, herkes  
kulak kesilmiş Halkevinden Atatürk’ün gelişine dair 

ATATÜRK’ÜN NİĞDE’YE GELİŞİ 
(5 Şubat 1934)1  

Yazan: 
İhsan ÇANAK 
Tarih Uzmanı

1 Bu makale, yazara ait “Atatürk’ün Niğde’ye Gelişi  (5 Şubat 
1934)” isimli kitabın bir özetidir.
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Ziyaretin İkinci Günü ve Şehirden Ayrılışı (6 
Şubat 1934)

Atatürk, sabah şehri ziyaret etti. Beraberindekilerle 
vilayet binasına geldiler. Vali, ilin sorunları hakkında 
bilgi verdi, bu arada, o günlerde Niğde ve çevresine 
yerleştirilen Rumeli göçmenlerinin durumlarının çok 
iyi olduğunu, her birisinin işleriyle meşgul bulun-
duklarını söyledi. Atatürk, Vali Bey’den bu konuda 
çok teferruatlı bilgi aldı.

Ziyarette halk temsilcileri de bulunuyordu. Niğde’ye 
fabrika isteklerini dile getirdiler. İplik fabrikası, mey-
ve suyu fabrikası bunlar arasındaydı. Bu arada un-
cular, değirmenciler esnaf birliği ekmeğe zam ya-
pılmasını istedi, bundan buğdaya da zam olacağını 
belirttiler, Atatürk bunu kesin olarak reddetti.

Vilayetten sonra Atatürk ve beraberindekiler istas-
yona giderek, saat 10.00’a doğru Niğde’den ayrıl-
dılar. Trenle Ulukışla üzerinden Çiftehan’a gidildi. 
Atatürk, Çiftehan Kaplıcasını gezdi. Eski ve bakımsız 
kaplıcayı yerinde görmüş, üzülmüştü. Niğde Valisin-
den kaplıcanın sağlığa elverişli bir duruma getirile-
rek, vatandaşların rahatça faydalanmalarını istedi; 
“Siz burayı Özel İdare kanalıyla yaptırın; hem 
gelir kaynağı olur hem halkın sağlığına faydası 
olacaktır. Bunu sizden bekliyorum.” dedi. Ata-
türk, trenle Ereğli üzerinden Konya’ya gitti. Niğde’yi 
kapsayan Orta Anadolu gezisi 7 Şubat 1934 günü 
Ankara’ya ulaşması ile son bulmuş oldu.

Halkevi binasında Atatürk’ün onuruna verilecek zi-
yafet tertibinde Vali, Kolordu Komutanı, il idaresi 
temsilcileri ile partililerden oluşan protokol üyeleri 
hazır bulundular. Sofrada Atatürk, yurdun ilerleme 
ve yükselmesi yönünde ve çok güzel veciz sözler-
le yol gösterici konuşmalar yaptı. Niğde Milletvekili 
Halit Mengi, Çiftehan’daki kaplıcanın çok şifalı oldu-
ğunu fakat bakımsız halde bulunduğunu ve istifade 
edilemediğini anlattı. Atatürk, kaplıcaların sıhhat için 
önemini biliyordu. “Yarın gidelim şu kaplıcaya da, 
Çiftehan Kaplıcalarını da yerinde görelim” dedi.

Yemek esnasında Atatürk’e Dışişleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras’ın gönderdiği bir telgraf getirildi. Telg-
rafta, o günlerde görüşmeleri devam eden Balkan 
Antantı metninin taraf devletlerce hazırlandığı ve 
parafe edildiği bildiriliyordu. Telgrafı okuduktan 
sonra Atatürk sevindi, Balkan Antantı’nın Türkiye 
için yararını etraflıca anlattı.

Yemek yenildikten sonra Askeri Mahfele (Orduevi-
ne) gidildi. Orduevi, Hükümet Konağının arkasında 
Orta Mektebin karşısında tek katlı kârgir bir binay-
dı (Bugünkü Askeri Gazinonun bahçesinde). Bütün 
Komutanlar, subaylar ve aileleri Atatürk’ü karşıla-
dılar. Atatürk burada bir kahve içerek komutanlarla 
konuşmalar yaptı. Atatürk’le birlikte Halkevi’nde 
bulunanların bir kısmı da yanlarında gelmişlerdi. 
Niğdelilerle elmacılıktan, ziraat işlerinden, elmaların 
muhafazası ve standardizasyonundan sohbetler 
yapıldı.

Atatürk, Niğde saz ekibini dinledi. Mahfelde bir saat 
kadar oturulup, sohbet edildi. Atatürk, Niğde’yi ve 
Niğdelileri çok beğendiğini söyledi; “Birçok Vali 
yetiştirdi. Mecliste vekillerinizden memnunuz. 
Niğdeliler karakter sahibi insanlardır. Güvenilir 
insanlardır. Orduda da böyledirler.” dedi. Dahası 
bilgiler aldı, Niğde’nin rakımı ve iklimi gibi merak et-
tiği konuları sordu ve anlatılanları dinledi. 

İstirahata çekilmek üzere kalkıldı. Atatürk için Vali 
Konağında, beraberindekiler için de Belediye Baş-
kanı ve başka Niğdelilerin evlerinde yerler hazırla-
tılmıştı. Atatürk, “Sizleri hiç rahatsız etmeyelim. 
Biz trende arkadaşlarla birlikte kalırız.” dedi ve 
otomobillerle saat 01.30’da istasyona gelindi. Ata-
türk, geceyi trende geçirdi.
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Niğde Lisesi’ndeki öğretmenliği sırasında, evindeki 
bütün aletleri okula götürüp öğrencileri için büyük 
bir iş atölyesi açtı. Burada öğrencilerine odun soba-
sı, telden yumurta sepeti, ipliklerden file yapmayı 
öğretti. Bu arada İstanbul’a gidip, oradaki bir yaban-
cı ustadan keman yapımını öğrendi. Yine bu usta-
dan alet ve kalıpları temin ederek değişik boylarda 
kemanlar üretmeye başladı. Bunları bazı yakınlarına 
ve birçok öğrencisine ücretsiz olarak dağıttı.

Cengiz Hoca, Niğde Lisesi’ndeki öğretmenliği de-
vam ederken, günlerce uğraşarak ve bütün masraf-
larını da cebinden karşılayarak Niğde Saat Kulesi’nin 
yanındaki ışıklı ATATÜRK Panosunu hazırladı.

Şirin İlçemiz Ulukışla’da 43 Yıl Müftülük yapmış 
olan, Merhum Mehmet ÖĞÜT’ün, bugün hepsi de 
ebediyete intikal etmiş olan 5 evladından biri ola-
rak 10 Eylül 1913 tarihinde dünyaya geldi.

Babası, İlkokulu Ulukışla’da bitiren Sayın ÖĞÜT’ü 
büyük bir istekle ve de ileri görüşüyle Adana Mual-
lim Mektebi’ne yolladı. 

Buradan mezun olduktan ve bir süre İlkokul Öğret-
menliği yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nde 
Resim ve Müzik kurslarına katıldı.

Bor’da ve Niğde’de, Ortaokul ve Liselerde resim ve 
müzik öğretmenliği yaptı. Öğrencilerine mandolin 
ve keman dersleri verdi. 

RESİM VE İŞ BİLGİSİ ÖĞRETMENİMİZ… 
CENGİZ ÖĞÜT…

Yazan: 
Erdoğan ATAV

Bize emek verenler
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Niğde eşrafından Hüsnü ve Nahide ÇAYAN’ın kızları 
olan Cengiz Hocamızın eşi Hatice Leman Hanım da 
26 Nisan 2014 tarihinde vefat etmiştir.

Yavuz, Kaplan ve Nahide isimli 3 evladı, Selim, Cen-
giz, Volkan, Yeşim, Can ve Fulya isimli 6 torunu olan 
hocamızın toprağı bol , mekânı cennet olsun.

Ayrıca, Sayın ÖĞÜT sağlıklı ve zinde yaşam için ken-
di çocuklarına ve öğrencilerine, kendisi gibi her sa-
bah jimnastik yapmalarını ve soğuk duş almalarını 
öğütlemiştir.

1 Kasım 1973 tarihinde emekli olan Öğretmeni-
miz Niğde’den ayrılıp yerleştiği Antalya’da 5 Nisan 
1994 tarihinde vefat etmiştir.

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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luğumda önemli yer tutan BOR Tren İstasyonuna 
yönelik. Yıllar sonra keşfettiğim bu gerçeği, kendisi 
de rahmetli olan Emin ATLI’nın ifadesiyle sizlerle 
paylaşıyorum: 

“1926 yılında Ulukışla-Kayseri tren hattının gü-
zergahı tespit edilirken hattın Bor’a uğramadan 
Kemerhisar’dan geçmesi uygun görülür. Bu du-
rum Bor’un iktisaden çökmesi demektir. İleri ge-
lenler tren hattının Bor’dan geçmesi için girişimde 
bulunmak amacıyla Ankara’ya gidip Mareşal Fevzi 
ÇAKMAK’la görüşürler. İstiklal Harbi’nde Bor’luların 
gösterdiği fedakarlıkları yakından bilen Paşa müza-
heretini (….) esirgemez. İlgililer nezdinde yaptığı te-
şebbüsler sonuç verir ve demiryolunun Bor’dan da 
geçmesi sağlanır. 1931 yılında Kayseri, Ulukışla’ya 
Bor’dan geçen demiryolu ile bağlanır.

Ayrıca, rahmetli Fevzi Paşa bu büyük hizmetle kal-
mamış, şehrimize canlılık getirmesi için bir askeri 
kışla yapılmasına da vesile olmuş, bizzat gelerek 
kışlanın temelini atmıştır. Bor Belediyesi de kadirşi-
naslık örneği vererek Fevzi Paşa’dan fahri hemşeh-
riliğimizi kabul buyurmasını istirham etmiş, bu iste-
ğe müspet cevap veren Paşa aşağıdaki mektubu ve 
imzalı bir fotoğrafını göndermiştir. “

Ben “Demiryolcu” Abdulkadir TECİMER’ in 
oğlu Murat TECİMER. Uzun yıllar Bor Tren 
İstasyonu’nun hemen karşısındaki tek katlı 
müstakil evde yaşadık. Çocukluğum, adeta 
her tren geçişinde tren düdüğüyle selamla-
nan bu güzel ve sıcak evimizde trenle, is-
tasyonla, tren yolculuğuyla iç içe geçti. 

İlk telefonu 1980’lerin başında Bor Tren İstasyonu’nda 
gördüm. Rahmetli babam mesleğine âşık ve iş so-
rumluluğu çok yüksek biriydi. Dolayısıyla, fazla 
müsamahakâr olmasa da, istasyondaki büyük ahizeli 
siyah telefonu zaman zaman kulağıma götürme cesa-
reti gösterdiğimi hatırlıyorum. İnanıyorum ki, babam iş 
disiplini konusundaki hassasiyeti erken yaşlarda aşıla-
mış bana. Onu tekrar ve rahmetle anıyorum.

Yıllar sonra, hemşehrimiz ve babamın da arkada-
şı olan Eczacı Emin ATLI tarafından kaleme alınan 
“Geçmişten Günümüze BOR” isimli nadir bulunan 
bir kitap hasbelkader elime geçti. Bir solukta, ço-
cukluğum gözümün önünde canlanarak, çok daha 
eski dönemlere ait BOR gerçeklerini öğrenmenin 
heyecan ve keyfini tadarak okudum kitabı. Bu ger-
çeklerden biri de, yukarıda bahsettiğim ve çocuk-

DEMİRYOLCU ÇOCUĞU OLMAK VE
BOR TREN İSTASYONU

Hazırlayan: 
Murat TECİMER
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Rahmetli Emin ATLI’nın kitabından bu bilgileri öğ-
rendiğimde ben büyük keyif aldım. Umarım aynı 
keyfi sizlere de aktarabilmişimdir .

Saygılarımla.

Bor Belediye Riyasetine

Gayretli ve fedakâr Bor halkının 
hemşehriliğini kemali şükranla  
(büyük minnettarlıkla) kabul eder ve 
sine-i samimiyetlerinde  
(gönüllerinin derinliklerinde) 
ayırdıkları mevkiden dolayı bilhassa  
Bor halkına selam ve takdimi  
ihtiramat eylerim  
(selam ve saygılarımı sunarım).

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi

KAYARDI BAĞLARI
Sırrı, efsanesi yeşil gözlerin

Kayardı bağları cennet Niğde’nin

Misilsiz bir eser, manası derin

Kayardı bağları cennet Niğde’nin

Seherde hülyalı bir gönül olur;

Sonra alev alev yanan gül olur

Akşamın hüznünü içer kül olur

Kayardı bağları cennet Niğde’nin

Sularla ağlayan, kuşlarla gülen

Çetin bir rüzgarla solup dökülen

Nazlı bir sevdalı, pek narin bir ten

Kayardı bağları cennet Niğde’nin

Yapraklar geceyi öptüğü zaman

Derin sükunettir en beliğ  lisan

Göğsünde helecan, uzanır hayran

Kayardı bağları cennet Niğde’nin

Bir öyle varlık ki duyar, düşünür

Bahtiyar, hayatı ebedi ve gür

İnsanlardan dahi, insanlardan hür

Kayardı bağları cennet Niğde’nin

Odur veren neşe ve yası sanki

Her an ruhların aynası sanki

Kah yâri gönlün, kah anası sanki

Kayardı bağları cennet Niğde’nin

AHMET MARUF 

(Teşrin 1. Kanun 1940 Akpınar)
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gelip durumunu kontrol etti hiç itiraz eden olmadı. 
Bu çalışmalarda, hatırımda kalan tek isim olan Halis 
ustanın çok emeği geçmişti.

Ekin biçme zamanı; o zamanlar ne biçer döğer 
ne de şimdiki patos denen ve içine atılan sapların 
tanesini bir yerden, samanını başka yerden çıkaran 
makineler vardı. Bütün ekinler orak denen kesici bir 
aletle elle biçilirdi. Oraklar boy boy olur, herkes ken-
di gücüne göre olanını kullanırdı. Ekini tuttuğunda 
daha fazla ekin sapını tutabilmek için parmaklara 
ellik denen ahşaptan yapılmış parmakları uzatan 
aygıtlar takılırdı. Ellik takılı elle ekin sapları kavranır, 
diğer eldeki orakla ekin sapları kesilirdi. Kesilen ekin-
lerden başaklar aynı yöne gelecek şekilde demetler 
oluşturuldu. Sonunda tarlanın münasip yerlerine, 
başaklar içeri gelmek üzere daire şeklinde yığınlar 
yapılırdı. Yığınlar kağnı ile bir seferde kaldırılacak 
büyüklükte yapılırdı. Ekin sapları dışarıda olduğu 
için uzun zaman dursa da hayvanlar zarar veremez-
di. Yığınlar aynı zamanda ekin miktarını gösteren 
ölçü birimi idi. Köye çok uzak bir yerde ekin biçi-
lecekse, oraya yatılı gidilirdi. Ekinlerin olgunlaşması 
aynı zamanda olmaz yüksek yerdeki ekinler daha 
geç olur ve daha sonra biçilirdi. Gördüğüm bir adet 
çok hoşuma gitmişti, 3-5 kişilik veya 7-8 kişilik bir 
gurup, biçtikleri tarlayı erken bitirip de köye döner-
ken yolda ekin biçilen bir tarlaya rastlayınca, hemen 
onlara katılırlar, akşama bitmeyecek tarlayı hemen 
bitirirlerdi. Köye yakın bir yerde yaşlı bir karı koca 
ekin biçmektedir, işleri en az 3 gün daha sürecek 
durumdadır. İşte bu saatlerde köye dönen genişle-
miş 18-20 kişilik bir gurup ihtiyarların tarlasına gir-
diler ve akşam olmadan bitirdiler. Şahit olduğum bu 
yardımlaşma unutamadığım bir anıdır. Şimdi her şey 
makineleşti; ama en göze çarpanda o zamanlardaki 
yardımlaşmaların yok olmasıdır. Yardımlaşmalar or-
tadan kalkınca maddiyat ön plana çıkıyor. Karşılık 

Bu sayımızda, geçmişteki hayatımdan 
1944 yazını anlatacağım:

İlkokulu bitirdiğim o yaz Maden Şıhlar (Elmalı) köyü 
Muhtarı olan Ömer dayımın isteği, anne ve baba-
mın tasvibi ile köye gittim. Dayımın oğlu yoktu, 
biri evlenmiş 3 kızı vardı. Ben dayıma harman vs. 
işlerde yardımcı olacaktım. Annemler,5’i erkek 3’ü 
kız olmak üzere 8 kardeştiler. Ömer, Emine, Huriye 
(Annem) Akkadın nenemden doğma öz kardeştiler. 
Zeki, Resul, Ali Osman, Mehmet, Nevriye de Hafize 
nenemden doğma kardeştiler.

Köye gittiğimde Muhtar odasında idare heyeti üye-
leri çok zor bir işle uğraşıyorlardı. 5 kişi 3 gün uğraş-
mışlar bir neticeye varamamışlar.  Muhtarlık daha 
önce Toprak Mahsulleri Ofisine, köylünün ekmiş 
olduğu buğday, çavdar, arpa ve yulafın dönüm mik-
tarlarını bildirmiş. TMO’nın bildirilen dönüm miktar-
larına göre, köyden istediği buğday, çavdar, arpa ve 
yulaf miktarlarını tarla sahiplerine bölmekte bir tür-
lü anlaşamıyorlardı. Yapacaklarına köylünün itiraz 
etmesini de istemiyorlardı. Bütün mesele tarlaların 
veriminin aynı olmamasıydı. Anlaşamamalarının asıl 
sebebi ise herkes kendi yakınını korumaktaydı. Ben 
bu çalışmaya katılınca ilk sözüm, şahısları bırakın 
tarlaları ele alalım oldu. Tarlaları sulu ve kıraç diye 
iki kısma ayıralım dedim. Mıntıkalarına göre de, A 
sulu verimli, B sulu verimsiz, C kıraç verimli, D kıraç 
orta verimli, E kıraç verimsiz olmak üzere sınıflara 
ayırdık. Sonra tarlaları bu sınıflara yerleştirdik. Veri-
lecek miktarlar için her sınıf tarlaya bir emsal tayin 
edip belli olan dönümlerle çarparak her tarla sahibi-
nin ödemesi gereken miktarlar bulundu. Emsalleri 
deneme yoluyla tarafsız bir durumda yaptık. İtiraz 
edilmeyecek, kendi içinde uyumlu bir liste yaptık. 
Liste muhtarlıkta duvara asılarak ilan edildi. Herkes 

DEĞİŞİM 1                                                                       
Yazan: 

Hüseyin ÇELİK
16. Dönem Niğde Milletvekili

İnşaat Yüksek Mühendisi
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kirdeği içi gibi çeşitli şeyler sürerlerdi. Sap çekildiği 
günlerde sabahın erken saatlerinde yer gök cazır 
cazır öterdi

1950’ den önce köyde hızlı Demokrat Partili olan 
Hameş lakaplı Ahmet emmi konuşması sırasında 
böyle kanun mu olur diye başlar ve neticede kanu-
na küfreder. Şikâyet edilir hakkında kamu davası 
açılır. Mahkemede Hâkim Bey Kanuna küfür etti 
diyorlar, ben Kanuna küfür etmedim. Ben kağnımın 
cazırtısı ile öğünen biriyim. Bu defa iyi cazırdamadı 
o yüzden kağnıma küfrettim. Onlar yanlış anlamış-
lar diyerek beraat ettiğini bilenlerdenim.

Kağnı ile sap çekme sırasında rastladığım bir olayı 
hiç unutamıyorum. Ense çayırdaki harman yerine 
ulaşan yollardan biride, iki bahçe arasından dar 
ve dik bir inişle dere yatağına inen ve dere yata-
ğından harman yerine gelen yoldu. Bir grup genç 
inişin son noktasında kağnı tekerinin geleceği yeri 
kazdılar üzerini örtüp biraz da toprak atarak çu-
kuru gizlediler. Bunu yapanlar o yoldan gelmekte 
olan arkadaşlarına şaka yapacaklardı. Arkadaşları-
nın geçide girmek üzere olduğu haberi üzerine du-
varın arkasına gizlendiler. Gelen arkadaşları değil 
yaşlı bir adamdı. Hemen fırladılar ama kağnıyı dur-
duramadılar. Kağnı devrildi, öküzler tehlike atlattı. 

beklemeden insanlara yardım edenlere ne mutlu. 
Ekin biçmede bazılarında tırpan görmüştüm. Tırpan 
hafif kavisli kesici bir alet, kürek gibi sap takılarak 
kullanılıyor, daha ziyade çayır ve ot biçmede kulla-
nıyor. Ellik takarak ekin biçtim.

Sap taşıma işleri; Tarlalardaki ekin yığınlarının 
kağnılarla herkesin devamlı kullandığı harman yeri-
ne taşınmasıdır. O tarihte bizim köyde ne kamyon, 
kamyonet ne de traktör vardı. Hatta at arabası bile 
yoktu. Tek taşıma aracı kağnı idi. Kağnılara sap 
çekmeye uygun ilaveler yapılarak işe başlanır. Sap-
lar aşağıdan anadut denen üç çatallı ve uzun saplı 
aygıtla kağnının üstündeki kişiye uzatılır, üstteki 
kişi uzatılan demeti bozmadan kucaklayıp saplar 
dışa gelecek şekilde kenarlara duvar gibi sıralar. 
Orta yerler rastgele doldurulur. Demetler üst üste 
konurken aynı hizada konmaları biraz beceri ister. 
Düzgün kayılmazsa yolda dökülürdü. Ben o yıl köy-
de iyi kağnı yüklemede isim yapmıştım. Kağnılarla 
sap taşınırken inişlerde arka tarafına ya ağırlık ası-
lır ya da aşağı doğru bastırılır, yokuşlarda ise çoğu 
kez kağnının ön tarafına birisi binerdi. Sap çekilir-
ken en arzu edilen kağnının kendine mahsus çıkar-
dığı cazırtı sesidir. Özel ses çıkarması için kağnının 
dingili olan mazısına gaz yağı, dövülmüş kaysı çe-

Resim İnternetten alınmıştır.
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diye sormuşlar. Çünkü son anlarında hep Fahir diye 
sayıklamış, Fahir 3 kızdan seneler sonra doğan ve 
henüz 6 aylık olan oğluydu.

Köyde o zamanlar iki yerde harman yeri vardı, biri 
Ense çayır denen köyün altındaki büyük düzlükte, 
diğeri Belem denen köyün üst tarafında ve bitişi-
ğinde idi. (Şimdi Belemin olduğu yerlere evler, Sağ-
lık merkezi vs. yapılmış durumdadır). Köyün gençleri 
gündüzleri uzun ve yorucu çalışmalarına rağmen 
geceleri de eğlenecek bazı oyunlar oynuyorlardı. Bir 
akşam eskiden şehirlerde olan mahalle kavgasına 
benzer bir kavga başlatıldı. Taraflar Enseçayır genç-
leri ve Belem gençleri idi. Orta yerde bir müddet 
kavga ettikten sonra Belem gençleri yeniliyormuş 
gibi geri çekildiler hatta kaçmaya başladılar. Ense-
çayır gençleri zafer çığlığı atarak harman aralarına 
daldılar. Meğer çekilme hileymiş, taktikmiş. Harman 
aralarına giren Enseçayırlıların çoğunu Belemliler 
yakaladı. İçlerinden 3 kişiyi bağlayıp diğerlerini ser-
best bıraktılar. Ben misafirim ya iki tarafta sahip 
çıkıyor, zaten bir şeye de karışmış değilim. 3 tane 
kağnı tekeri getirdiler, tekerlerin mazısına çok sağ-
lam şekilde bağlayıp meyilli olan Belemden aşağı 
bıraktılar.

Tekerler hoplaya zıplaya inerken, mazıya bağlı ola-
nın vay haline. Kağnı tekerinin biri aşağı varmadan 
ve bağlı olanların çözülmesine kadar İkinci teker 
gönderilmiyordu. Böylece birbirleriyle çarpışmaları 
önleniyordu. Tekere bağlananlardan biri yakın ak-
rabamdı sonra konuştuk.” Hareket ettikten sonra 
dere yatağına inmek o kadar uzun geldi ki, 2-3 
dakikalık süre sanki saatler gibi zor geçti” dedi.” 
Çaya ne zaman ineceğim diye bekledim durdum. 
“Korktun mu diye sorduğumda;” Başlangıçta çok 
korkmuştum biraz yuvarlanınca çaya ineceğim anı 
düşünmeye başladım” dedi. Bunu şaka niyetine mi 
yaptılar diye sordum. Beni yakalayanlarda, mazı-
ya bağlayanlarda çok samimi arkadaşım ve üstelik 
komşularımız dedi. Böyle şaka olmaz diyebildim. Bu 
defa da bağlayanlardan birine sordum: Nasıl cesa-
ret ettiniz böyle tehlikeli bir işi yapmaya, ya kötü bir 
kaza olsaydı hatta ölüm olsaydı ne olacaktı? Biz bu 
hareketi yapmadan önce kendi aramızda denedik, 
hiçbir tehlikenin olmadığını gördükte yaptık dedi.

İşi yapanlar yaşlı amcadan özür dilediler, yalvardılar 
ve onu harman yerine götürdüler. Kağnıyı yükleyip, 
iki seferde yerine kadar götürdüler. Bu şaka değil 
olsa olsa eşek şakası olurdu.

Sap çekilirken bir taraftan da düven sürme 
işi başlar. Sap yere ortası boş kalacak tarzda ve 
daire seklinde demetler bozularak serilir. Düven 
(döven)denilen kalın bir özel tahtanın altında açı-
lan yuvalara düven taşı denen sert ve keskin olan 
taşlar çakılır. Önünden bir bağlantı ile koşu hay-
vanlarının boynuna takılan boyunduruğa bağlanır. 
Hayvanlar düveni çekmeye başlayınca saplar hem 
ezilir hem de kesilirler. Malama denen hale dönün-
ce yaba denen ucu parmaklı ahşap kürekle aktarılır,  
alttaki kesilmemişler üste çıkar. Birkaç aktarmadan 
sonra saman haline gelince ortaya yığılır. Yığının 
etrafına yeniden saplar serilir, işlem devam eder. 
Düven süren ya ayakta durur, ya da düven üstüne 
otururdu. Öküzler sap üstünde dönerken kafalarını 
malamanın içine sokarak dipteki taneli kısımdan yi-
yerek karınlarını doyurur. Hatta bir söz vardır “dü-
ven öküzünün ağzı boş durmaz” diye. Hayvanlar 
kaka yapacağı vakit ezilmiş bir parça sap alınır hay-
vanın arkasına tutulur ve kenara atılır.

Dayımın harmanında düven sürme işi bana kalmış-
tı. Oturmak hoşuma gitmedi, ayakta da devamlı 
durulmuyordu. Düven sürmeye başladığımın ikinci 
günü Muhtar odasından bir sandalye getirdim, san-
dalyeyi 4 ayağından düvene çaktım. Sandalyenin 
üstüne oturup işe devam ediyordum çok rahat ve 
keyifliydi. Bu keyfi ancak yarım saat yaşayabildim. 
Dayım harmana geldi ateş püskürüyordu, “Ulan sen 
benim karıma mı küfrettireceksin? Nereden aklına 
geldi de düvene sandalye çaktın” diye kızdı. San-
dalyeyi tuttu çekti, öyle sağlam olmuştu ki, kırarak 
parça parça çıkartıp attı. Eve (Niğde’ ye)dönmeye 
kalktım göndermedi. 1946 yazında harman zama-
nı köye uğradığımda herkesin düvenin üstüne ya 
tabure  ya da sandalye koymuş olduklarını gördü-
ğümde, dayım çoktan vefat etmişti. 

1945 sonbaharında Ömer dayım hastalandı, bize 
geldi, gece trenle Ankara’ da hastaneye gitti. . Bir 
ay kadar hastanede yattıktan sonra vefat ettiği 
haberini aldık. Şahsi eşyalarını almak için hastaneye 
uğrayan bir köylümüze hastane personeli Fahir kim 
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alıp, 1994 başlarında kendi yerine taşınmıştır. Ayni 
dönemde değerli eski milletvekili hemşehrimiz Ali 
Ulvi ARIKAN da Emek Mahallesindeki bir Bahçe katını 
Vakfımıza bağışlayarak, kira getirisinin bir kısmını gi-
derlerimize, bir kısmını da eğitim burs ve faaliyetleri 
için kullandığımız ikinci bir daire edinmemizi sağla-
mıştır. Kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz.

(Vakıf tarihçesi önemli etaplarıyla Dergimizin 95. sa-
yısında yer aldığından tekrar etmeyeceğim).

2. Vakfın Amaç ve hedefleri: Vakfın en önemli 
amacı şüphesiz Ankara’da bir nüve oluşturarak Niğ-
deliler arasında iletişim sağlamak, giderek azalan 
hemşehrilik duygularını canlı tutmak, başta bürok-
ratlarımız olmak üzere, tüm hemşehrilerimiz arasında 
sosyal dayanışma sağlamak ve kültürel zenginlikleri-
mizi yaşatmaya çalışmaktır. 

Tabii Niğdelilerin önemli hasletlerinden olan Eğitim 
ve Öğretime destek vermek de Vakfımızın en önemli 
hedeflerinden olup; kuruluşdan beri geçen 24 yıl için-
de değerli üyelerimiz ve hayırsever hemşehrilerimiz 
sayesinde, cari giderlerin karşılanması yanı sıra, yüz-
lerce öğrenciye de eğitim yardımı yapılabilmiştir.

Şüphesiz Ankarada kurulmuş bir Vakıf olarak, imkan-
larımız elverdiği ölçüde Niğdeli kuruluşların Başkent-
teki irtibatlarina yardımcı olmak, Niğde lehine sivil ini-
siyatiflerde bulunmak ve tanıtımına yardımcı olmak 
da önemli hedeflerimizden biridir.

3. Vakfımızın Organları: Ana sözleşmemizin 10. 
Maddesinde Vakfın başlıca organları:

a) Kurucular Kurulu                    
b) Mütevelliler Kurulu 
c) Yönetim Kurulu 
d) Genel Merkez                         
e) Denetleme Kurulu                 
f) Disiplin Kurulu 
g) Onur Kurulu

Vakfımızı sizlere tanıtan yazılar zaman za-
man Dergimizde yayınlanmaktadır. Bu sayı-
da ise önemli saydığım bazı hatırlatmaları 
‘’10 Soruda Vakfımız’’ başlığı altında ele 
alacağım. Bu yazı, Vakfı tanıyanlar için bir 
hatırlatma, tanımayanlar için tanıtıcı bir 
özet açıklama niteliğindedir. 

1. Vakfın adı, kuruluşu: 1980 Darbesinden sonra 
kapatılan Ankara-Niğdeliler Derneğinin yeniden kurul-
ması  yönünde değişik zamanlarda değişik denemeler 
olmuşsa da, içlerinde en ciddi olanı şüphesiz 1991 
seçimlerinin yapıldığı döneme rastlayan teşebbüstür.

Niğdemizin namdar matematik öğretmenlerinden 
‘’TOKMAKÇI NACİ’’ Hocamızın  torunu Aktan YEDİER’in 
önayak olduğu, değerli hemşehrimiz  Merkez Bankası 
eski başkanı ve Gümrük ve Tekel eski Bakanı Prof. Dr. 
C. Tayyar SADIKLAR’ın el verip ilk müteşebbisleri  bir 
süre Ofisinde ağırladığı bu teşebbüs, seçim yılı olması 
gibi dönemin bazı özel koşulları nedeniyle, neticele-
nememişti. 

Seçim atmosferinin getirdiği bu özel durumdan arın-
mış olarak 2 aylık bir aradan sonra tarafımca   ele alı-
nıp,15 kadar her görüşten Niğde sevdalısı müteşeb-
bis arkadaşımla tekrar canlandırılan ve daha realist 
bir ortama taşınan bu ikinci teşebbüs, Sayın C.Tayyar 
SADIKLAR yanı sıra, diğer bazı eski Bakan, Milletvekili 
ve tanınmış bürokratımızın da katılımıyla hızla ger-
çekleşme safhasına gelmiş; gerekli Ana Sözleşme ça-
lışmaları ve diğer formaliteler  tamamlanarak Vakfın 
kuruluşu 25 Nisan 1992 tarihinde resmen tescil ve 
ilan edilmiştir. Kuruluş ayni tarihte Sheraton Otelde 
gerçekleştirilen görkemli bir davetle hemşehrilerimi-
ze duyurulmuştur.

2 yılı aşkın bir süre Kızılaydaki Ofisimden idare edip, 
masraflarının çoğunu şahsen karşıladığım Vakıf, o 
süre içinde yaptığımız tasarruflar ve Kurucuların ilk 
katkı payları sayesinde bugünkü Merkez Ofisini satın 

10 SORUDA BAŞKENT – NİĞDE VAKFI
Hazırlayan: 

Yavuz DEMİRTAŞ
Vakıf Kurucu Başkanı
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Sözleşme, Tüzük ve Yönetmeliklerde yazılı  veya 
Genel Kurul Kararlarında belirlenen vecibeleri

yerine getirmeyenler ile, Vakıf içinde huzursuzluk 
yaratan, Kanunlara ve adaba aykırı davranan, ça-
lışmaları engelleyen kişiler Yönetimin istemi ve Di-
siplin Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilerek ve 
Vakıfla ilişkileri kesilir. Ayrılma ve İhraç işlemi ayrıca 
Kurucular Kurulu onayına tabidir.

Üyelikten kendi istemleri ile ayrılan, veya Disiplin 
Kurulu kararı ile ihraç edilenler Vakfa yapmış olduk-
ları ödemelerle ilgili her hangi bir talepte buluna-
mazlar.

5. Bağışlar ve Aidatlar: Vakfımız, yapılan yıllık 
aidat ödemeleri, Eğitim/Burs ve Sosyal yardım ba-
ğışları ve diğer muhtelif bağışlar yanında etkinlik-
lerden kalan arızi farklar sayesinde varlığını sürdü-
rebilmektedir.

Bağışta bulunmak için üye olmak şart olmamakla 
birlikte; etkinliklerin duyurulması ve Dergimizi ilete-
bilmemiz için mümkünse tüm bağışçıların ‘’KAYITLI 
NORMAL ÜYE’’ olarak Form doldurup Merkezimize 
kayıtlarını yaptırmaları arzu edilmektedir.

6. Niğde ve Niğdeli hemşehrilerimizle ilişki-
ler: Vakfımız öncelikle Ankarada mukim Niğdeli-
ler arasındaki sosyo-kültürel bağları güçlendirmek 
amacıyla kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşu olup; 
Niğdenin genel sorunlarını da bir nebze olsun (kısıtlı 
imkanlarına rağmen) dile getirip çözümüne yardımcı 
olmaya gayret göstermektedir.

Ancak Niğdenin ve Niğdelilerin genel sorunları ta-
biatıyla öncelikle Sayın Milletvekillerimiz ile Valimiz, 
Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımızın gö-
rev ve yetki sahalarına giren konulardır. Ne maddi 
gücümüz buna elverir, ne de sadece gönüllü çalışan 
Yöneticilerimizin bu tür geniş kapsamlı çalışmalar-
da inisiyatif sahibi olmaları mümkün olabilir. Yine 
de adı geçen Sayın Yetkililerin uygun gördükleri ko-
nularda (tabii olanaklarımız ölçüsünde) her zaman 
belirli bir işbirliği içinde olduk.

Bu işbirliğinin en önemli örneklerinden birisi, geç-
tiğimiz yıllarda Ankarada düzenlenen NİĞDE GÜN-
LERİ vesilesiyle Valilik ve Sanayi-Ticaret Odası ile 
birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlik olup;

olarak belirlenmiş olup; belirtilen bu resmi organlar 
yanı sıra, ihtiyaca göre Yönetim tarafından oluşturu-
lacak ‘’Çalışma Komiteleri’’ sayesinde faaliyetlerine 
yardımcı olabilecek gruplar da teşkil edilip, icranın 
yükü paylaşılabilmektedir. Oluşturulan bu çalışma 
gruplarına en iyi örnek şühesiz pek çok etkinlikte 
rolü olan KADINLAR KOLU’dur.

4. Üyelikler ve üyelik şartları: Vakıf Ana Söz-
leşmesinin 25. Maddesi uyarınca Niğde İli içinde 
veya dışında yaşayan tüm hemşehrilerimiz yanı 
sıra, Niğde anısı olan veya Niğdeye sempati duyan 
herkes Vakfın ‘’TABİİ ÜYESİ’’ sayılmaktadır.

Vakfa ‘’KAYITLI ÜYE’’ olmak isteyenlerden, üyeliğe 
mani durumu olmamak ve Kurucular Kurulu tara-
fından yıllık olarak belirlenen asgari giriş ücreti ve 
yıllık aidatları ödeyenler, Yönetim Kurulu tarafın-
dan ‘’KAYITLI NORMAL ÜYE’’ sıfatıyla kayda alı-
nırlar. Kayıt Formları Merkezimizden temin edile-
bilir. (2016 yılında, Normal üyeler için giriş ve Dergi 
abonelik ücreti alınmaksızın, yıllık aidat tutarı 50 
TL olarak tespit edilmiştir).

Kayıtlı üyelerden, gerek Vakfa yaptıkları bağışlar 
ve gerekse geçmiş yıllardaki diğer çalışma ve kat-
kıları nedeniyle temayüz edenler Yönetim Kurulu-
nun teklifi ve Kurucular Kurulunun onayı ile (yine 
üyeliğe mani hali olmamak ve kadroda müsait yer 
bulunması kaydıyla), MÜTEVELLİ ÜYE seçilebilirler. 
Mütevelli Üyelik için ayrıca Ankara’da ikamet edip, 
Vakıf etkinliklerine katılma şartı ve kıdem veya 
Onur Kurulu üyeliği önceliği söz konusudur.

ONUR KURULU ÜYELİĞİ: Niğde kökenli Bakan ve 
Milletvekilleri ile Niğde Valileri  ve Vakıfta başkanlık 
yapanlar  Onur Kurulunun tabii üyeleridir.

Bunun yanı sıra Niğdeli önemli bürokratlar, Türki-
ye  ve Dünya çapında temayüz etmiş ilim ve sanat 
adamları, sporcular ve başarılı iş adamları ile Vakfa 
olağanüstü katkıda bulunanlar, Yönetim Ku-
rulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun Onayı ile, 
ONUR KURULU üyeliğine seçilebilirler.

(2016 yılı için, son 3 yıl içinde 3000 TL ve üzerinde 
bağışta bulunanlar bu kapsamdadır).

VAKIFTAN AYRILMA, İHRAÇ: Vakıftan kendi 
istemleri ile istifa yoluyla ayrılanlar yanı sıra, Ana 
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uygulamaya yardımcı olabilecek bir TÜZÜK hazırlığı 
ihtiyacı doğmuş; ancak 3 yıl kadar önce yaptığımız 
çalışmalar, o zamanki fazla Mütevelli sayısının ge-
tirdiği imkansızlık nedeniyle NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK 
sağlanamadığından neticelendirilememişti.

Eski Başkanlar ve konuya vakıf Hukukçularla birlik-
te hazırladığımız ve tarafımca sistematik olarak not 
alınan çalışmalara sayın üyelerimizce getirilecek ek 
öneriler olması halinde, söz konusu önerilerini ge-
rekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, 
göz önüne alınacağı kuşkusuzdur. (Ancak Ana Söz-
leşmelerde çok sayıda ve bütünlüğü bozacak, ya da 
Kurucuların kazanılmış haklarını etkileyen değişik-
liklere müsaade edilmemektedir).

9. Gerçekleşen - gerçekleşemeyen Hedefle-
rimiz: Daha Kuruluştan hemen sonra edindiğimiz 
Vakıf Merkezi sayesinde, arzu eden hemşehrilerimiz 
hafta içinde (genelde Perşembe ve/veya Cumartesi 
günleri), bir araya gelerek sohbet edip, eski Niğde 
günlerini yadedebiliyorlar. Başı darda olanlar da, 
çare bulunsun-bulunmasın, sıkıntısına yine bu Mer-
kezde çare aramaktadır.

Tüten bu ocağın masrafları, yapılan bağışlar ve ger-
çekleştirilen bazı etkinliklerin mütevazi artı gelirleri 
ile, yine büyük ölçüde kiradaki 2 dairemizin kira ge-
lirleri sayesinde karşılanmaktadır.

Yapılan bağışlar ölçüsünde özellikle çalışkan ve 
muhtaç durumdaki öğrencilere, mütevazi de olsa 
yardımlar yapmağa çalışıyoruz. Şüphesiz bu sosyal 
yardımlar devam edecektir.

Belki şu andaki en büyük ihtiyaç; oda sayısı 
ve özellikle salon büyüklüğü dolayısıyla yetersiz ka-
lan Merkez Ofisimiz yerine, daha merkezi bir yerde, 
daha büyük bir Ofis edinmek olsa gerek.

10. Hemşehrilerimizden beklentilerimiz: Ta-
biatıyla üyelerimizin Vakfımıza bu güne kadar var 
olan ilgilerinin devam etmesi, Vakfa mümkün oldu-
ğunca yeni üye kazandırmaları ve özellikle müte-
vazi bütçemize varlıklı hemşehrilerimizin daha fazla 
katkı sağlaması önemli beklentilerdir. Ankara’da var 
olduğunu düşündüğümüz 50.000 civarındaki Niğ-
deli sayısına göre mevcut üye sayımız çok yetersiz 
olup; Yönetimden de, üyelerden de bu konuda özel 
gayret beklemekteyiz.

Sözkonusu etkinliği gelecekte de, Niğdenin sesini 
Ankarada duyurmak üzere, sürdürmek isteriz.

7. Diğer yörelerdeki hemşehrilerimiz ve Der-
neklerle ilişkilerimiz: Vakfımızın kuruluşundan 
itibaren gerek Niğde ve Ankara’daki, gerekse diğer 
önemli kentlerdeki (İstanbul, İzmit, Sakarya, Bursa, 
İzmir, Çukurova, Antalya gibi) hemşehrilerimizle fer-
di olarak da, varsa Dernekleri ile de, irtibat kurup 
işbirliği içinde olmaya gayret ettik.

Bu inisiyatiflerimiz neticesinde Ankara dışında pek 
çok yerden, hatta yurt dışından da üyelerimiz ol-
muştur. Yine üye olsun – olmasın, değişik yöreler-
den çeşitli vesilelerle bağışlar yapan pek çok hem-
şehrimiz bulunmaktadır.

Tabiatıyla kuruluşumuzda Ankara’da mevcut Ulu-
kışla, Fertek, Koyunlu, Bor Derneği vb.. gibi yöresel 
dernekler ile de mümkün olduğunca sıcak ilişkiler 
içinde olduk, hatta bazılarına uzun süre Vakıf Mer-
kezinde yer vererek (Ulukışla Derneği örneğinde 
olduğu gibi), zayıf maddi bünyelerinin güç kazan-
masına vesile olduk.

Buna karşılık, 2003 yılındaki Medeni Kanun değişik-
liği dolayısıyla, ‘’Vakfın artık üye kaydı yapa-
mayacağı, dolayısıyla kapanmaya mahkûm 
olduğu’’ savıyla hareket eden bir grup, takip eden 
yıllarda acele ile bazı yöresel Dernekler kurarak, söz 
konusu tehlikeye karşı kendi düşüncelerince önlem 
almaya çalışmışlardı. Tabii sonunda bizler gibi sakin 
düşünenlerin dediği olmuş, acele ile çıkan Kanunda 
gerekli düzeltmeler yapılarak Vakıflar yollarına de-
vam etmiştir. Ancak bu söylenti Vakfımızın yaklaşık 
5-6 yıl duraklama dönemi yaşamasına sebep oldu-
ğu gibi, acele ile kurulan söz konusu Derneklerin 
çoğu da, ekonomik fizibiliteden uzak, yaşam savaşı 
vermeye devam ediyor. Bize de Vakıf olarak onlara 
ve oluşturdukları Federasyona (giderlere katılma-
salar dahi), yer verip misafir etmek görevi düşmek-
tedir. Çok şükür, Yöneticilerin gayreti,  bağışçı üye 
ve diğer hemşehrilerimizin bonkörlüğü sayesinde 
bu zor yılları aşmış bulunuyoruz. 

8. Ana Sözleşme değişikliği ve Tüzük hazırlı-
ğı: Kuruluşta öngörülmeyen bazı özel durumlar ve 
bazı ifade hataları nedeni ile, Ana Sözleşmemizde 
bazı düzeltmeler yapılması ve bu arada gerekirse 
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Rasih ÖZBEK (Rasafendi) Konağı 170 Yıllık bir yapı 
olup, haremlik ve selamlık olarak inşa edilen bir 
binadır. Günümüzde, 1918-1923 ve 1943-1944 
yıllarında Niğde’de Belediye Başkanı olarak görev 
yapan Rasih ÖZBEK’in varislerine ait olan bina, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nca da sit alanı kapsamına 
alınmıştır. Ayrıca bu tarihi yapının bir rölvesi, Sayın 
ÖZBEK’in torunu, Muzaffer Korcan ÖZBEK tarafın-
dan hazırlanarak Niğde Belediyesi’ne sunulmuştur.

Rasafendi Konağı için beklentimiz, bu tarihi yapının 
en kısa sürede, orjinaline uygun şekilde restore edi-
lip, bir “KÜLTÜR Evi” olarak hizmete açılmasıdır. Bu 
Niğde’miz için önemli bir kazanç olacaktır.

Paşa Camii çevresi ve yanındaki tarihi Çeşme göze 
hoş gelmeyen bir manzara arz ediyor. Bu tarihi me-
kan acilen bakım ve onarım bekliyor.

Turistik tesis ( 5 yıldızlı otel) yapılmak üzere, 1998 
yılında Kayardı Dağlık Tepesinde ve Yeşilburç yo-
luna yakın bir yerdeki 98000 metrekare arsa, op-
siyonlu olarak Doğuş Holding’e tahsis edilmişti. Bu 
arsa halen atıl halde bekletilmektedir.

Beklentimiz, söz konusu arazinin, tahsis amacına 
uygun olarak “Uygulamalı Oteli ile birlikte, Otelcilik 
ve Turizm Meslek Yüksek Okulu” ya da “Fakültesi” 
inşaatı için değerlendirilmesidir.

Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni, Perşembe Pazar 
alanının hemen yanındadır ve 16. Yüzyılda yapıl-
mıştır. Dikdörtgen planlı Bedestenin ortasında, 
uzun bir koridor olup, bu koridorun iki yanında dük-
kanlar sıralanmıştır.

Önerimiz ve beklentimiz zaman zaman hizmete 
açılmış olan; ancak, halen atıl durumda olan Bedes-
tenimizin restore edilerek en kısa sürede yeniden 
hizmete açılmasıdır.

2016 YILINDA NİĞDE’MİZDEN  
GÖRÜNTÜLER VE BEKLENTİLERİMİZ

Hazırlayan: 
Muzaffer TUNA

Beden’de Hakkı Eroğlu Konağı

Bedesten

Rasih Özbek Evi
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Perşembe günleri kurulan Bedesten yanındaki Pa-
zar yerinin üzerinin en kısa sürede kapatılarak hal-
kımızın kış aylarında ve yazın kavurucu sıcaklarında 
daha rahat alış veriş yapmaları sağlanmalıdır.

Özellikle, başta İstasyon Caddesi olmak üzere, Prof. 
Dr. Emin ERİŞİLGİL caddesindeki (Eski Otogar Cad-
desi) görüntü kirliliklerinin giderilerek şehir esteti-
ğinin sağlanmasında yarar vardır.

Son olarak, yarı harap durumdaki özellikle ve de 
özellikle Bedendeki Merhum Hakkı EROĞLU’na ait 
Konak ile Tarihi Kale Çevresindeki evlerin bu du-
rumlarından kurtarılarak, en kısa sürede orjinalleri-
ne uygun  tarzda ve kent estetiğine yakışır şekilde 
restorasyonlarının yapılmasının şart olduğunu be-
lirtmekte yarar görüyorum. Pazar Yeri 

Paşa Camii Yanı, Paşa Çeşmesi

İstasyon Caddesi
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gezilip görülmesi gerekli yerlerin başında gelir. Pro-
fesyonel ve amatör dağcıların kamp kurup, 3500 m 
yüksekliğindeki Medetsiz zirvesine tırmanışları da 
Karagöl kampından gerçekleşiyor. Çevre illerden ve 
Çukurova’nın sarı sıcağından kaçan yaylacıların da 
(60-70 yıldır) uğrak yeridir burası. Ulaşım kolaylığı, 
halkın konuk severliği, bol oksijen, temiz ve serin 
havası, her köşesi mesire ve piknik alanıdır.

Ayrıca Kara Keçili ve Sarı Keçili aşiretinden olan 
Türkmen Yörüklerin develeri ve keçi sürüleri ile 
bölge meralarında konakladıkları, kendi tarihi ve 
kültürel özelliklerini bu bölgede yaşattıkları bilin-
mektedir. 

Öte yandan, “Küçük Ağa” romanı ile tanıdığımız 
ünlü edebiyatçı yazar Tarık Buğra’nın da Darboğazlı 
olduğunu unutmadan; önemli Köy Enstitülü öğret-
menleriyle, Anadolu aydınlanmasına katkıda bulu-
nan Darboğaz’da, bir kahvehanede yeniden başla-
tılan; “Bir Çay – Bir Kitap” kampanyasına desteğiniz 
için teşekkürler…

Tapır mevkiinde ve Porsuk Köyü sınırlarında bu-
lunan Tuvana Höyüğü, bölgenin en eski mede-
niyet izlerinin kanıtıdır. Kapadokya’nın Başkenti 
Niğde’nin Kemerhisar Kasabasında bulunan Tarihi 
Su Kemerleri ve Antik Kent Kalıntıları yanı sıra; 
Bahçeli Kasabasında bulunan Roma Havuzu, bize 
bu bölgenin bilinen en eski medeniyet izlerinden 
birinin Tuvana Krallığı’nın burada olduğunu göste-
rir. Konya Ereğli’de bulunan İvriz Hitit kaya kabart-
masındaki tarihi dokularında Tuvana dönemine ait 
olduğu bilinmektedir. Darboğaz’ı Ulukışla’ya bağ-
layan yol üzerindeki Tapır deresi yanında bulunan 
Höyük içinde yapılan kazılardan da anlaşılacağı 
üzere, buradaki tarihi Antik Kent kalıntılarının da 
Tuvana dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır (M.Ö: 
2000). Tarbaz Tepesi’nin gün doğusunda bulunan 
Suduran (Sıdıran) Kalesi, Kral Yolu üzerinde Büyük 
İskender’in geçtiği yol, Gülek boğazı, Pozantı, Şeker 
Pınarı, Çiftehan, Tekneçukur, Alan (Porsuk), Kılan 
Boğazı, Emirler, Burna ve Ereğli güzergahını takip 
eden, Tarihi Kral Yolu’nun güvenliği ve haberleşme-

İç gezi kapsamında; yeni coğrafyaları ve fark-
lı kültürleri keşfetmeye devam ediyoruz…

Bu stresin, karmaşanın ve kirliliğin arasından 
sıyrılıp; biraz da kendinize zaman ayırmaya, 
ne dersiniz?

Kararınız “Evet” ise; elma yanaklı - kiraz dudaklı gü-
zellerin otağı ve bir doğa harikası olan Dardoğaz, 
sizi bekliyor… Sırt çantanızı hazırlayın… Sessiz Toros 
Kurbağalarının çığlığı, Bolkar lalesi, kardelen, sarı 
çiğdem, elma ve kirazın başkenti Darboğaz; mace-
racı yeni gezginleri bekliyor…

Niğde İli, Ulukışla İlçesine bağlı Darboğaz Köyü, Hi-
tit dönemi izlerinin yer aldığı; yaklaşık 300 yıl önce 
Tarbaz adındaki bir aşiret beyinin buraya gelip yer-
leşmesinin ve adını vermesi ile yaşam serüvenine 
başlar... 

Adından da anlaşılacağı üzere, Orta Torosların ku-
zey eteğinde tepelerin ve boğazların arasındaki 
coğrafi konumundan dolayı Darboğaz adını almıştır. 
1968’de Belediye statüsüne erişmiş, fakat yazın 
on binleri bulan nüfusu, kışın gerekli çoğunluğu 
sağlamadığı için geri köy statüsüne düşmüştür.

Darboğaz’a Adana-Ankara ve Mersin-Konya E-5 
Devlet Karayolu’ndan ulaşılır. Ulukışla ilçeye 15 km, 
Niğde iline 60 km, Adana iline ise 150 km uzak-
lıktadır. Darboğaz’dan Niğde ve Adana iline günlük 
otobüs seferleri yapılmaktadır. Ankara, Karaman, 
Adana, Niğde hattında günlük tren bulunmaktadır. 
Ayrıca Kayseri ve Adana’dan Havayolu ile de ula-
şım sağlanmaktadır. Niğde İli-Ulukışla ilçesine bağlı, 
Anadolu’nun Aydınlık yüzü Darboğaz’dan yükselen 
Bolkar Dağlarının (2600 m kotunda) kuzey ya-
maçlarında, dünyada sadece burada bulunan ve 
ötmeyen-sessiz Rana Holtzi (Toros) Kurbağalarının 
yaşadığı Kara Göl ve Çini Göl çevresindeki yabani 
keçi ve yılki atlarının yanı sıra; endemik (sadece 
bulunduğu bölgede yetişen) flora ve faunaların 
bulunduğu meydan yaylası ve rengarenk çiçeklerle 
kaplı bu düzlükteki çam kokulu pınarların başında, 
otağı kuran göçebe Yörüklerin çadırları, mutlaka 

 “..BOLKAR GÜZELLEMESİ..” 
Darboğaz /ULUKIŞLA

Yazan: 
Aysel YETİŞ
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1960’lı yıllarda başlatılan yurtdışına işçi gönderme 
kooperatifçilik hareketinin ilk yerlerinden biridir 
Darboğaz. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde çok sa-
yıda Darboğazlı aileler yaşamaktadır. Darboğaz’ın 
önemli bir gelir kaynağıdır bu durum.Darboğaz’ın 
ilginç bir sosyolojik yapısı bulunmaktadır. Darboğaz 
halkının temeli etnik yapısı Yörük (Türkmen)’dir. Ay-
rıca Selanik göçmeni, Mısır, Arap, Kürt, Laz, Çerkez 
gibi Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen farklı 
kültürlerdeki insanların toplandığı kültürlerin har-
manı ya da insan mozayiği bulunmaktadır. Fakat 
tüm bu farklılıklarına karşın, ‘’Birlikte yaşama kül-
türünü’’ özümseyip ve çevreye her konuda örnek 
olmakta, barış ve huzur içinde yaşamaktalar. Buna 
da değinmek gereklidir diye düşündüm.

Darboğaz’da köyün bitimi ve yaylaların başlan-
gıç noktası Beypınarı semtinde bulunan Gölcük 
Pansiyon; “nerede kalınır” sorusunun, şimdilik tek 
adresidir. Bolkar Dağı manzaralı bu mekan, Toros-
ların eriyen kar sularının oluşturduğu çayın şırıltısı 
üzerinde, endemik Tarbaz sincaplarının yurt edin-
diği asırlık ceviz ağacının gölgesinde, kiraz ve elma 
bahçelerinin arasında, huzurlu ve dingin bir tatil 
yapmanızı sağlar. Burada üretilen organik yiyecek 
ve içeceklerden hazırlanan kahvaltının tadı dama-
ğınızda kalacaktır. Ayrıca konukseverliği ve çağdaş 
insan ilişkileri de iyi olan Darboğazlıların evlerinde 
konaklama alternatifi de bulunmaktadır…

Bolkar yaylarında yetişen mantar, kenger, kuzuku-
lağı, kekik, ada çayları gibi mis kokulu, şifalı bitki-
lerle beslenen keçi ve koyunların sütünden yapılan 
yoğurdun bol köpüklü ayranını Darboğaz’ın elma 
yanaklı ve kiraz dudaklı kızlarının elinden içmenizin 
ayrıcalığını yaşayın. Bunun yanı sıra, yüksük çorba-
sı, tarhana çorbası, ovma çorba, etli pekmezli kabak 
yemeği, içli köfte, sulu köfte, üzüm yaprağı sarma-
sı, lahana sarması, kuru fasulye ve sevenlere kelle 
paça gibi Anadolu yemek kültürünün kaybolan kimi 
lezzetleri, burada da yok olmaktadır.

Burada son yıllarda beyaz kiraz, yeşil ceviz gibi ev-
cil ve yabani meyvelerin reçelleri de, ayrı bir damak 
tadıdır. Tarbaz balı, kekikli verem çayı, ada çayları 
gibi doğal meyve çiçeklerinden arıların mucizesi bal; 
yaralanma ve kesik tedavilerinde kullanılmaktadır. 
Pekmez yapma geleneği devam ediyor ve az da 
olsa yayla bağlarının Şiraz ve Öküzgözü üzümlerin-

si adına yapılan, yüksek ve görüş alanı fazla olan 
tepelerdeki gözetleme kulelerinden bir tanesi de 
Darboğaz (Tarbaz Tepesi’nde) bulunmaktadır. Su-
duran (Sıdıran) Kalesi, Darboğaz’la ilgili bilinen en 
eski (M.S. 300), yani geç Roma döneminden kalan 
tarihi dokudur bu kale. Daha sonra bu topraklarda 
Hitit, Arap, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Osman-
lı ve Cumhuriyet Dönemi izleri bulunmaktadır bu 
coğrafyada…Cumhuriyet Dönemi öncesi Sevr Ant-
laşması sonucu, Anadolu Coğrafyası düşmanlar 
tarafından paylaşılmış; Toros Dağları’nın Güneyi 
İtalyan, İngiliz, Fransızların eline geçmiştir. Özellik-
le Çukurova, Adana ve Mersin’i işgal eden Fransız 
kuvvetleri, Anadolu’yu Çukurova’ya bağlayan tek 
çıkış kapısı olan Gülek Boğazı’nı geçerek, Ulukışla 
Kervansarayı’nda bulunan silah ve buğdaylarını al-
mak için, trenle Toros tünellerini geçip Çiftehan’a 
geldiklerinde, aralarında Darboğazlı Kuvayı Milliyeci 
Firari Yurtsever Köylülerin de bulunduğu Direnişçi-
ler tarafından, Fransız treni durdurulmuş ve trenin 
Ulukışla’ya gelmesi engellenmiştir.

Gerek Çanakkale Savaşında, gerekse Ulusal Kurtu-
luş savaşında, tüm Anadolu insanları gibi Darboğaz 
Halkı da Vatan Savunmasına katılmış ve şehitler 
vermiştir. Darboğaz, Anadolu aydınlanmacılığında 
önde gelen köylerden biridir. 1923 yılında Cumhuri-
yetin kuruluşu ile İlkokul eğitimine başlandı. Darbo-
ğaz okuma yazma oranı bu bakımdan Anadolu’nun 
en yüksek oranına sahip köylerden biridir. Cumhuri-
yet sonrası başlatılan, Halk Evleri ve Eğitim sefer-
berliğinde; Darboğazlı Köy Enstitülü öğretmenler, 
özveri ile görev yapmışlardır. 1924, 1927 ve 1937 
yıllarında, trenle Ulukışla’ya gelen Atatürk’ün kar-
şılanmasında, Darboğazlı köylüler ve çocukları yer 
almışlardır.

Darboğaz’ın çalışkan halkının önemli geçim kay-
naklarından biri de sebze ve meyveciliktir. Önceleri 
elma yetiştirilirken, sonraları ise kiraza başlanmıştır. 
Kiraz, ihraç ürünü olarak uluslararası standartlarda 
üretilmektedir. Napolyon cinsi siyah kirazın başken-
tidir Darboğaz. El dokuma halı, kilimde yaygındır, 
ancak şimdilerde azalmıştır. Maden Köyü’nün karşı 
yamacında bulunan galeriler, Bolkar Dağlarından 
çıkartılan (Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde) 
Etibank tarafından işletilen altın madeni galerileri, 
öteki çevre köyler gibi Darboğazlıların da önemli iş 
kolu olarak istihdam kaynağı olmuştur.
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ile panaromik bu tabloyu, kelimeler yetmedi anlat-
maya, görülmeli…

Burada ay ışığını seyretmek için duygusallık mı is-
tiyorsunuz? Sevgide odaklanmak mı? Romantizm 
mi? Ya da arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetler mi? 
Tam sizlik, kesinlikle kaçırmayın…

Darboğaz’da dört mevsim yaşanır; kışın beyazı, ba-
harın renk cümbüşü, yeşili, yaz mevsiminin insanın 
iştahını kabartan kokulu, rengarenk doğal meyve-
leri… Ve sonbaharı... ‘’Darboğaz Sarısı’’ denilen gör-
sellik, yalnızca Darboğaz’da var… Kışın ise, alterna-
tif kış turizminin tüm olanaklı, maceracı gezginlerin 
olmazsa olmazıdır… Bölgede yapılması planlanan 
Kayak Merkezi ve Dağ Otel inşaatı sahası ise, ko-
ruma alanı (SİT) kapsamına alınmalıdır. Bu bölgede 
bulunan doğal ve tarihi doku başta olmak üzere, 
endemik doğal hayat korunmalıdır. 

Darboğaz’ın elma yanaklı, kiraz dudaklı, güler yüzlü 
kızları ve yağız delikanlıları, candan konuksever in-
sanları; yaşanası doğası ile doğa dostu, çevreci ve 
sevdalı konuklarını bekliyor…

Darboğaz gezinizin ardında; bu yaşam kaynağı ve 
doğa harikası yerden ayrılırken; ardınızda sevdanızı, 
gözünüzü ve gönlünüzü unutabilirsiniz. Ve Darbo-
ğazlı güzellerin dilinden düşmeyen şu anonim dize-
lerle, sizleri selamlıyorum, yeniden… 

“Şu dağlar olmasaydı 

Laleler solmasaydı

Ölüm Allah’ın emri

Şu ayrılık olmasaydı…”

den yapılan şarapçılık da sürüyor. Ayrıca endemik 
meyvelerimizden yapılan, gün kurusu da ayrı bir 
lezzet deposudur.

Darboğaz halkının gelenekçi, aydınlık, ilerici ve çağ-
daş yapısının yanında geleneklerine de önem veren 
eskiyi ve yeniyi sarmallayan, düğünlerinde kendine 
has ‘’Tarbaz Halayı’’ bir ekol, oyunlar, türküler da-
vul zurna eşliğinde, geçip giderken yakılan ninniler, 
maniler, cenazelerde söylenen ağıtlar, bayram ge-
leneği ve hepsini birlikte yaşayan ve yaşatan bir 
yapıya sahibiz.Değinilmesi gerekli önemli bir konu: 
Rana Holtzi ya da Toros Kurbağalarının nesli tü-
kenmektedir. Kaybolan endemik flora ve faunalar 
başta olmak üzere; bunun yanında kınalı keklik, ya-
ban keçisi, geyik, ayı, tilki, kurt gibi havyaların da 
nesli tükenmektedir. Kardelen çiçeği: Direnmenin, 
yiğitliğin, estetik ve güzelliğin bir sembolü olarak 
açarmış karları delerek asice... Bu yaşam direnişine 
karşın, onun da nesli tükenmekte, onun da korun-
maya ihtiyacı var. Hep birlikte sahip çıkalım bu de-
ğerlerimize… 

Kır Lalem, Linam (yumuşak, erdemli, yıkılmayan ve 
yenilikçi); sen de mütevazi bir eda ile Bolkarların 
derinliklerinden çıkarsın baharın müjdecisi olarak. 
Ne de yakışmış sarı benzine kahve çillerin... Boyun 
büküşünden belli, sen de azalmışsın, bizi bırakma 
olur mu? Karagöl: Aydınlıkların gölü oluşuna bak-
mayın siz onun. Özellikle Mayıs, Haziran ve Tem-
muz aylarında, güney yamacı rengarenk kır çiçekleri 
arasından akan kaynak kar suları (karpuz çatlatan) 
üzerinde, raks eden Rana Holtziler. Kara Göl gizemli 
uykusunda. Kuzey yamacı Bolkarlar üstünde karla 
kaplı ve mavi gökyüzü… Güneşinde sevdalı bakışları 

Kardelenler Karagöl
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nılmıyorsam   o zamana göre  son derece modern, 
teknik araçlarla, jeoradarlarla  Tyana bölgesi altında 
yatan arkeolojik kalıntılar  iyice taranıp incelendi. 

Bu teknik araştırmayı yapacak olanlara ben şöyle 
demiştim: “Ben  yıllardır  rüyalarımda  Kemerhisar’ın 
neresinde  önemli kalıntılar olduğunu görüyorum.” 
Araştırma bitince araştırmayı yapanlar şunu söyle-
diler: “Teknik araçlar sizin söylediklerinizi doğrula-
dı.” İnanılmaz gibiydi ama gerçekti.

Sayın Vali’nin bulunduğu bir günde kazı Roma 
Hamamı denilen yerde başladı. Su kemerlerinin üç 
yerinde, kemerlerin  ayak dipleri açılıp incelendi. 
Köşk’te ya da Roma Havuzu’nun olduğu yerde su-
yun ilk akış kanalı  bulundu. Bu çalışmanın  belki de 
en ilginç yanı  söz konusu kanalın  taşları arasında, 
yapıldığında  sanki bilinçli olarak konmuş,  M.S.220 
yıllarıyla tarihlenen, yanılmıyorsam  şu sırada Niğde 
Müzesi’nde sergilenen  paraların bulunmuş olma-
sıydı. Bu da havuzun ve su kemerlerinin yapımının, 
bence  gelişmekte olan  ve Roma İmparatorluğu 
için büyük bir tehlike oluşturmaya başlayan Hıristi-
yanlığa karşı, devlet olarak  Tyanalı Apollon’u çıka-
ran, destekleyen Roma imparatorlarından Caracalla 
ile annesi Julia Domna’nın gelip kaldığı M.S.213-215 
yıllarında, başladığı konusundaki görüşümü doğru-
luyordu.

2003 yılındaki kazı çalışmaları.

Kemerhisar ve çevre halkının coşkuyla, sıcak ilgiy-
le karşıladığı, büyük umutlar bağladığı kazı 2003 
yılında da sürdü. Roma Hamamı’nın ardından, kazı 
başkanının söylediğine göre  Roma Havuzu’ndan 
gelen suların akıtıldığı arıtma havuzunun bulunması 
amacıyla, sukemerlerinin bittiği  Kemerkapı denilen 
yerde de kazı başlatıldı. Kazı proğramında, bildiğim 
kadarıyla  bu yerlerle birlikte Kemerhisar’ın içindeki 
kimi yerlerde de kazı yapılması öngörülüyordu.

Örnek İnsan Örnek Yönetici Vali Refik Arslan 
ÖZTÜRK’le görüşme:

2000 yılı yazında, Ömer Fethi GÜRER aracılığıyla  
görüştüğümüz  o zamanın  Niğde Valisi, Sayın Refik 
Aslan ÖZTÜRK  makamında topladığı Niğde Müzesi 
Müdürü, Kültür Müdürü ve başka birkaç yetkili kar-
şısında, bana özetle şunu söylemişti:

“Tyana’yı biz bir türlü kazdıramadık. Siz ilgilenip dı-
şardan bir kazı heyeti getirebilir misiniz?”

Ben de şu karşılığı vermiştim:

“Elimden geleni yapmaya çalışırım....”

İtalya’daki girişimlerim ve yüzey araştırması.

İtalya’ya döndüğümde, Venedik Üniversitesi’nde  o 
zamanın  Arkeoloji Bölümü Başkanı, ünlü ve yetkili, 
bana da sonsuz güveni olan  Prof. Dr. Gustavo TRA-
VERSARİ ile görüştüm. Hemen ilgilendi. Kendisinin 
ve benim de içinde olduğum, Venedik ve Padova 
üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri ve başka 
yetkilileri bir araya getiren  bir heyet oluşturdu. Sa-
yın Niğde Valisi  Refik Aslan ÖZTÜRK ve o zamanın 
Kemerhisar Belediye Başkanı  Dr.Bülent ILGAZ’la 
bağlantılı olarak, 2001 yılında yüzey araştırması 
için resmen başvuru yapıldı. O yılın

Temmuz ayında heyet gelip on günlük yüzey araştır-
ması yaptı. Bu araştırma sırasında sayın Vali ile birlikte 
Dr. Bülent ILGAZ’ın girişimleriyle  heyete  yerel kuru-
luşlarca da gösterilen ilgi gerçekten övgüye değerdi.

2002’de resmen kazı başladı. 

2002 yılında kazı çalışmasına başlanması için gene 
diplomatik kanallardan başvuru yapıldı. Bakan-
lar Kurulu başvuruyu onayladı ve Tyana Kazısı 
2002 yılında resmen başladı. İlk yılda bütün Tya-
na arkeolojik alanında yani Kemerhisar’ın içinde, 
Örenardı’nda, Köşk ya da Roma Havuzu ve çevre-
sinde, Bahçeli sınırları içindeki Adıyaman’da,  ya-

YARIM KALAN TYANA KAZILARININ 
YÜREK BURKAN ÖYKÜSÜ

Yazan: 
Asım TANIŞ
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Mis kokulu altın.

Kahvelerde kazı ekibiyle çalışan işçilere, altın bu-
lunduğunda zehirlenmeden nasıl yutulacağını bile 
öğretmişler; hazinenin yeri konusunda bir bilgileri 
olduğunda gelip onlara söylemelerini, böylece on-
ların gece gelip kazacaklarını söylemişlerdi, işçilerin 
bana bildirdiklerine göre. Ben de işçilere şunu söy-
ledim: Şunlara bir oyun oynayalım. Siz kazı heye-
tindeki Türkçe bilenler aralarında konuşurken duy-
duğunuzu, buna göre  Etiler İlkokulu’nun yanındaki 
helanın altında altın olduğunu söyleyin. Bakalım ne 
yapacaklar?

İşçiler dediğimi yapmışlar. İşin ilginç yanı şuydu: 
Kahvedekiler söz konusu  helanın altına inmeyi 
planlamışlar. Bunu Kemerhisar Belediye Başkanı’na 
söylediğimde şu karşılığı vermişti: 

-Vallahi çok iyi olur. Zaten ben o helayı yıktıracaktım.

Bu olayı “Kokulu Altın” başlığıyla, Hamle gazetesin-
de yayımlanan  bir öykümde iğneleyerek işledim.

Kendisiyle başka bir konuda konuşmaya gittiğimiz 
gazete yöneticisinin de aklı fikri Tyana definesin-
deydi.

Nerdeyse bizi ilgilendiren konudan konuşamaya-
caktık. Tek sözle inanılmaz bir şeydi.

Defineciler Örenardı’nda.

Yukardaki helanın altını kazma olayı sözde kalmış, 
ancak ne yazık ki  bu arada  dışardan gelen define-
cilerle Kemerhisar içindekilerin iğrenç işbirliğiyle, bir 
başka kaçak kazıyı gerçekleştirmişlerdir.

Kazı bekçisinin titizlikle izlemesi ve Örenardı yakı-
nında oturan birinin verdiği bilgiler uyarınca ora-
ya definecilerin gelip gündüz bile kazdıkları haber 
alınmıştı. Kazı başkanı, Jandarma komutanı ve 
kazı bekçisi ile birlikte gittiğimizde, definecilerin 
Örenardı’nda aşağı yukarı dört metre derinliğe in-
dikleri, bizim geleceğimizi nereden sezdilerse, kim, 
hangi densiz haber verdiyse  ceketleri ve kısa kü-
rekleri bırakarak apar topar kaçtıkları görülmüştü. 
Bir şey bulup bulmadıklarını bilmiyoruz. Ancak bu 
olayda da inanılmaz, pis ilişkilerin, işbirliklerinin ol-
duğunu daha o zaman sezmiştim. Jandarma karako-
lunun bizlerden alıp tutanağa geçirdiği bilgiler uya-

Definecilik ve defineciler.

Defineciler eskiden de varmış. İşte Tyanalı 
Apollon’un, yaklaşık 1900 yıl önce  bu konuda biri-
ne söyledikleri: “Senin zenginliklerin, korsanlık veya 
öldürücü zehirler ya da  çok eskiden yaşamış kral-
ların mezarlarındaki altın ve hazineleri yağmalamak 
gibi  yasadışı işlerden geliyorsa, sen yalnızca yargı-
lanmakla kalmamalı, öldürülmelisin de. Çünkü böyle 
bir zenginlik, iğrenç olduğu gibi  acımasızdır da!”

Şu sıralar, yeryüzünde  defineciliğin en çok yapıldığı 
yerler  arkeolojik açıdan en zengin üç yarımada yani 
Anadolu (Türkiye) , Yunanistan  ve İtalya’dır.

Bu üç ülkeden kaçırılan eskinin değerleri zengin ül-
kelerdeki para babalarının, ağaların özel konaklarına 
ya da kimi müzelere gitmektedir.

Kaçırılan bu değerlerin kaçırıldıkları ülkelere geri 
getirilmesi konusunda uluslararası anlaşmalar ve 
yasalar vardır. Ancak, böyle de olsa  hırsızlık  dola-
yısıyla  suç sayılan  bu definecilik olayı sürmektedir. 
Çünkü kişinin mayasında, öbür pis işler  yanında  bu 
gibi iğrenç işle de uğraşmak vardır.

Öncelik kimde?.

Öncelik kimde?  Definecilerde mi yoksa arkeologlar-
da mı? 

Bir arkeoloğun bana dediğine göre, “Defineciler, 
kazı yerine ya arkeologlardan önce ya da sonra 
gelir”miş.

Definecilerin gözü Tyana’da

Aklımda yanlış kalmadıysa, daha 2002 yılında iş-
tahları kabarıp iğrenç amaçlarını doğrudan ya da 
dolayısıyla açığa vurmaya başlayan, dışardan ve 
Kemerhisar’dan kahrolası defineciler  kuzgunlar, ak-
babalar, kargalar gibi,  yahmirliler (Kuşkulu, şüphe 
uyandıran insanlar) gibi  kazı yapılan yerleri dolaş-
maya başlamışlardı. Beni öyle kızdırdılar ki en so-
nunda birine şunu söyledim:

-Yahu sizin aklınız fikriniz hep altında. Akşamları, 
evinizde  ayakyoluna gittiğinizde elinizi de kıçınıza 
tutuyor musunuz, acaba avucumuza altın düşer mi 
diye?
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Kaçakçılık olayını ortaya çıkaran kişi apartmanın içi-
ne girdiğinde, orda bulunan kişi ya da kişiler  onu, 
“Kısmetinin üstüne geldin!” diyerek yani “Sen 
de katıl, işbirliği yap, hakkına düşeni al!” demek 
isteyerek, karşılamışlar. Düşünün beyler düşünün! 

Ordaki bir kişi bilgisayarla yeraltında yürütülen 
çalışmaları izlemekteymiş. Apartmanın içinden aşa-
ğıya doğru yaklaşık 17 metre derinliğinde çukur 
ya da tünel kazılmış, aynı tünel kazı yerinin altına 
doğru 30 metre ilerlemiş. Ne var ki o derinlikte bu-
lunan, eskiden kalma bir suyolundan akan su bu 
çalışmaları engellemiştir. Kimisine göre  bu su   o 
derinlikte çalışanların yaralanmalarına da neden ol-
muş, kimisine göre onları kurtarmıştır.

Resmi bir kurum görevlisinin sürekli telefon etme-
si sonucunda, kimi yetkililer kaçak kazı yerini bas-
mışlar, birkaç kişiyi suçüstü yakalamışlar. Bu kişiler 
arasında adı Türk olmayan birisi de varmış. Bunlar, 
yanılmıyorsam  ayaküstü  yargılanmış, yaklaşık bi-
ner lira cezaya çarptırılmış. Sonra sözkonusu tünelin 
girişi beton kapakla kapatılmıştır. Umarım bir süre 
sonra aynı kapak açılıp kaçak kazı kaldığı yerden 
sürdürülmez ya da kazı yerinin çevresindeki başka 
yerlerin  birinden yeniden yeraltına tünel kazılmaz. 
Dileğim(iz) bütün ülkenin olduğu gibi Tyana- Ke-
merhisar’daki eskiden kalma değerlerin de korun-
masıyla görevli yetkili yerlerin sürekli göz kulak 
olması. Bilindiği gibi  yalnızca düşmanlar değil “defi-
neciler de uyumaz”!

Bu inanılmaz olayın düşündürücü yanları 
bence şunlardır.

1)  Başka pek çok definecilik olayları basında olduk-
ça ayrıntılı biçimde yer alırken bu olay basında 
yer almış mıdır, basına yansımış mıdır  bilmiyo-
rum. Bu konuda bilgisi olanlar bir açıklama ya-
parlarsa sevindirici olur.

2)  Kemerhisar halkının büyük çoğunluğunun epey-
dir bildiği bu definecilik olayından yetkililerin ne 
zaman haberleri olmuştur?

3)  Bu defineciler neden  dikine 17  boyuna 30 
metrelik tünel kazarak,  kazı yapılan yerin altına 
inmek istemiştir?

rınca, öbürleri ortaya çıkarılmasa da  Örenardı’nın 
bulunduğu yerin sahibi suçlu görülüp yargılanmış, o 
zamanın parasıyla 5 milyar (Şimdiki parayla yaklaşık 
5 bin) lira cezaya çarptırılmıştır.

Kazı heyetinden ayrılıyorum.

Kazı başkanıyla aramızda çıkan anlaşmazlık nede-
niyle 2003 yılı sonunda, gelmesine öncülük ettiğim  
kazı heyetinden ayrıldım. Ayrılmamdan sonra yapı-
lan kazı çalışmalarını dışardan izledim.

13 yıldır süren Tyana Kazısı bitiyor.

Herkesin görüp bildiği, resmi kayıtlarda belirtildiği  
gibi  Tyana Kazısı  hep aynı yerde,  Kemerkapı’da  
2013 yılındaki  kazı başkanının rahatsızlığı nede-
niyle, bir yıl aradan sonra  2014 yılında da sür-
müştür. 2015 yılı ortasında, kazı başkanı  maddi 
kaynak bulamadığı için  Tyana Kazısı’nı durdurmak, 
anladığımız  kadarıyla  kapatmak zorunda kaldığını 
resmi yerlere bildirmiştir. Gene öğrendiğimize göre 
kazı bekçisinin haklarını ödeme sorunu olduğu için,  
Tyana Kazı’sıyla ilişkisi de şimdilik tümüyle resmen 
kesilmemiştir.

Filmlerde görülebilecek definecilik olayı

Örenardı’nda olandan sonra ve ondan daha kötü  
daha korkunç denebilecek  ikinci bir definecilik 
olayı, bu kez  kazı başkanının  rahatsızlığı nedeniy-
le  kazıya ara verdiği   2013 yılının yaz aylarında, 
2002 yılından beri kazı çalışmalarının sürdürüldüğü 
Kemerkapı’da ortaya çıkarılmıştır.

Bana anlatılanlara göre, görünüşte  yetkili yerler 
dışında  gerçekte  hemen hemen  bütün Kemerhi-
sarlıların duyup bildiği, epeyce Kemerhisarlının da 
katıldığı  yasalarca suç sayılan  ikinci bir definecilik 
ya da kaçak kazı olayıydı   söz konusu olan.

Bilgisayarla çalışan, Ankara plakalı arabalar-
la dolaşan defineciler.

Bu inanılmaz, kurgu filmlerinde görülebilecek  ulus-
lararası  ve söylentilere göre İtalya  bağlantılı  ola-
yın,  bana  anlatılan  kimi ayrıntıları şunlar: 

Epeydir Ankara plakalı arabalar Kemerkapı’daki 
kazı yerinin karşısındaki apartmanın önüne gidip 
gelmekte, geceleri apartmandan traktörler toprak 
vs. taşımaktadır.
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Bu durumda ne yapılabilir ya da yapılmalı?.

Tyana Kazısı yalnızca Kemerhisar kasabası ve halkı 
için değil bütün Niğde İli’nin, Anadolu’nun bir bölü-
münün geçmişi açısından çok önemli(ydi). 

Tyana, bir zamanlar eskinin en önemli ve büyük 
kentlerinden olup Roma, İstanbul kentlerinden çok 
daha önce vardı ve onlardan çok daha önemliydi.

Tyana/Kemerhisar kasabasının altında yatan en 
azından 5000-7000 yıllık ve en azından 7-8 uy-
garlık kalıntılarının ortaya konup değerlendirilmesi-
nin, bunların yasaca suç sayılan definecilerin eline 
bırakılıp yurtdışınca kaçırılmasına  bir bakıma  göz 
yumulmasının  ne anlama geleceğini, azcık kafası 
çalışanların anlayacağını umuyoruz.

İlimizin, başkalarını bırakalım  hiç olmazsa  kendisini 
aydın sayan kişileri el ele verip Tyana Kazısı’nın ye-
niden başlamasını sağlamalıdır. 

Bunu yaparlarsa yalnızca şimdiki kuşaklar değil 
gelecek kuşaklar da kendilerini saygıyla, sevgiyle 
anacacaklardır.

Geçmişte olduğu gibi şimdi de  elimden geleni  yal-
nız başıma da olsa  yapmaya çalışıyorum. Ancak 
bana yardımcı olan, olacak, olmaya çalışan  çıkarsa  
onlarla birlikte çalışmaya hazırım.

4)  Definecilere burası konusunda kim(ler) bilgi ver-
miş olabilir? Bu konuda bir bilgisi olan var mı? Yet-
kililerce bir araştırma, soruşturma yapılmış mı? 

5)  Örenardı’ndaki definecilik olayı ile Kemerkapı’da-
ki definecilik olayı arasında bir bağlantı olabilir 
mi defineciler açısından?   

6)  Duyduğuma göre bu olaya katılan kimi Kemer-
hisar’lılar yukardaki kimi yetkili yerlerde kendile-
rini koruyup destekleyenler olduğunu söylemiş. 
Bu doğru olabilir mi?

Defineciler bu kez de Armutlu Bağ’la ilgilen-
meye başlamışlar.

Bu yaz, birkaç ay önce  biri genç biri orta yaşlı iki 
kadın bizim Kemerhisar içindeki eski evde bulunan 
yeğenime başvurup benim Armutlu Bağ’da arsa sa-
tın almak istediğimi söyleyerek benimle görüşmek 
istediklerini bildirmişler. Sonra bana geldiler. O garip 
isteklerinin gerçekte benimle görüşmek için bahane 
olduğunu belirtip şunları anlattılar:

“Yanılmıyorsam  yine  Ankara plakalı bir arabayla 
gelen, elinde bilgisayar olan birisi  bizim bir yaşlı 
yakınımızın  Armutlu Bağ’da oturduğu evin altında 
hazine olduğunu, kazmak istediklerini söyledi. 

Bu durumda  ne yapacağımızı bilemediğimiz için 
size sorup bilgi almak istedik...Biz kendimiz kaza-
maz mıyız?”.

Ben de kendilerine “Bu gibi kişilere kesinlikle gü-
venmemelerini, sözkonusu yerde kendileri kazı 
yapmak isterlerse Niğde Müzesi’ne başvurmalarını, 
orasının kendilerine izlenecek en doğru yolu göste-
receklerini...” söyledim.

Son olarak da “Yaşlı yakınlarının kesinlikle oturduğu 
evin altını kazdırmak istemediğini belirtip” ayrıldılar.

Bu olay da şunları düşündürüyor:

1) Definecilerin eskinin Tyana’sı, şimdiki 
Kemerhisar’a iğrenç ilgisi halen sürüyor.

2) Bu kişinin arabasının da  yanılmıyorsam yine  
Ankara plakalı olduğunun ya da olabileceğinin 
ortaya çıkması çok anlamlı.

3)  Buraların, yöremizin   görevi eskinin kalıntılarını, 
değerlerini korumak olan yetkilileri, bu gibi du-
rumlarda bir şeyler yapabilirler mi?
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lamalıyız. Bunu başarabilmek için halk bilimden ya-
rarlanmalıyız.

Dolayısıyla küreselleşmenin olumsuz etkilerini 
azaltmak adına alınabilecek en önemli tedbir, “eği-
tim” olacaktır. Çünkü gençlere hâlâ özgün öğeler ta-
şıyan halk kültürünü bu bilim dalı aracılığıyla doğru 
olarak anlatıp  kavratabiliriz. Bu nedenle halk kül-
türü, özellikle kentlerdeki kültürel yabancılaşmayı 
önlemede etkin bir yol olarak yeğlenmelidir. 

Ancak, tüm bu ihtiyaç ve gerçekliğe rağmen, gerek 
halk bilimi alanındaki çalışmalara verilen desteğin 
yetersizliği, gerekse ilgili alandaki yapısal sorun-
lar, ortaya millî bir politika çıkaramadığı gibi ticari 
- profesyonel olgunun “kayıt dışı” reflekslerine de 
mahkûm hâle gelmiş görülüyor. Oysa millî kültürün 
en büyük damarı olan halk biliminin millî karakteri 
profesyonel tutkulara hizmet etmemelidir. Gençle-
rin, ailelerin millî olanı yaşayan toplumun özü olarak 
kendi değerlerine sahip bir halk kültürü ile beslen-
melidir.

Bu ise ancak total bir görgü, modellenmiş bir yol 
haritası ve en önemlisi bu alana gönül ve hizmet 
vermiş olanların millî dava şuuru için kolektif ha-
reket etmesini gerektirmektedir. Özellikle kültür 
endüstrisine egemen olan sınırlı sayıdaki çok ulus-
lu şirketin dayattığı tek tip kültürün etkinleşmesi, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
UNESCO’yu harekete geçirmiş ve 2003 yılında 
Türkiye’nin de aktif destek verdiği ve iç hukukunun 
bir parçası hâline getirdiği Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni ortaya çıkarmıştır. 
Bu sözleşme halk edebiyatı, halk müziği, halk tiyat-
rosu, halk gelenek ve inançları, halk el sanatları gibi 
kültür alanlarının yok olmasının insanlık için büyük 
bir kayıp olacağını belirtmekte ve bu yönde ön-
lemler geliştirmektedir. Geliştirilmesi tasarlanan en 

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde üretilen 
her yeni teknoloji, beraberinde yeni kültürel  alış-
kanlıkları da getirmektedir. Dolayısıyla dünyaya 
yayılan bu alışkanlıklar nedeniyle tüm kültürler bir-
birini etkilemektedir.  Kültürler arası bu etkileşim 
ise dünyayı küçülterek âdeta tek tip bir kültüre 
doğru götürmektedir; yerel çeşitlilik ya da zengin 
alt kültürler yok olmaktadır. Bu nedenle, küçülen 
dünyada kültürlerin birbirine benzemeye başlaması, 
yerel renklerin, başka bir deyişle alt kültür öğeleri-
nin önemini daha da pekiştirmektedir. Dolayısıyla, 
yeni dünya düzeni içerisinde kültürel değerlerimizi 
yeni kuşaklara doğru ve tam olarak aktarmayı ba-
şarmalıyız. Gençlerimiz, uzun bir süredir oyunlarını 
bilgisayarda oynuyor, derslerini videodan izliyor, 
arkadaşlarıyla internette buluşuyorlar. Bunları ya-
parken de bir odanın içinde yapayalnızlar. İnternet 
sohbetlerinde yeni bir dil yaratıyorlar. Hayatlarında 
yüzeysel ilişkilerde yaşıyorlar.

Yıllar geçmesine rağmen, kentlerde yaşayan genç-
lerin içinde bulundukları durum çok net olarak göz 
önündedir. Tamamıyla popüler kültürün etkisinde 
kalan bir yaşam tarzının gençler arasında yaygınlaş-
tığı görülmektedir. Vurguladığımız kültür öğelerine 
dikkat edildiğinde, gençlerin halk kültüründen nasıl 
koptuklarını açıkça görmekteyiz. Gençlerin kahra-
man seçme biçimlerinden ders dinleme biçimlerine, 
yemek yeme alışkanlıklarından dostluklarına, sevgi-
liyle buluşma biçimlerinden okuma alışkanlıklarına 
kadar, yaşamlarının hemen her alanında popüler 
kültürün etkisi altında kalarak kendi toplumundan 
giderek uzaklaştıklarını görmekteyiz.

Yeni dünya düzeni, kültür kalıpları olarak git gide 
yaygınlaşan bu alışkanlıklar gençler ile halk kültü-
rü arasındaki gediği giderek büyütmektedir. Bütün 
bu nedenlerle, özellikle kentlerdeki gençlerin “halk 
kültürü” ürünlerine sempatiyle yaklaşmalarını sağ-

HALK KÜLTÜRÜ
Yazan: 

Ahmet ŞENOL
Halk Kültürü Araştırmacı  

Yazar
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Bu uygulama, halk kültürünün korunması ve ya-
şatılmasına yönelik somut, ancak yeterli bir adım 
değildir. Halk yaşantısının tüm ayrıntılarını kapsa-
yan çok kapsamlı bir içeriğe sahip olan halk kültü-
rü dersinin zorunlu dersler arasında yer alması bir 
gerekliliktir. Çünkü halk kültürü dersi, uzmanlarınca 
okutulduğunda öğrencilere çeşitli kazanımlar sağ-
layacaktır.

Halk Kültürünün Kazanımları

Halk kültürü, öncelikle halkın kültürünün tanıtılma-
sını sağlar. İletişim ilişkisinden dolayı öğrencilerin 
iletişim becerilerini geliştirir. Kendi kültürüyle barı-
şık gençlerin yetişmesine fırsat verir. İçerik olarak 
öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme, 
eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, yeni 
kültürel değerlerin kendine uygun olup olmadığını 
sorgulatabilir. İyi ve kötü kavramlarının kültür ala-
nındaki kullanımını fark ettirebilir. Gençlerin eleşti-
rel düşünme becerilerini geliştirerek değişik kültür 
öğelerine sahip olmanın kültürel zenginliğimiz ol-
duğu düşüncesini fark ettirir. Eğitimin temeli olan 
bu kazanımlar, kültürel açıdan oldukça önemlidirler. 
Halk kültürüne yönelik tüm konuların bütün öğren-
cilere anlatılıp kavratılması farklı alt kültürlere karşı 
ön yargıları engelleyerek, farklılara karşı hoşgörü-
nün tam olarak yerleşmesini sağlayacaktır.

Böylelikle ülkemiz gençleri, dünyadaki farklı kül-
türlere karşı saygı ve sevgi ortamının pekişmesine 
katkı sağlamış olacaklardır. Daha önce yapılmış, di-
ğer illerdeki ve yurtdışındaki halk kültürü çalışma-
ları da böylece toparlanır. Evlenme geleneğinden 
sünnete, ağıt söylemeden yemeklere değin tüm 
konuları kapsayıcı bir master plânı yapılarak yöresel 
halk kültürü derlenir, araştırılır, arşivlenir ve yayınla-
nabilir. Tüm bu düşüncelerin yaşama geçirilmesi için 
bir kadro oluşturulur, program hazırlanır, etkinlikle-
rin planlanması zamana dayalı olarak yapılır.

Bütün bu etkinliklerin kalıcı ve destekleyici olması 
için yörelerde ileri gelenlerin birer projeye sponsor 
olmaları sağlanmalıdır. Bütçe -yapılacak işin kalite-
sini doğrudan etkilediğinden, kültürel atılım projesi-
nin yaşama geçmesi kamu olanakları ve sponsorluk 

önemli önlem, bu mirasın korunması, yaşatılması ve 
kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamaktır. Burada 
bütün sorumluluk eğitim kurumlarına düşmektedir, 
sözleşme, ilk olarak her düzeydeki eğitim kurumun-
da somut olmayan kültürel mirasın ders olarak oku-
tulmasını istemekte, ardından kitle iletişim araçları 
ile bu mirasın yaygınlaşması ve yaşatılması yönün-
de çaba harcanmasını önermektedir. 

Gerek kendi kültürünü gelecek kuşaklarla örgün eği-
tim alanlarında buluşturma çabası, gerekse kültürel 
sorunları uluslararası alanda büyük bir ciddiyet ve 
sorumlulukla paylaşan UNESCO gibi saygın bir kül-
tür kurumunun öngörüleri, bu dersin eğitim kurum-
larında okutulması gereğini açıkça ortaya koymak-
tadır. Millî Eğitim Bakanlığı’nca, ilköğretim okulların-
da eğitim amaçlı olarak halk oyunları seçmeli ders 
olarak okutulmalıdır. Bununla birlikte, İlköğretim ve 
Orta Öğretim Düzeyinde Öğretim Programları Ta-
sarımı Projesi kapsamında halk kültürü dersi ilköğ-
retim okullarında uygulamaya konulmalıdır.

Bu görüşler, Birleşmiş Milletler sözleşmelerindeki 
UNESCO kararları çerçevesinde kültürel mirasların 
korunması gereğini çok net olarak gözler önüne 
sermektedir. Dolayısıyla halk kültürü ürünlerini der-
leme, koruma ve yaşatma adına yapılması gereken-
lerin en başında da üniversitelerce yapılacak pro-
jeler gelmektedir. Bu bağlamda her üniversitenin 
kendi olanakları çerçevesinde halk kültürü çalışma-
ları yaptıkları bilinmektedir. Bunun yanı sıra, Kültür 
ve Turizm Bakanlığına bağlı Araştırma ve Eğitim 
Dairesi de düzenli olarak halk kültürüne ait araştır-
ma, derleme ve yayın çalışmaları yapmaktadır. Öte 
yandan ülkemizdeki birçok vakıf, dernek, yerel yö-
netim ve valilik de benzer çalışmalar yapmaktadır. 
Ancak bu çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Halk 
kültürü çalışmalarının istenilen düzeye ulaşamamış 
olması, bu konudaki bilinç eksikliğini de ortaya çı-
karmaktadır.

Halk kültürü ürünlerinin giderek ortadan kalkması, 
UNESCO’nun harekete geçerek halk kültürü ürünle-
rinin korunması ve yaşatılmasına yönelik tedbirler 
almasına yol açmıştır. Bu anlamda ülkemizde atılan 
önemli adımlar da bulunmaktadır. Bunlardan biri 
de halk kültürünün ilköğretim müfredatına seçmeli 
ders olarak konulmasıdır. 
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En fazla âdetlerin olduğu yer Anadolu’dur. Kültü-
rel çeşitliliğin bu kadar çok olduğu başka topraklar 
yoktur. Kimler gelip geçmemiş ki. Zamanda derinlik 
içinde mekânda geniş bir coğrafyada kabul gören 
adetler geleneklerin oluşmasını sağlarlar. Buna millî 
unsurlar da girince adı halk kültürü olur. Anadolu 
yaşayan medeniyetlerden bahsederken Anadolu 
medeniyetleri denilir. Örneğin Şanlıurfa’daki Göbekli 
tepe. Milattan 12 bin yıl öncesine iniyoruz. Dünyada 
böyle bir yer yok. Varsa da mağara da yaşıyor. Ancak 
Göbekli tepe de yerleşik hayatı resimlemişler. O ne-
denle bizler Anadolu’da 12 bin yıldır yerleşiğiz. Ana-
dolu dünya uygarlıklar tarihinin lokomotifidir. Şah-
landığı dönemler vardır. M.Ö. 1500’lerde Hititliler. 

Hazreti Mevlana’nın “Önemli olan insan doğmak 
değil, insan olarak vuslata ermektir” sözleri çok an-
lamlıdır. Sen, ben değil, biz vasfını ortaya çıkarmak 
hedef olmalıdır.

Güneş; her gün doğduğunda imkânlarını sunarken, 
hiçbir şeyi ayrıştırmadan ışıklarını sunmuyor mu? Yu-
nus Emre’nin dediği gibi; “Gelin tanış olalım / İşin 
kolayını tutalım. / Sevelim sevilelim. / Çünkü 
bu dünya kimseye kalmaz..” Kendi kültür dün-
yamızdan uzaklaşıp, her çeyrek yüzyılda bir “eskidi 
atalım, yenisini alalım” anlayışı olmamalıdır, Mi-
maride, edebiyatta tarzımız yok artık, bitti. Konuş-
malar sohbetler tükendi. Kültürden ve derinlikten 
kopuldu. Her şey yüzeysel, tüketici olduk.

Not: (Osman Özbahçe) Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 
2016-Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları : 57, Yıllık Dizisi : 29.. 
“..Folklora verdiği emekle bu alanın yılmaz savunu-
cusu olmaya devam eden Ahmet Şenol, Folklor bölü-
münü yazarken..”

olanaklarının birleşimi ile çok daha iyi gerçekleşti-
rilecektir. Anadolu denilince hep aklıma bilim gelir, 
mühendislik gelir, Anadolu medeniyetleri gelir. Tüm 
o medeniyetlerin kaynağı Hititliler gelir. 12 bin yıl-
lık bir tarihe sahip Anadolu’daki Hitit, Urartu, Roma, 
Selçuklu, Osmanlı ile bu medeniyetlerle iç içe olmu-
şuz, bazısıyla sanat tarihinde, bazısıyla arkeolojide, 
bazısıyla tasavvufta, bazısıyla da bilimde. Eğer, 
Mevlana araştırılıyorsa Konya’ya, Yunus Emre’yi bil-
mek için Eskişehir’e gitmek zorundayız. İstanbul’da 
insanlar Boğaza ya da bebeğe gider. Bazıları da Os-
manlı kenti Edirne’ye gider,Romanların Kakava şen-
liklerini izler, kutlamalarını ve kıyafetlerini inceler.

Anadolu’yu anlayabilmek ve anlatabilmek için bilin-
melidir ki Halikarnas Balıkçısı ile Bedri Rahmi EYÜ-
POĞLU bir güzel anlatırlar Anadolu’yu ve insanını. 
İnsanı en iyi anlatan Yunus Emre’dir, Mevlana Ce-
laleddini Rumidir, Hacı Bektaş Velidir. Bu değerleri 
yaşadıkları mekânlarda anlamak, anmak gereklidir. 
Hayatı Mevlana’yı incelemekle geçen Abdülbaki 
GÖLPINARLI, “Ben dahi Mevlana üzerine bir arpa 
boyu kadar yol alamadım” diyor.

Bizim hem Batı, hem de Doğu tarafımız vardır. Yu-
nus Emre’de, Mevlana da, Şeyh Bedreddin de bu 
toprakların insanıdır ve bizimdir. Bu coğrafya’ya 
herkes bir şeyler getirdi. Bulduklarıyla harmanla-
dı ve ortaya başka bir kültürel doku çıktı. Bazıları 
bunu mozaik ile izaha çalışıyor. Mozaik; kendi içinde 
bir olan parçacıklardan oluşur; ancak bütünü temsil 
edemez. Anadolu 12 bin yıllık hamurdur ve ebruli 
bir karışımdır. Her hangi bir yerinden bir parça alın 
Roma, Selçuk, Osmanlı çıkar.

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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2- Vakıf senedimizin amir hükümleri doğrultusun-
da ve 22.2.2015 tarihindeki Genel Kurulda alı-
nan kararlar gereği, Vakfımızla hemen hemen 
hiçbir ilişkisi kalmayan, kendilerine ulaşılamayan, 
toplantılarımıza, Genel Kurullara, etkinliklerimize 
hiç katılmayan;  ulaşılanlara ise yapılan yazılı ve 
sözlü hatırlatmalara rağmen, yine de yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen 94 üyemizin (Onur 
Kurulu Üyesi olanların hakkı saklı kalmak ve Der-
gi abonelikleri sürdürülmek kaydıyla) mütevelli 
üyeliklerinin kayıtlı normal üyeliğe dönüştürül-
mesine;

3- Yukarıda belirtilenler dışında kalan 96 mütevelli 
üyemizin ise mütevelli üyeliklerinin devamına; 
ancak, bunlardan 21’inin mütevelliliklerinin özel 
durumları nedeniyle- kendilerine de yazılı olarak 
bildirilmek üzere-şartlı ve opsiyonlu olarak de-
vamına karar verilmiştir.

Ayrıca, Kurucular Kurulu’nda Mütevelli Üyeler için 
2016 yılında alınacak aidat 120 TL (Bayanlar 60 
TL) olarak belirlendi.

Buna göre Mütevelli üyelikleri devam etmekte olan 
96 üyemizin isimleri aşağıda verilmiştir. Bu üyele-
rimizden, kendi istekleriyle istifa edenlerin ya da 
yapılacak yazılı hatırlatmalardan sonra da yüküm-
lülüklerini yerine getirmeyenlerin durumları 2017 
yılındaki genel kurulumuzda değerlendirilecektir.

Başkent-Niğde Vakfı Kurucular Kurulu, 
Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, Vak-
fın mütevelli üyelerinin durumlarını değer-
lendirmek amacıyla 13 Şubat 2016 günü 
Vakıf Merkezinde toplandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem ÖZMEN’in “Vak-
fın 1992 yılında kuruluşundan günümüze kadar ge-
çen 24 yıllık süreçte Mütevelli Üyeliğe seçilenlerin 
sayısı, 232 gibi hiçbir Vakıfta görülmeyen anormal 
sayılara ulaşmıştır. Bununla birlikte, Vakıf Senedi’nin 
amir hükümlerine rağmen, bu güne kadar yükümlü-
lüklerini hemen hemen hiç yerine getirmemiş; hiçbir 
etkinliğimize, hiçbir toplantımıza katılmamış, kimile-
rine ise hiç ulaşma imkanı olmayan üyeler hakkında 
hiçbir işlem yapılmamış, yapılamamıştır. Böylesi bir 
üye sayısı, Olağan Genel Kurul Toplantılarını güç-
lendirmek bir yana “Nitelikli Çoğunluk gerektiren 
Ana Sözleşmede değişiklik, ya da tüzük Yönetmelik 
hazırlanması v.b. konularda karar alınmasına da en-
gel olacak, dahası imkansız kılacaktır. Bu nedenle, 
22 Şubat 2015 tarihindeki Olağan Kurucular ve 
Mütevelliler Toplantısı’nda alınan karar gereği ve 
Yönetim Kurulu’na verilen görevler doğrultusunda, 
Mütevelli Üyelerin durumları çok değişik kriterlere 
göre ve ve titizlikle değerlendirilmiş ve elde edilen 
sonuçların-Mütevelli Üyeleri seçme yetkisine sahip 
olan- Kurucular Kurulu’nda görüşülerek karara bağ-
lanması için, Kurulun Yönetim Kurulumuzca top-
lantıya çağrılması kararlaştırılmıştır. “ açıklamasını 
takiben verilen önergeler doğrultusunda yapılan 
değerlendirmelerden sonra:

1- Değişik tarihlerde vefat eden, istifa eden, sta-
tüleri değişen (vefat edenlerin yerine  Kurucu 
üyeliğe atanan ya da seçilen) ve tüzel kişiliğe 
sahip olup, kendi istekleriyle Vakfımıza Müte-
velli Üye oldukları halde Vakfımızla hiçbir ilişik-
leri olmayan 42 üyemizin mütevelli üyeliklerinin 
sonlandırılmasına;

VAKFIMIZ KURUCULAR KURULU TOPLANDI…
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1-Leyla ALKAN               

2- Hatice DEMİRTAŞ          

3- Burkay EREN     

4- Nihal ESEN               

5-Hürrem KUBALI

6-Ahmet TOPCU                  

7-Ayşe Sungur TEZCAN  

8-İrfan YAMANOĞLU          

9-Hüseyin BAYKAN

10-A.Şakir DEMİRTAŞ

11-Kadir GÖKSEL

12-Leman GÜNALP

13-Eyüp SELVİ                

14-Filiz ŞİRİ                         

15-Orhan TACİROĞLU  

16-Hatice YILDIZ              

17-Saadettin YILDIZ

18-Naim BAYKAN

19-Hafize ŞAHİNER

20-Av.Ali DEMİR               

21- Cemil DERELİOĞLU

22-Zeynep DEMİRTAŞ

23-C.Cem ÇELİK

24-Arzu ÇELİK

25-Nilgün KURTARAN

26-A.Belma GÖKSEL

27-Muzaffer TUNA

28-Orhan EKEN                

29-Serdar ECEMİŞ

30-Ali ÜLKER

31-Sedat EREM

32-A.Hayri GÜVEN      

33-Müslim YILMAZ

34-Hasan ASLAN

35-Süleyman ÖZKAN

36-Azize KILINÇ

37-Zuhal KILINÇ

38-E.Özcan ALTUNCU

39-Ö.Fethi GÜRER

40-N.Hüseyin KABAKSIZ  

41-Necip PALA

42-Mustafa ERDEM

43-Dilek KASAP

44-Muammer TUNA

45-Yavuz ÖZTÜRK

46-Muzaffer ECEMİŞ

47-A.Rıfkı ALTAN

48-Gülay BAYKAN

49-Adil ARAL

50-Saadet KABAKSIZ

51-Muharrem ÖZMEN

52-Mehmet ÇETİN

53-Ahmet ÇİMEN

54-Ramazan ALDEMİR

55-Gökhan BULUŞ

56-İlhan SUNGUR

57-Zülal DEMİRCİ

58-Esin TUNA

59-Esin ÖZMEN

60-Hakan ER

61-Uğur SAYIN

62-İhsan AFŞAR

63-Ahmet EFE

64-Mehmet ÖZMEN

65-Ahmet ÖĞÜT

66-Kemal EMEN

67-Zafer DEMİR

68-Fatih KOÇAK

69-Orhan BAŞEKİM

70-Ahmet GÜLERMAN

71-Güngör KARAPINAR

72-Erdoğan ÜNSAL

73-Ahmet ŞENOL

74-Afşar ARISOY

75-Süleyman BOZBOĞA

76-Gülten AYHAN

77-Metin AYHAN

78-Nejat KESER

79-Mükremin ÇELİK

80-İlter UZEL

81-Süleyman CEYLAN

82-Kemal ERDAĞ

83-Ercan SARIKAYA           

84-Ramazan YAVUZ

85-Latif ATASEVER

86-Kerim SEFER

87-Hamit ERSOY

88-S.Nuri KAYIŞ

89-Celal KESEK

90-Mehmet ÜREL

91-Emin ÖZER

92-Adnan BAŞATA

93-Berran ALTUNTECİM 

94-Erdal GÜRSEL

95-Muzaffer GÖRÜRGÖZ

96-Menekşe KOÇBAY
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den sonra cunta rejimi tarafından 4 yıl süreyle hiç bir 
kutlamaya izin verilmediği için,  kutlama yapılama-
mıştır 1984 yılından itibaren Dünya emekçi Kadınlar 
günü kutlanmaktadır.

Ancak, gerek ülkemizde gerekse dünyadaki bir çok ül-
kede kadınlar erkeklerle  eşit seviyeye getirilememiş-
tir .Dünyada işlerin %66sı kadının eseri olduğu halde, 
dünyadaki toplam gelirin %10 una, toplam mal varlı-
ğının da % 1 ine kadınların sahip olduğu bilinmektedir.

Atatürk devrimleri özünde kadın erkek eşitliğine da-
yanmaktadır.

Atatürk’ ün kabul ettiği  Roma -Germen hukuk sis-
temi, kadın erkek eşitliğine dayalı, laik sistemdir .Bu 
sistem  her iki cinsin mutlak eşitliğini sağlamaya yö-
neliktir.

Atatürk sosyal hayatın batılı bir anlayışla düzenlen-
mesinin yanı sıra, ekonomik ve sosyal büyümeyi de 
öngörmüştür. Ancak sağlıklı politikalar geliştirileme-
miş, Ülkemiz beklenen gelişmeyi gösterememiştir.

Kadın -Erkek eşitliğinin Anayasa ve kanunlarla dü-
zenlenmesinden çok, hayata geçirilmesi önemlidir.Bu 
eşitliğin önündeki engelleri kaldırmak gerekmektedir. 
Maalesef en büyük engelde erkeklerden gelmektedir.

Ülkemizde kadına seçme ve seçilme hakkı bir çok mil-
letten daha önce verilmiştir.1930 yılında belediye se-
çimlerinde seçime katılınmış. 1934 yılında Başbakan 
İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin önerisinin kabulü 
ile Anayasanın 11 inci maddesi değiştirilerek kadınla-
ra seçme ve seçilme hakkı  verilmiş ve 8 Şubat 1935 
tarihinde 17 kadın milletvekili TBMM’ne girmiştir.

Bugün gelinen durum ise son derece vahimdir.Son 
yıllarda giderek artan töre cinayetleri, kadına yöne-
lik şiddet vs. pozitif ayrımcılık bilinen bir gerçek olup 
günden güne artmaktadır.Bunda toplumun ataerkil 
yapısı ve muhafazakar bir toplum olmamız da etkili 
olmaktadır. Günümüzde kadının ,evinin kadını ve ço-
cuklarının annesi olması görüşü ağır basmaktadır.

8 Mart ilk yıllarda EMEKÇİ KADINLAR günü 
olarak kutlanmakta idi. Sonraki yıllarda ise 
(DÜNYA KADINLAR GÜNÜ) olarak kutlan-
maya başlamıştır.

Neden emekçi KADINLAR günü; Bilindiği gibi ilk or-
taya çıkış nedeni işçi kadınlarla ilgili olan tarihsel bir 
olaya dayanmaktadır.

8 Mart 1857 tarihinde  New York kentinde 40 000 
dokuma işçisi, çalışma koşullarının düzeltilmesi için işi 
bırakma eylemine(greve) giderler. Ancak polisin işçi-
lere saldırması ve fabrikayı kilitlemesinin  arkasından 
çıkan yangında, işçilerin fabrika önüne kurulan barika-
tı aşamaması  nedeniyle 122 işçinin can vermesi ile 
sonuçlanır.

Olay sonunda yapılan cenaze törenine 10 000 den 
fazla işçinin katılması çok büyük yankı yapar.

26/27 Ağustos tarihinde Danimarka’nın Kopenhag 
kentinde yapılan 2.Enternasyonale bağlı ‘Uluslarara-
sı  Sosyalist KADINLAR Konferansı’nda Alman Sosyal  
Demokrat Partisi Önder’lerinden Clara Zetkin ,8 Mart 
1857 tarihindeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 
ölen KADINLAR anısına 8 Martın ‘Enternationaler Fra-
uentag’ (Dünya KADINLAR günü) olarak anılması öne-
risinde bulunur, öneri oy birliği ile kabul edilir.

İlk yıllarda bir tarih belirlenmemiş ise de daha sonra 
1921 yılında Moskova’da gerçekleştirilen 3.uluslar 
arası kadın konferansında 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar günü olarak belirlenir. Birinci ve İkinci dünya 
savaşı yıllarında bazı ülkelerde  yasaklandı. Nihayet 
16 Aralık1877 tarihinde  Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulunda 8 Martın Dünya Kadınlar günü olarak kutlan-
ması kabul edildi.

Ülkemizde ise bu yıllardan çok sonra 1921 yılında 
8 Mart KADINLAR günü olarak kutlanmaya başlan-
dı.1971 yılında ve izleyen yıllarda daha yaygın olarak 
kutlanmaya devam etmiştir.Yalnız 12 eylül darbesin-

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  
TARİHÇESİ…                             

Yazan: 
Nihal ELMACI
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Öğle yemeğinde Kemerhisarlı bir hemşerimizin kale 
içindeki “Ceridoğlu Konağı’nda karnımızı doyurup, 
gezimizin anlamlanacağı Anıtkabir’e hareket ettik.

Genelkurmaydan alınan özel izinle saat 14.00 de 
mekana ulaştık. 260 metre uzunluğundaki aslanlı 
yoldan geçip, tören alanına ulaştık. Bizi çakı gibi bir 
üsteğmen ve görevli askerler karşıladılar.

Tören alanında toplandık. Bu yerin solunda Müda-
faai Hukuk Kulesi, karşısında Mehmetçik Kulesi var-
dı. Bu kulede Anıtkabir defterine yazmak onurunu 
arkadaşlarım bana bahşettiler.

Ata’ma ağlayarak çok şeyler yazmak isterdim. Dü-
şündüklerimi yazamadım. Suskunum Atam, beni 
affet. Huzurunda olmak, Sana hitabedebilmek çok 
güzel ve çok onurluydu.

Tören alanından mozolenin olduğu mekana geçtik. 
Ata’mız tek parça mermerden yapılmış 40 ton ağır-
lığındaki lahdin 7 metre kadar altında, mezar oda-
sında yatmaktadır.

Çelengimizi mozoleye bıraktıktan ve saygı duru-
şundan sonra gözlerinden zeka fışkıran, anlattıkla-
rını sanki yaşarmış gibi ifadelendiren Mehmetçiğin 
rehberliğinde Anıtkabir müzesini gezmeye başladık.

Başkent-Niğde Vakfı’nın kurulduğu gün-
lerde Vakfın kadın eliyle devamlılığını sağ-
lamak adına “ KADINLAR KOLU” da kurul-
du.

Niğde’li kadınlar olarak, Vakfa maddi ve manevi güç 
sağlamak için geziler, yemekler, kermesler, gece 
toplantıları düzenledik. “Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü ”nü de “Kadınlar Günü” olarak hep, yemekli, 
çaylı, konferanslı etkinliklerle kutladık. 

Bu yıl, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Şey-
da Hanım, “Kadın Kolları” Başkanımız Nihal Hanım 
“Farklı bir biçimde kutlayalım; günümüzü Ankara 
içinde bir geziyle değerlendirelim, Anıtkabri ziya-
ret edip, Türk kadınlarına en büyük değeri veren 
Ata’mıza şükranlarımızı sunalım” istediler.

Yenimahalle Belediye Başkanı Sn. Fethi YAŞAR bu 
geziyi kolaylaştırmak adına bize bir otobüs tahsis 
etti.

8 Mart 2016 sabahı Niğdeli kadınlar olarak 40 kişi 
9.30 da toplanıp “Anadolu Medeniyetleri Müzesi” 
ne hareket ettik.

Anavatan toprağımızın üzerinden geçen köklü me-
deniyetlerin izlerini gururla, bu topraklar bizim: bu 
dünyada biz buyuz, iftiharını yaşayarak dolaştık. 
Geçmişimiz göğsümüzü kabarttı.

DÜNYA EMEKCİ KADINLAR GÜNÜNÜ  
ATA’NIN HUZURUNDA KUTLADIK     

Hazırlayan: 

Leyla ALKAN
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Göğsümüzü kabartan bu salonlardan sonra Ata’mı-
zın özel eşyalarının teşhir edildiği salona geçtik. 
Nüfus kağıdı, kendine hediye edilen murassa kılıç-
lar, tabancalar, kullandığı nadide kristal bardak, por-
selenler, kıymetli taşlarla süslü saatleri imrenerek 
seyrettik. Bu arada Niğdeli Dr. Ruhi SOYER ve Müf-
tade SOYER’in Ata’yla çekilmiş düğün resimlerini ve 
Ata’nın geline taktığı elmas broşu övünçle izledik.

Sonra çok şık giyinen Ata’mızın bugün bile moda 
olan kıyafetleri, rahmetli Mustafa KOÇ’un hediye 
ettiği İngiliz heykeltıraşın yaptığı birebir Ata ile aynı 
vücut özelliğiyle yapılmış kıyafetli heykelinin önün-
de büyülenmiş olarak kalakaldık.

O salondan sonra Ata’mızın özel kitaplığının olduğu 
Türkçe ve Yabancı dillerde yazılmış 4000’ e yakın 
kitabı, ”Boşuna DAHİ olunmuyormuş” sesleriyle 
seyrettik.

Şeref Holünde geçmiş tarihimizin ta Hititlerden, Orta 
Asya’dan başlayarak günümüze kadar süren şanlı ma-
zimizin serüvenini şükran, gurur, övgüyle yadettik.

Büyük kurtarıcımız bir yandan Türkiye’nin Başkenti 
Ankara’yı simgeleyen Ankara Kalesi’ne, bir yandan 
göklerde dalgalanan şanlı bayrağımıza, bir yandan 
da Türkiye’ye bakmakta, gönlümüzde yatmaktadır.

Gördüklerimizden sonra çok büyük bir Türk ’lük gu-
ruruyla bize rehberlik eden askerlerimize teşekkür 
edip, çok şeylere şükrederek, dualarla Atamızın hu-
zurundan ayrıldık. 

Gerçek anlamda bir “KADINLAR GÜNÜ”  kutladık.

Ne mutlu bizlere…

Bugünlere nasıl gelindi? Daha iyi anlayabilmek için 
hazırlanmış panoları gözlerimiz yaşararak seyrettik.

Birinci Dünya savaşında, yakın tarihin en önemli 
savaşları olan “Çanakkale” savaşlarını ordumuzun 
“Çanakkale Geçilmez” inancı ve iman gücüyle, yenil-
mez orduları ve donanmaları, bir tek Nusret Mayın 
gemisiyle nasıl alt ettiğimizi düşünerek, içimden 
Akif’in Çanakkale Şehitlerini okuyarak, gözlerimden 
süzülen yaşlara hâkim olamadan dolaştık.

Düşmanıma insanlık dersi veren, yaralı Anzak aske-
rini sırtında taşıyan, son yudum suyunu düşmanına 
içiren Mehmetçik ne büyük asker. Çok büyük bir gu-
rurla ve hüzünle, dekorlaşmış bu panoların yanın-
dan dualarla geçtik.

Mondros’la tüm savunma gücümüzü kaybettiği-
miz halde, yoktan var olduğumuz Kurtuluş Savaşı 
panolarını “Sakarya Başkumandanlık savaş görün-
tüleri eşliğinde” Tanrım bir daha böyle bir kurtuluş 
savaşı yaşamayalım, sözleriyle dolaştık.
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gemeyen herkese şükranlarımızı sunuyorum” dedi 
ve sözlerini “Vakıf binamız artık bize dar geliyor. 
Daha büyük, daha geniş, 4-5 odalı salonu rahatlıkla 
60-70 kişi alabilecek bir daireye ihtiyacımız olduğu 
bir gerçektir. Hedefimiz bu olmalıdır ve bu konuda 
çaba harcamalıyız; ayrıca, hemşerilerimizden de bu 
konuda destek bekliyoruz” diyerek tamamladı.

Faaliyet raporu ve Bilançonun takdiminden son-
ra Denetim Raporu da Denetçi Yavuz DEMİRTAŞ 
tarafından okundu. Yapılan değerlendirme ve tar-
tışmalardan sonra raporlar ve bilanço ibra edildi. 
Daha sonra da 2016 yılı Çalışma Programı ile Bütçe 
taslağı konusunda yine Başkan tarafından üyeler 
bilgilendirildi.

Gündem gereğince, istifa eden kurucu üyemiz Yur-
dakul COŞKUN yerine yapılan seçimde Muzaffer 
TUNA’nın, Vefat eden Kurucu Üyemiz Eğitimci Ali 
DEMİR yerine de, ailesinin isteği üzerine kızları Zey-
nep KARAMEŞE’nin Kurucu üyelikleri kabul edildi.

Verilen önergeler doğrultusunda, Vakfımızın ku-
ruluşundan günümüze kadar 15 burs veya fazlası 
karşılığında bağışta bulunan 25 hemşerimizin isim-
lerinin metal bir levhaya yazdırılarak Vakfın mer-
kezine asılması; yine, Vakfımıza 1995 yılından bu 
yana yapmış oldukları önemli katkılara rağmen Vak-
fımız Onur Kurulu Üyeleri listesinde yer almayan 

Başkent-Niğde Vakfı Yıllık Olağan Kurucu-
lar-Mütevelliler Toplantısı 20 Mart 2016 
tarihinde Vakıf Merkezinde yapıldı. 

Divanın teşkilinden ve saygı duruşundan sonra, Yö-
netim Kurulu Başkanı Muharrem ÖZMEN, 2015 yılı 
faaliyet raporunu, gelir gider hesaplarını ve bilanço-
yu okuyarak katılımcıları bilgilendirdi.

ÖZMEN, bu arada özetle “2015 gerek Vakfımız, 
gerekse yönetimimiz açısından oldukça verimli ve 
başarılı bir yıl oldu. Zira, bu yıl büyük çapta gelir 
getirecek bir organizasyon gerçekleştirilememesi-
ne rağmen, üstelik daha fazla sayıda öğrencimize 
yardım yaptığımız halde, 31 Aralık 2014 itibariyle 
–5600 TL ile devralınan Vakfı, 31 Aralık 2015 itiba-
riyle +32.000 TL ye ulaştırdık. Kuşkusuz, bu olum-
lu gelişmede, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımın 
Vakıf ideolojisine yakışır özverili çalışmaları yanında, 
Başta Mustafa Fahri ANDAÇ, Naci ŞİRİ ve Hüseyin 
ÇELİK gibi Değerli büyüklerimiz ve örnek kişiler ol-
mak üzere, zannımca yaratmış olduğumuz güven 
duygusu nedeniyle Vakfımızdan ilgi ve desteğini 
esirgemeyen diğer üyelerimizin ve hemşerilerimizin 
de, örnek katkıları olmuştur. Bu nedenle Vakfımız-
dan ilgi ve desteğini esirgemeyen diğer üyelerimi-
zin ve hemşerilerimizin de önemli katkıları olmuş-
tur. Bu nedenle Vakfımızdan ilgi ve desteğini esir-

VAKFIMIZIN OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.
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24 üyemizin de listeye alınmaları oy birliğiyle kabul 
edildi. Gündemin 12 maddesi gereğince Üyelik yü-
kümlülükleri tartışılarak değerlendirildi. Buna göre;

a) Kurucular ve Onur Kurulu Üyelerinden 2016 yı-
lında dergi bedeli dahil minimum 150 TL katkı 
payı alınması;

b) Kayıtlı Normal Üyelerden dergi bedeli dahil yıllık 
50 TL aidat alınması;

c) Seçmeli Onur Kurulu Üyeliğine önerilebilmek için 
maddi kriter olarak, 2016 yılında ya da son 3 
yıl içinde Vakfımıza en azından 3000 TL katkı-
da bulunulmuş olması şartı aranması hususu oy 
birliği ile kabul edildi. 

Daha sonra yapılan seçimlerde, mevcut yönetim 
kuruluna, sadece kamu görevlisi olduğu için ye-
terince yararlı olamadığını belirten ve bu nedenle 
affını isteyen Gökhan BULUŞ kardeşimizin yerine 
Kurucu Üyelerimizden Ali KURTARAN’ın listeye 
alınmasıyla tek değişiklikle, yeniden ve oy birliği ile 
görev verildi.

Dilek ve temenniler bahsindeki görüşmeleri takiben 
Genel Kurulumuz Divan Başkanının yönetime başa-
rı dilekleri ile sonlandırıldı. 
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Naim BAYKAN
Üye

Zerrin ÜNSAY
Üye

Hakkı ULUPINAR
Üye

Muharrem ÖZMEN
Başkan

Ali KURTARAN
Üye

Ahmet ÇİMEN
Üye

Hilal ERDİNÇ
Üye

Şeyda DOĞANCIOĞLU
Başkan Yrd. Ahmet EFE

Muhasip Üye

YÖNETİM KURULU

2016 - 2018

BAŞKENT NİĞDE VAKFI
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şiler için ne kadar önemli bir 
yol gösterici kaynak olduğu, 
incelenince görülecektir. 

Araştırmacı-Yazar İ.Nurhan 
YÜCE’nin uzun çalışmalar so-
nucu hazırlamış olduğu “Gine 
yeşillendi Niğde bağları..” ki-
tabı, Bin bir güçlükle, büyük 
bir emekle ve sabırla, Niğde 
kültürünün her unsurunun 
yer aldığı, yaşamının çeşitli 
dönemlerdeki kesitlerinden 
ayrıntılı yaşamları, bir ku-

yumcu titizliği ile ve mükemmel anlatımıyla bizi o 
günlere götürmektedir. 

Niğde halk kültürü adına ne varsa bulunan bu eser  
titiz bir çalışma sonucunda okuyucu ile buluşturul-
muş ve çeşitli hususlar bu kitaba aktarılmıştır. Elli 
yıldan fazla bir zaman dilimindeki halk kültürüne 
ilişkin tespitler, yazarlara, araştırmacılara ve okuyu-
culara yararlı olacaktır.

Özverili, büyük bir emek sonucu Kültür Hayatımı-
za  kazandırılmış olan eser, özellikle genç nesiller 
için önemli bir kaynak olacağı gibi, bu çok önem-
li geniş yelpazede yeterli yayının olmadığı dik-
kate alınırsa, Toplumların Kimliği olan, Temelini 
oluşturan,geleceği yönlendiren, özetle bir toplu-
mun Mühür’ü, DNA’ sı, olmazsa olmazı olan KÜLTÜR 
HARİTAMIZDA layık olduğu yeri alacaktır..

İ.Nurhan Yüce’yi kutluyor, Tüm Niğdeli hemşehri-
lerimizin ve yazımla uğraşanların, yazarı destekle-
mesini ve mutlaka kitabı edinmelerini salık veriyor, 
isteyenlerin Başkent Niğde Vakfını aramalarını rica 
ediyoruz.

Bir ülkede insanların bilgi, deneyim ve görgü biri-
kimi, o ülkenin gelişmişliğini kanıtlayan en önemli 
ayırt edici özelliktir. Gelişmiş olarak nitelendirilen 
ülkelere baktığımızda, önceliğin kendi kültür biri-
kimlerinin ve bunların yaygınlaştırılmasının, nere-
deyse üç yüz yıldır büyük bir sadakatle gündemde 
tutulduğunu görüyoruz. Diline ve kültür ürünlerine 
titizlikle önem veren gerçek ülke aydınları böylece 
kendi kuşaklarından sonra gelen gençlere örnek ol-
muşlar, onlara yol göstermişlerdir.

Sayın  İ.Nurhan YÜCE’nin  “Gine Yeşillendi Niğde 
Bağları” kitabı, Niğde’miz halk kültürü konusunda 
gerçekleri açıkça ortaya koyan yazılardan oluşmak-
tadır. Böylece yazar, gelecek kuşaklara altı çizilmesi 
gereken önemli bir mesaj iletmektedir. 

Bu alanda yapılan araştırma ve çalışmaların, top-
lumlar için ne kadar önemli belge ve bilgileri ortaya 
çıkardığı gerçeklerini göz ardı etmeyen, İ.Nurhan 
YÜCE, boş durmamış ve fedakârca çalışmalar yapa-
rak “Gine yeşillendi Niğde bağları” isimli 246 sayfa-
dan oluşan çalışmayı ortaya çıkarmıştır. Bu eserin 
Niğde ile ilgili alanda, çalışma yapan ve yapacak ki-

“..İ.Nurhan YÜCE’nin  
GİNE YEŞİLLENDİ NİĞDE BAĞLARI..”  
Kitabı Çıktı.

Yazan: 
Ahmet ŞENOL

Halk Kültürü Araştırmacı  
Yazar
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layan sevgili Alper GÖNCÜ, kılı kırk yararak ortaya 
çıkardığı kitabının gelirini Vakfa bağışlarken, hem-
şerileri buluşturarak bir arada tutan Vakfın birleşti-
riciliğine bir nebze de olsa katkıda bulunarak, dede-
sini yad ediyordu.

Elinize aldığınızda hissettiğiniz, sayfalarının, fotoğ-
raflarının sadelik dolu güzelliğine sanat gibi yaklaşıp 
baskıya döken, anı ve düşüncelerden dökülenleri bir 
sürahiye doldurup bardak bardak hepimize ikram 
eden Basımevinin Niğde’de olması ise bu kent için 
ayrı bir gururdu. Ofset olma basamaklarını çoktan 
aşıp, Niğde’nin dışa açılan yüzü olan Tekten Ajans 
ve Matbaa’sının baskı kalitesi ile dizaynının, kitabın 
gülen yüzü olmasının da hakkını vermek gerekiyor.

“Asalet bir altın idi pul oldu, türlü türlü bedenlere 
çul oldu,

İmanın yolu keseden geçeli, kimi pula kimi kula kul 
oldu…”

Ankara Divan Ayağı’nın felsefi ve dünyevi boyutun-
da, insani değerlerle var olmuş ve hakkın rahmetine 
kavuşmuş kendi atalarımızı hatırlama açısından bile 
olsa “Anılarla Lütfi SOYLU” Niğde için, örnek kitap 
olma özelliği taşıyor. 

Kitabı okurken ilk aklıma gelen; hakkında kitap ya-
zılan bir dede mi olmak isterdim, yoksa dedesini ya-
zan bir torun mu, diye…

Yaşayanlar olarak atalarımızı yazmak ve ölümsüz-
leştirmek zaten elimizde olduğuna göre… Bizleri 
yazacak torun sahibi olmayı mutlaka daha çok is-
terdim.

Ölüm karşısında bedenen yok olmaktan, yazıyla ya-
şayanlardan olmak evlaysa…

Allah her ikisini de var etsin..

Nihayetinde…

Yazan da Lütfi, yazılan da…

Okumayla arası iyi olmayan bir toplum ol-
duğumuzun gerçekliği ışığında, üstüne 
üstlük yazma konusundaki tembelliğimizi 
de  eklediğimizde, insanlık tarihinin yazıyla 
başladığının kaçımız farkındadır bilemem.

Yaşadığınız dönemleri yazmak, tarihe kayıt tutup 
günün koşullarını ve olaylarını kendinden sonraki 
nesillere aktarmak genel davranış ve çalışma pren-
siplerimiz içinde pek de yer tutmaz dersem, birço-
ğunuz bana katılır herhalde.

Yazı meraklısı ve okuma sevdalısı olan biri olarak, 
yazmanın düşünceyi şekillendiren disiplini ile gele-
cek zamanın sonsuzluğuna kucak açan ölümsüzlü-
ğünü hissettiğimizde, kıymetini bilmek sarraf itina-
sı istiyor.

İşte geçtiğimiz Perşembe günü Başkent-Niğde 
Vakfında torun Alper Lütfi GÖNCÜ’nün dedesi Lütfi 
SOYLU için yazdığı  “Anılarla Niğdeli Lütfi SOYLU” 
adlı kitabının imza gününde bulunan şanslı kişiler-
dendim. Niğde’nin belli dönemlerine ışık tutması 
kadar özenli yazımı ve tarihsel belge niteliği ta-
şıyabilecek yönleriyle dikkat çeken kitap; “Yazıya 
dökülebilen anılar, ölümün elinden bir şeyler kur-
tarmaktır” sözüne nazire yaparcasına ellerde dola-
şıyor, geçmişin gizemli ama bir o kadar da özlem 
dolu labirentli yollarında, ılık bir meltem serinliğinde 
gezindiriyordu.

Sadece kişiyi anlatmanın yanında, onunla beraber 
yıllar öncesinin Niğde’sinde nostaljik bir gezi yaptı-
ran, geçmişini hatırlayıp günümüzle irtibat kurarak 
geleceği kucaklayan kitap; mazi ile atiyi buluşturma 
becerimizi, güzelim fotoğraflar eşliğinde duygusal-
lıkla okşuyor.

Başkent- Niğde Vakfı Başkanı Sayın Muharrem 
ÖZMEN’in konukseverliği refakatinde hepsi Niğde 
için ayrı birer değer olan Niğdelilere kitabını imza-

ANILARLA LÜTFİ SOYLU…       
Yazan: 

Fırat ENSAR
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Cullaz Sokak’ta bulunan diğer evlerin restorasyon-
larının tamamlanmasıyla 30 odalı bir konaklama 
tesisi hedefleniyor. Bu projenin başlatılmasına ön-
cülük eden  kıymetli valimiz Refik Aslan ÖZTÜRK’e,  
tüm zorluk ve bürokratik kısıtlara rağmen büyük bir 
kararlılıkla Göncü Konaklarını turizme kazandıran  
değerli  Rektörümüz Prof. Adnan GÖRÜR hocama, 
konakların restorasyonu ile yakinen ilgilenen ve 
işletmesini titizlikte takip eden Niğde Üniversi-
tesi Döner Sermaye sorumlusu Merdan DOĞAN’a, 
Niğde Üniversitesi İnşaat Dairesinden Murat 
İKİGEN’e, Üniversitemizin Genel Sekreteri Batuhan 
TAŞDURMAZ’a ve evlerin hizmete açılmasında 
emeği geçen herkese tüm Niğdeliler adına şükran-
larımı iletirim. 

Kapadokya’nın merkezinde konumlanmış ol-
masına rağmen  bölge turizminden bugüne 
kadar hak ettiği payı alamamış olan Niğde-
miz, geç de olsa Butik Oteline kavuştu.

Bundan 15 yıl kadar önce,  Değerli Valimiz  Re-
fik Aslan ÖZTÜRK’ün hayali, tarihi Cullaz Sokak’ta 
bulunan geleneksel Niğde evlerini restore ettirip 
turizme kazandırmaktı. Sayın ÖZTÜRK’ün bu uğur-
daki  gayretleri saygıyı ve takdiri hak eder nite-
liktedir.  Sevgili Valimizin Niğde’den ayrılmasıyla  
proje uzunca bir süre askıya alınmıştı.   Bu zaman 
zarfında  tarihi evler kaderine terk edilirken tinerci 
işgali ve defineci yağmasına maruz kaldı, birkaç kez 
de yangın tehlikesi atlattı. Bu durum yerel basında  
yer almaya başlayınca önce  İl Özel İdaresi, sonra da 
Niğde Üniversitesi devreye girip konakları devraldı. 

Birbiriyle bağlantılı beş adet taş evden oluşan Gön-
cü Konakları’nın  halihazırda 10 odası, Niğde Üni-
versitesi bünyesinde Konukevi olarak hizmet ve-
riyor.  İç mekanlar, orijinale sadık kalınarak dekore 
edilirken, Niğde’nin ilk Küçük/Butik Oteli  olmasının 
verdiği heyecan ve sorumlulukla hareket edildiği 
her detayda göze çarpıyor. 

Şehrin orta yerinde; estetik bilinçten zerre kadar 
nasibini almamış sevimsiz apartmanlar arasın-
da saklı kalmış  Göncü Konakları, taşra otellerinin 
tekdüzeliğinden sıkılan misafirlerimize  alternatif  
konaklama imkanı sağlıyor. Yaklaşık 2 Milyon TL 
harcanarak yapılan restorasyon göz kamaştırıyor. 
Odaların tamamı yüksek tavanlı ve oldukça ferah.  
Geleneksel dolap içi banyolar son model vitrifiye 
malzeme kullanılarak düzenlenmiş. Mutlak sessizli-
ğin hakim olduğu ortamda Niğde’nin yayla havasını 
soluyarak mükemmel bir uyku kalitesi yakalamak 
ve sabahları dinç uyanmak mümkün.  

Göncü Konakları şimdiden Niğdelilerin ilgi odağı ol-
muş durumda… Tarihi  mekanda  profesyonel dü-
ğün, nişan veya sünnet fotoğrafı çekimlerinin yanı 
sıra hafta sonları  rezervasyon yaptırmak suretiyle 
brunch keyfi yapılabiliyor. 

GÖNCÜ KONAĞI TURİZME KAZANDIRILDI.
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Üretici Stok Yapıyor: Geçen sezon kilosu 5 liraya 
kadar çıkan patatesin bu yıl para etmediğini gören 
üretici patatesi satmayarak stok yapmaya başladı.
Kilo maliyeti 70-80 kuruşu bulan patates tarlada 40 
kuruşa kadar düşmesine rağmen alıcı bulamıyor.

Gazeteci Turan UÇAN Vefat etti: Rahatsızlığı 
nedeniyle birkaç aydır tedavi gören Borlu Gazeteci 
Turan UÇAN vefat etti. 

Niğde’nin İhracat Ve İthalatı Azaldı: Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Niğde’de İh-
racat %19.1, İthalat % 40.4 azaldı.

Niğde Üniversitesinde 24.801 Öğrenci var: 
Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan GÖRÜR’ün 
verdiği bilgiye göre Niğde Üniversitesinde 2015-
2016 eğitim-öğretim yılında 24.801 öğrenci var.

Niğde IPARD’a Alınmadı: CHP Milletvekili Ömer 
Fethi GÜRER, Niğde’nin IPARD (Avrupa Birliği Kırsal 
Kalkınma Projesi) kapsamına alınmamasını sert bir 
dille eleştirirken Niğde Konya ve Bursa’dan zenginmi 
diyerek soru önergesi verdi.

CHP’de Kamil DAVARCI İlçe Başkanı, Erhan 
ADEM İl Başkanı Oldu: CHP Kurultayı Öncesi İl ve 
İlçe seçimleri tamamlandı. Niğde CHP’de Erhan ADEM 
yeniden CHP İl Başkanı olurken, Kamil DAVARCI CHP 
İlçe başkanı seçildi.

Emin Özdemir Vefat Etti: AKP Niğde İl Başkanı 
Emrah ÖZDEMİR’in babası Niğde’nin tanınmış es-
naflarından ve eski siyasetcilerinden merhum Emin 
ÜSTÜNTAŞ’ın damadı H.Emin ÖZDEMİR (65) kalp ra-
hatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Niğde’de Araç Sayısı 90bini Aştı: Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizde 
trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim Ayı sonu itibariyle 
19.793.995 oldu. Niğde’de trafiğe kayıtlı araç sa-
yısı ise 90 bini aştı.Niğde’de kayıtlı 90.755 araçtan 
37.435’ i kamyonet, 5.530’u kamyon, 14.418’i mo-
tosiklet, 224’ü özel amaçlı ve 15.912’si ise tıraktör 
olduğu belirlendi.

Ahmet ER Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başka-
nı Oldu: Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 
Hemşerimiz Ahmet ER Yrgıtay 12. Ceza Dairesi 
Başkanlığı’na seçildi. Ahmet ER 28 Nisan 1960 ta-
rihinde Niğde/Çamardı-Kavlaktepe köyünde doğ-
du.24 Şubat 2011 de Yargıtay Üyesi olan Ahmet ER 
ingilizce biliyor, evli ve 2 çocuk babası.

Hayırsever Doktor Okul Yaptıracak: Niğde’de 
Dr. Haluk BALÇIK, Bor İlçesi Bayat köyü’ne yaptırıla-

cak olan 6 derslikli okul inşaatında kullanılmak üzere 
200.00 TL bağışta bulundu. Yaptırılacak olan okula 
“Mediha-Kemal BALÇIK ilkokolu” ismi verilecek.

Özel İdare 2016 Yılı Bütcesi 50.00 TL: Niğde 
İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütcesi belli oldu ve 50 mil-
yon TL olarak karara bağlandı. Buna göre 28 milyon 
TL yatırım bütçesi, 7 milyon TL mal ve hizmet alımı, 
5 milyon TL personel gideri, 5 milyon TL sermaye 
transferi ve 1 milyon TL SGK primleri ve 3 milyon TL 
yedek ödenekler için ayrıldı.

Niğde’de 3 Köy Taşınacak: Niğde’de yerleşimi 
uygun olmayan ve doğal afetlerin görüldüğü Ulukış-
la ilçesine bağlı Tekneçukur, Hasangazi ve Çanakçı 
köyleri düz bölgelere taşınacak. Çalışmalar kapsamın-
da 5 köyün taşınması yönünde talep geldiği ancak 3 
köye arazi temini yapıldığı ifade edildi.

Patatesin Kilosu 35 Kuruşa Düştü: Geçen yıl 
kilo gram  fiyatı 5 liraya kadar yükselen patates de-
polarda 35 kuruştan alıcı bekliyor. Bu yıl itibari ile 
Niğde ve Nevşehir depolarında 1 milyon 200 bin ton 
patates elde kaldı. Üreticiler panik içinde yardım bek-
liyor.

Genel Kurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü 
Konser  Verdi:  Atatürk’ün Niğde’ye gelişinin  82. 
Yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Genel 
Kurmay Başkanlığı mehteran bölüğü Niğde’de kon-
ser verdi. 

Niğde Hamle Gazetesi 46 Yaşında: Niğde’nin 
en eski yerel gazetelerinden olan Hamle Gazetesi 
46. yaş gününü kutluyor. Hamle gazetesi 16 Mayıs 
1970 tarihinde yayın hayatına  ‘’Milli Hamle’’  adıyla 
başladı. Bugün 46 yaşına adımını atan Hamle Gaze-
tesine nice yeni yıllar diler, çalışanlarını kutlarız.

15 Bin Ton Elma Depolarda Çürüyor: Türkiye’de 
800 bin ton  patates  üretimiyle birinci sırada’ 450 
bin ton elma üretimi ile 3. Sırada yer alan Niğde’de 
150 bin ton elma depolarda çürüyor. Ekim ayında ha-
sadı yapılan ve o zaman dalında kilosu 1 lira ile 1,50  
lira olan elma kilosu bu günlerde 50 kuruşa düştü ve 
yinede satılmıyor.

Kale Projesine 700 Milyon:  Niğde Kalesi ve 
çevresinde ‘’  Kale Projesi ‘’ uygulaması için harekete 
geçildiğine vurgu yapan AKP Niğde Milletvekili Er-
doğan ÖZEGEN bu dev proje için gerekli 700 milyon 
TL’yi bulabileceklerini söyledi.

BİRKO İşçileri Meydanda: BİRKO’dan çıkarılan 
Öz İplik- İş Sendikasına bağlı işçiler Niğde Belediyesi 

Hazırlayan: Uz.Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR
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önündeki kent meydanında toplanarak eylem yaptı-
lar. BİRKO kadre bölümünden 116 işçi kış ortasında 
çıkartılmıştı.

Aktaş Kilisesi Onarılıyor: Niğde’yi Kayseri’ye 
bağlayan kara yolunun kenarında, şehir merkezinin 
8 km kuzey- doğusunda, Aktaş Kasabası’na bağlı 
Yeniköy Mahallesinde yer alan Konstantin ve Helena 
kilisesinde kazı ve restorasyon çalışmalarına devam 
ediliyor. Milattan sonra 6. Yüzyılda yapılan Andaval 
Kilisesi, Büyük Konstantinos’un annesi Helana’ya 
adanmış bir kilisedir.

Hedef 30 Bin Öğrenci: Niğde Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Adnan GÖRÜR, Kampus alanında son ya-
pılan öğrenci yurtlarıyla öğrenci barınma sorunlarına 
köklü çözümler üretildiğini belirterek 2-3 yıl içinde 
Niğde Üniversitesi öğrenci sayısının 30 bine ulaşa-
cağını söyledi.

Niğde’de Hekim Sayısı 353’e Ulaştı : Türkiye İs-
tatistik Kurumu ( TÜİK) den alınan bilgiye göre; Tür-
kiye ‘de 75. 251 Uzman, 39.000 ve 21. 320 Asistan 
olmak üzere 135.616 Hekim bulunuyor. Bu arada 
Niğde’de 353, Nevşehir’de 335 Kırşehir’de 287, 
Aksaray’da ise 397 Hekim bulunuyor.

Patatesten Sonra Elma’da Üzdü: Niğde 800 bin 
ton patates üretimiyle Türkiye’de birinci sırada yer 
alırken, 450 bin ton elma üretimiyle de ikinci sırada 
yer alıyor. Ancak patatesten sonra  elmanın kilosu 
da 50-70 kuruşa kadar inmesine rağmen alıcı bulu-
namıyor. 

Fidan Dikiminde Türkiye Rekoru: Niğde valisi 
Necmeddin KILIÇ , Orman İşletme Müdürlüğü’nün 
2015 yılı çalışmalarını değerlendirerek, çalışmalar 
kapsamında 2015 yılında ilimizde 504.000 adet fi-
dan dikildiğini ve 1. 330.000  adet badem ve sedir 
tohumu ekildiğini belirtti.

Yoğun Bakıma Köklü Çözüm: 300 yataklı Niğde 
Devler Hastanesi’nin yenilenen yoğun bakım ünitesi  
10 yataktan 23 yatağa çıkartıldı. 

Şeniz GÜLER CHP Kadın Kolları Başkanı: Niğ-
de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Şehir 
Planlama Mühendisi Şeniz GÜLER, Merkez İlçe Genlik 
Kolları Başkanlığına ise Kadir UYGUR seçildi. 

230 Yeni İş Yeri Yapılacak: Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı hemşeri-
miz Cevahir UZKURT kentimiz merkezinde kısa adı 
NASKOP olan Küçük Sanayi Sitesinin yerini inceledi. 
Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi Hıdırlık Mevkii, Beledi-

ye Fidanlığı arka tarafında 74 dönümlük alana 450 
m karelik kapalı alana sahip olacak 149 adet işyeri 
yapılacak.

Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor:  Niğde 
Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi(TOKİ) ile birlikte 
yürüttüğü projede 302 yapının yıkımı gerçekleşti-
rildi. Efendi bey, Şahin ali, Şehitler Mahallesini kap-
sayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 1.Etabı tamam-
landı . 2. ve3. Etap bölgesinde ise çoğunluğu eski 
ve kullanılmayan yapılar yıkıldı.121 Hektarlık alanı 
kapsayan Kentsel Dönüşüm alanında 6 bin konut ve 
işyeri gerçekleştirilecek.

Mahir Yeğenoğlu Vefat Etti: Niğde Fidanlık 
Müdürlüğü’nde uzun yıllar çalışan Ziraat Mühendi-
si Mahir YEĞENOĞLU 94 yaşında hayatını kaybetti. 
Bor ilçemizde Sadi ve Mahsuse YEĞENOĞLU’nun en 
küçük çocukları olan Mahir YEĞENOĞLU, eski Başka-
nımız Dr. Y. Nadi ÖZDAMAR’ın dayısıdır. Merhuma 
Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Niğde’ye 120 Öğretmen Atandı: Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 10.02.2016 tarihinde gerçek-
leştirilen öğretmen atamalarında Niğde’ye 120 öğ-
retmen atandı. Yeni atanan öğretmenler 6 ay staj 
yaptıktan sonra, asıl görev yerlerinde göreve başla-
yacaklar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine tüm 
atamaların üçte biri kadar atama yapılırken, diğer 
derslere 1-2 öğretmen atandı.

Erciyes Ekspresi Seferden Kaldırıldı: Devlet De-
miryolları Genel  Müdürlüğü’nce  Adana ile Kayseri 
arasında her gün karşılıklı olarak çalışan Erciyes Eks-
presi seferden kaldırıldı.

5 Milyon Fidan Dağıtıldı: Niğde Valiliğince “Bir ka-
rış toprak boş kalmasın” projesi kapsamında “5 bin 
Hektar Alana 5 Milyon Fidan“ uygulaması yapıldı.1 
milyon elma fidanının 271 bini bedava dağıtıldı. Top-
lam 110 köyde,638 km lik köy yolunda 184 bin 650 
adet fidan dikildi.

Niğde En Az Para Kazanılan İller Arasında: Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2015 verilerine göre 
Niğde en az para kazanılan iller arasında 11. Sırada 
yer aldı. Günlük ortalama kazanç Niğde’de 52,2 TL, 
Nevşehir’de 49,9 TL, Aksaray’da 55,7 TL, Mersin’de 
56 TL olarak belirlendi.

Niğde’nin Bir Yıllık Nüfus Bilançosu Belli Oldu: 
Niğde İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü 2015 
Yılı içerisinde gerçekleşen işlem sayıları belli oldu. 
Buna göre; bir yılda  5. 714 doğum, 2. 074 ölüm,  
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3.013 evlenme, 568 boşanma gerçekleşmiş. Niğde İl 
nüfusu 346. 114’e yükseldi.

Çiftlik İlçesi Eksi 38’i Gördü: Tüm yurdu etkisi 
altına alan soğuk hava Niğde’de etkisini gösterdi 
ve Çiftlik ilçesinde 26 Ocak 2016’da termometreler 
eksi 38’i gösterdi.

Niğde’ye 15 Bin Kişilik Stadyum: Niğde Bele-
diye Başkanı Faruk AKDOĞAN ,  Niğde’ye yapılması 
planlanan Stadyumun yeri ile ilgili 2 ayrı alternatif 
olduğu bildirildi. Polis Meslek Yüksek Okulu yakını ya 
da Bucak çayır bölgesinde Belediye’ye ait alana 15 
bin kişilik stadyum yapımı gerçekleşecek.   

201 Hastaya Anjio Yapıldı: Ağustos 2015 de 
hizmete giren Anjio Ünitesinde deneyimli kardiyolo-
ji ekibi tarafından bu güne kadar 201 hastaya uy-
gulama yapıldı. Böylece çevre illere Anjio nedeniyle 
sevkler azaldı.

Bişkek İle Kardeş Şehir Oluyoruz: Niğde Bele-
diye Meclisi 2016 Yılı Mart ayı Olağan toplantısında 
Kırgızistan’ın Bişkek Kenti ile kardeş şehir olması ka-
rarlaştırıldı.

Eski Hastane Sağlık Tesisi Olacak: Niğde Millet-
vekili Ömer Fethi GÜRER’in soru önergesine cevap 
veren Sağlık Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Niğ-
de eski Devlet Hastanesi binasının tadilat edilmek 
suretiyle İl Sağlık Müdürlüğü  Halk Sağlığı Müdürlüğü 
ve bağlı birimlerin (TSM, KETEM,USB,Obezite ve Halk 
Sağlığı Labaratuarı) kullanımına açılacak.

Niğde-Ankara Otoyolu 2023’e Kaldı: Aksaraylı-
ların yıllaca engellemeye çalıştığı ve de başarılı oldu-
ğu Niğde-Ankara Otoyolu 2017 de tamamlanacak-
ken, yine ileri bir tarihe 2023 e ertelendi.

Birko, Karde Fabrikası’nda Üretim Durdurul-
du: Birko Karde Fabrikasında üretime son verildi ve 
204 işçinin iş akitlerinin sona erdirildiği açıklandı.

Tarihin İlkleri Niğde’de : Niğde Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş MA-
RAŞLI 4 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP Niğde’de Arkeo-
loğ Mustafa ERYAMAN ile yürüttükleri çalışmalarda, 
bağ ve bahçelerde 300 yıl önce yapılmış “Bağ Mesci-
di” olarak adlandırılan 27 ibadet yeri tesbit ettikleri-
ni ve bunlardan bir kısmında halen ibadet yapıldığını 
söyledi.

Kale Projesine 700 Milyon: Niğde Kalesi ve çev-
resinde ‘’  Kale Projesi ‘’ uygulaması için harekete 
geçildiğine vurgu yapan AKP Niğde Milletvekili Er-

doğan ÖZEGEN bu dev proje için gerekli 700 milyon 
TL’yi bulabileceklerini söyledi.

BİRKO İşçileri Meydanda: BİRKO’dan çıkarılan 
Öz İplik- İş Sendikasına bağlı işçiler Niğde Belediyesi 
önündeki kent meydanında toplanarak eylem yaptı-
lar. BİRKO kadre bölümünden 116 işçi kış ortasında 
çıkartılmıştı.

Aktaş Kilisesi Onarılıyor: Niğde’yi Kayseri’ye 
bağlayan kara yolunun kenarında, şehir merkezinin 
8 km kuzey- doğusunda, Aktaş Kasabası’na bağlı 
Yeniköy Mahallesinde yer alan Konstantin ve Helena 
kilisesinde kazı ve restorasyon çalışmalarına devam 
ediliyor. Milattan sonra 6. Yüzyılda yapılan Andaval 
Kilisesi, Büyük Konstantinos’un annesi Helana’ya 
adanmış bir kilisedir.

Hedef 30 Bin Öğrenci: Niğde Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Adnan GÖRÜR, Kampus alanında son ya-
pılan öğrenci yurtlarıyla öğrenci barınma sorunlarına 
köklü çözümler üretildiğini belirterek 2-3 yıl içinde 
Niğde Üniversitesi öğrenci sayısının 30 bine ulaşa-
cağını söyledi.

Niğde’de Hekim Sayısı 353’e Ulaştı: Türkiye İs-
tatistik Kurumu ( TÜİK) den alınan bilgiye göre; Tür-
kiye ‘de 75. 251 Uzman, 39.000 ve 21. 320 Asistan 
olmak üzere 135.616 Hekim bulunuyor. Bu arada 
Niğde’de 353, Nevşehir’de 335 Kırşehir’de 287, 
Aksaray’da ise 397 Hekim bulunuyor.

Patatesten Sonra Elma’da Üzdü: Niğde 800 bin 
ton patates üretimiyle Türkiye’de birinci sırada yer 
alırken, 450 bin ton elma üretimiyle de ikinci sırada 
yer alıyor. Ancak patatesten sonra  elmanın kilosu 
da 50-70 kuruşa kadar inmesine rağmen alıcı bulu-
namıyor. 

Fidan Dikiminde Türkiye Rekoru: Niğde valisi 
Necmeddin KILIÇ , Orman İşletme Müdürlüğü’nün 
2015 yılı çalışmalarını değerlendirerek, çalışmalar 
kapsamında 2015 yılında ilimizde 504.000 adet fi-
dan dikildiğini ve 1. 330.000  adet badem ve sedir 
tohumu ekildiğini belirtti.

Yoğun Bakıma Köklü Çözüm: 300 yataklı Niğde 
Devler Hastanesi’nin yenilenen yoğun bakım ünitesi  
10 yataktan 23 yatağa çıkartıldı. 

Şeniz GÜLER CHP Kadın Kolları Başkanı: Niğ-
de CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Şehir 
Planlama Mühendisi Şeniz GÜLER, Merkez İlçe Genlik 
Kolları Başkanlığına ise Kadir UYGUR seçildi.
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NECLA (ÖZDEMİR) ÇETİN (10.09.1944 - 23.01.2016)

Merhum Emekli Binbaşı Cevdet ve Fatma ÖZDEMİR’in kızları, Merhum Arif 
Naci ÇETİN’in eşi, Selma (ÖZDEMİR) Tural ve Ahmet Fahri ÖZDEMİR’in ablası, 
Murat ve Özdemir ÇETİN’in annesi, Bora, Sıla ve Emir’in babaanneleri, Asude ve 
Arzu ÇETİN’in kayınvalideleri, Necla(ÖZDEMİR) ÇETİN, Tolga ve Emre TURAL’ın 
tezeleri, Berrak ve Berk ÖZDEMİR’in halalarıdır.23 Ocak 2016 günü Cenab-ı 
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ankara Yüksek Ticaret Akademisi mezunu olarak Petrol Ofisinde çeşitli 
görevlerde bulunduktan sonra, bu kuruluştan emekli olmuştur. Emekliliği 
sonrası resimle ilgilenen merhume çalışmalarını çeşitli sergilerde sunmuştur.

Merhume Çetin 25.01.2016 günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazından 
sonra yakınları, sevenleri ve Niğdeli hemşerilerimiz tarafından Ankara Karşıyaka Mezarlığında son 
yolculuğuna uğurlanmıştır.

RAHİME İNAYET TÜRKOĞLU (01.07.1933 - 02.01.2016)

Kapıcıoğullarından Merhum Ahmet ve Mürüvvet ÖNER’in kızları olarak, 
01.07.1933 tarihinde Niğde’de doğan Rahime İnayet TÜRKOĞLU 02.01.2016 
tarihinde, doğduğu yer Niğde’de vefat etmiştir.

Hacı Emin TÜRKOĞLU’nun biricik eşi; Emin Necdet ÖNER ile Nahide BAŞARAN’ın 
değerli kardeşleri; Meral GÖKTÜRK ile Hüseyin ve Hasan TÜRKOĞLU’nun 
sevgili anneleri; Halim GÖKTÜRK, Serap TÜRKOĞLU ve Songül TÜRKOĞLU’nun 
kayınvalideleri olan merhum Rahime İnayet TÜRKOĞLU’nun Güven, Gülen, 
Azmi, Burçin, Emin ve İrem isimlerinde 6 da torunu vardı.

Rahime İnayet TÜRKOĞLU, Niğde Derbent Mezarlığı’nda tüm yakınları, sevenleri, Niğde’li hemşerileri 
tarafından 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


