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ERCÝYESTEN BORABOYA...

Türkiyenin en eski ve en büyük edebiyat kültür sitesi www.antoloji.com kültür ve sanat portalý bünyesinde Taþova Ýlçe Milli Eðiti
þair Ali Rýza ATASOY tarafýndan kurulan Yeþilýrmak Þiir Vadisi Grubu'nun tertiplediði Ýkinci Boraboy Þiir Günleri 23-24 Mayýs 2
tarihinde Amasya&rsquo;nýn ilçesi Taþova&rsquo;da ve Boraboy kasabasýnda mehtaplý bir gecede içilen çaylar ve þairlerin gön
sýcaklýðýnda yapýldý.

Ülkemizin çeþitli illerinden 65 civarýndaki katýlýmcý þaiirler ve þiirseverlerin katýldýðý programda bizleri Yeþilýrmak Þiir Vadisi G
kurucusu Ali Rýza Atasoy ile grup yöneticileri Fesih Aktaþ ve Ömer Celep karþýladýlar. Kayseri den hareket ederken gercekten
bendeniz ve arkadaþlarým merak içindeydik. Acaba nasýl karþýlanacak, nasýl bir etkinlik olacak, kimler katýlacak ve neler
yaþayacaðýz diye kendi kendimize sormadan edemiyorduk. Özellikle ilk defa yolculuk yaptýðým ekip arkadaþlarýmdan Deniz
Dengiz Þimþek, Duran Tamer ve Ramazan Kabaktepe arkadaþlarým merak içindeydiler. Bendeniz ve Ali Baþ zaten Türkiyenin
hemen her yerinde yapýlan þölen ve etkinliklere katýlmýþ ve yýllarýn tecrübesi ile pek farklý bir þey olmayacaðýna inanýyorduk v
biliyorduk. Ama Boraboy þenliklerinde öyle deðiþiklik ve sýcak bir ilgi vardý ki, gerçekten bendenizi ve Ali Baþ arkadaþýmýzý da þ

Bu etkinliðe Kayseriden Bendeniz, Sergül Vural, Mevlüt Vural , Ýsmail Âdil Þahin, Süleyman Karacabey, Deniz Dengiz. Þimþek,
Duran Tamer, Ali Baþ, Ramazan Kabaktepe katýldýk. Aslýnda epey arkadaþýmýz bu etkinliðe katýlmak istemiþti ama yer ve
konaklama imkanlarýndan dolayý bazý arkadaþlarýmýzýn katýlma arzularý tertip komitesi tarafýndan zorunluluklar nedeniyle kab
edilmemiþ sadece sonradan Sergül Vural, Mevlüt Vural, Ýsmail Adil Þahin ve Süleyman Karacabey gibi sadece 4 kiþiye onay
verilebilmiþti. Çünkü eðer istenilen tüm talepler karþýlanabilseydi belki de bir minibüs ile bir Amasya çýkartmasý yapmak isteyen
dostlarýmýz da vardý ama hayal kýrýklýðýna uðradýlar.
Neyse þimdi bakalým neler yaþadýk, neler gördük:

Taþova Anadolu Lisesi'nin hazýrlamýþ olduðu 'Bir Bahar Akþamý Þiir Dinletisi ve Mezuniyet Programýna' izleyici olarak iþtirak e
Taþova Kaymakamý Özkan Demirel&rsquo;in de eþiyle katýldýðý programda, görev alan öðrencilere ve öðretmenlerine hayran
kalmamak mümkün deðildi. Özellikle üçlü olarak Türküleri seslendiren bayan öðretmenlerimizi unutmamak mümkün mü? Hele o
ve öðretmenlerinin gayretleri ve ilk mezunlarýný veren okulun öðrencilerinin hababam sýnýfý tarzý eðlenceleri yaþanmaya deðer
mutluluktu benim ve ekip arkadaþlarým için....

bu programý müteakip ilerleyen saatlerde Orman Ýþletmesi Herizdað Tesislerinde çay ikramý yapýldý ve bir süre sohbet, tanýþm
dinleti yapýldý. Bu dinleti sýrasýnda sadece Duran Tamer arkadaþýmýzýn bir þiir seslendirmesi ile mutluluk duydum. Çünkü böyl
etkinliðe yeni katýlýyor ve o güzel þiirlerinden bir tanesini seslendirmek için yarýný sabýrsýzlýkla bekliyordu.

24 Mayýs günü Pirler Parkýnda yapýlan kahvaltýda Amasya Belediye Baþkaný Ýsmet Özarslan&rsquo;ýn misafiri olan katýlýmc
Amasya Ýl Milli Eðitim Müdürü Necati Akkurt kapýda karþýladý. Kahvaltýdan sonra sohbet ettiðimiz Akkurt, teþekkürlerini sunuyo
bizleri Amasya da görmekten mutluluk duyduðunu sýk sýk tekrarlýyordu.

Pirler parkýndaki kahvaltýdan sonra Yeþilýrmak Þiir Vadisi Grubu kurucusu Ali Rýza Atasoy, grup yöneticisi Fesih Aktaþ ve Taþo
Lisesi Müdürü Ýbrahim Malkoç refakatinde katýlýmcý þair ve þiir severlere Amasya Ýlinin tarihi ve turistik mekânlarý gezdirildi. Ö
saatlerinde topluca Boraboy' hareket edildi.Boraboy yolculuðunda bendeniz ve ekip arkadaþlarýmýz Ali Baþ, Duran Tamer ve
Deniz þimþek ile bol bol türküler söyleyerek neþeli bir yolculuk sonrasý yalan dünyanýn cennneti Boraboya ulaþmýþtýk.

Ýlçenin yeþil gerdanlýðý Boraboy Gölü Gazinosunda katýlýmcýlarla birlikte öðle yemeðinin ardýndan þiir dinletisi bölümüne geçi
yörelerinden akýn akýn Boraboy'a gelen þairler Boraboy'un büyüleyici güzelliði karþýsýnda hayranlýklarýný ve heyecanlarýný
gizleyemedikleri gözlendi ve her biri birbirinden güzel þiirleri burada seslendirdiler. Burada Kayseriden katýlan arkadaþlarýmýz
gibi biz de bir konuþma yaparak bu birlikteliðin sürmesi, yapýcý olunmasý ve yýkýcýlara fýrsat verilmemesi yönündü kýsa bir kon
ve takdir toplayan alkýþlarýn arasýnda Gülüm seni Çok özledim adlý þiirimi seslendirdim.
Katýlým belgelerinin takdiminden sonra, toplu halde Yeþilýrmak Þiir Vadisi Grubu mensuplarý tarafýndan uðurlandýk.
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Bu etkinlikte ilk defa tanýdýðým dostlarýmýz olduðu gibi, daha önceden antoloji.com sitesinden gýyaben ve þiirlerinden tanýdýðý
dostlarýmýzýn bir kýsmý ile de þahsen tanýþma ve onlara daha önce çýkardýðýmýz Anadolu Sevdasý dergilerinin eski sayýlarýn
yayýnladýðýmýz kitaplar ve antolojilerden takdim etme imkanýný da bulduðumdan sevinç duydum.

Bu dostlarýmýzdan bazýlarýný yani gýyaben tanýyýp, þahsen ilk defa görüp kucaklaþtýðým dostlarýmý belirtmem gerekirse aklý
da burada isimlerini yazarak anmak ve ayrýca sevgilerimi sunmak istiyorum.

Bunlar: Turhan Toy, Ali Rýza Atasoy, Fesih Aktaþ, Ömer Celep, Burhanettin Akdað, Serap Hoca, Dursun Elmas, Þemsettin
Derviþoðlu, Fikret Oðuztürk ve ilk defa isimlerini duyup, orada tanýþma þerefine nail olduðum dostlarýmýz oldu. Hele son anda
karþýlaþtýðým Halit Yýldýrým dostumuzu ayrýca yad etmek ve Nuh Comba adýný anmamak mümkün deðil dostlar.

O güzel geceyi bize yaþatan Taþova Anadolu Lisesi müdür, öðretmen, yönetici ve öðrencilerine, katkýda bulunan baþta Taþova
Kaymakamý olmak üzere, tüm idari birimler ve çalýþanlarýna ve tüm Yeþilýrmak þiir vadisi üyelerine gönül dolusu sevgiler sunark
arkadaþlarýmýn da ayný dileklerini sizlere ulaþtýrmasý bir görev bilerek, teþekkür ederim.
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