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ÞAÝRLER BÝRLÝÐÝ KAYSERÝ TOPLANTISI ÜZERÝNE
Türkiye Þairler Birliðinin bu yýlki toplantýsý Kayseri'de yapýldý. Öncelelikle toplantýyý hazýrlayan, düzenleyen, katkýda bulunan
þair dostlarýmýza teþekkür ederek yazýya baþlamakla bir hak teslimi yapalým.

Çünkü bu tür toplantýlarý yapmak, düzenlemek ve gelen misafirleri aðýrlamak öyle her babayiðidin harcý da deðildir, ufku da deð
Yýllardýr bu tür toplantýlarý tertipleyen ve düzenleyen bir insan olarak, Türkiye'nin çoðu yerlerinde düzenlenen toplantýlarý katýla
olarak bunu iddialý ve bir gerçek olarak söylüyorum. Ne yapsanýz hiçbir iþ yapmayanlara beðendiremezsiniz, yapmasanýz niye
yapmýyorsunuz demek onlarýn görevidir de ondan. Bu tür etkinlikleri ancak fedakar ve gönlü dolu insanlar yapabilirler. Yoksa
öyle hariçten gazel okuyan, dýþardan þöyle olsaydý, böyle yapýlmalýydý gibi bremen mýzýkacýlarý gibi çýzýrdayanlarýn iþi hiç d
iþler gönül meselesidir.
Yapanlar kadar katýlanlarý da unutmamak lazým. Onlar da gönül insaný olmasalar zaten iþleri ne? Neden Türkiye'nin bir ucunda
kalkýp o kadar yol tepip, taa kayseri'ye kadar gelsinler ki.. Ýþte o fedakarlýklar ve gönüller bunlarýn hiç hesabýný yapmazlar,
isteseler de yapamazlar. Bir de üstüne o dar imkanlarýyla yol ve konaklama bedeli ödeyerek sýrf gönül dostluklarýný pekiþtirmek
gönüllerine göre dostlarýyla buluþmak ve yeni dostluklar edinmek için gelirler. Bunda hiçbir maddi çýkarlarý olmadýðý gibi, mane
beklentileri de pek olmaz.
Onlarýn amacý birkaç gün de olsa mutlu olmak, dostlarýyla buluþmak, yeni dostluklar kurmak, sanalda tanýdýklarýyla yüz yüze,
cana tanýþabilmektir.
Yýllardýr hep gittiðimiz toplantýlarý da bizden talep ederler. Yahu kayseri'ye ne zaman geliyoruz, bir toplantý yapýn da biz de
gelelim diyenlerin sayýsýný bile hatýrlayamýyorum. Anasam Genel Baþkanlýðýmýz zamanýnda birkaç kez bu tür etkinlikler yapm
Erciyes Anasam Þiir þölenini ilk kez yaparak Kayseri'ye Yavuz Bülent Bakiler, Bekir Sýtký Erdoðan, Abdurrahim Karakaç, Bekir
Mutlu gibi ünlü þairlerimizi getirerek Kayseri'nin kültürüne katkýda da bulunmuþtuk. Ama þimdilerde sadece Büyükþehir belediyes
yaptýðý Erciyes Þiir þölenleri ile yetinmek, hatta onlarýn o her yýl ayný isim ve kiþilerle yaptýðý þölenlerin artýk ruh tadýmýzý da
etkinlikleri olmaktan öteye gidemediklerini de çoðumuz biliyoruz.
O zaman Türkiye Þairler Birliði hem bu ihtiyaca kendi imkanlarýyla bir cevap vermiþ, hem de o ayný kiþilerle yapýlan þölenlere d
alternatif olduklarýný da böylece göstermiþ oldular.
Bu toplantý da iki gün gerek daha önce tanýþtýðýmýz þair dostlarýmýzla, gerekse ilk defa bu dinletide tanýþtýðýmýz dostlarla gü
günler geçirdik. Gönlümüz isterdi ki Ticaret Odasý salonu týklým týklým dolsun. Ama olmadý ne yapalým. Bunda ne tertipleyenle
de Süleyman arkadaþýmýzýn bir eksikliðinin olmadýðýný adým gibi biliyorum. Gereken her duyuruyu yaptý, basýna bilgi verdi, ga
ve televizyonlardan haberler verildi ama.. Kayseri de maalesef kültür bu kadar, þiirin deðeri de ha keza..Olsun, hiç de kendi
namýma üzülmüyorum ama Koca Büyük bir þehir Kayseri adýna üzülmediðimi söylesem bu hiç gerçekçi olmaz.
Ne yapalým sanayi ve ticaret þehrinde þiirin deðeri de bu kadar olur herhalde..
Neyse daha yazacaklarým çok ama sizlerin sabrýný da tüketmek istemiyorum. Aþaðýda adlarý yazýlý dostlarýmýza da gerek ka
gerek katkýlarý için teþekkür ediyorum. Ýþte bu dostlarýmýz:
KATILACAK OLANLAR
1-Bekir AHISKALI
2-Süleyman KARACABEY
3-Sergül VURAL ----- Kayseri
4-Ýsmail Adil ÞAHÝN -- Kayseri
5-Gül SERAP ------- Tokat
6-Asabi ÞÝRÝN ..... Ýstanbul
7-Ensar EMÝR ....... Kocaeli
8-Mehmet Sabri KILIÇ (2 kiþi)-Ýstanbul
9-Nevzat HACIBEKTAÞOÐLU ---Ýstanbul
10-Pýnar KOÇ ----------Kayseri
11-Ferhat ASLAN ------ Kayseri
12-Osman TÜRKASLAN ----Kayseri
13-Meral KAYA----------Ankara
14-Ömer Çolakoðlu Halk filozofu-Kayseri
15-Pýnar Koç Kayseri
16-Þakir Nuyan ÞÝN ----Aydýn
17-Emel DEMÝREZEN -----Kayseri
18-Doðan ZÝYA ---------Kayseri
19-Ünal KAR -----------Tokat
20-Rukiye ÇELÝK ------ Ankara
21-Ferah ÇETÝN ------ Ankara
22-Nil TEKÝN.----------Ankara
23-Yasin AYHAN --------Ankara
24-Ali Baþ Kayseri
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25-Hünkar DAÐLI -----Ankara
26-Deniz Dengiz Þimþek Kayseri
27-Bülent ARI----------Sivas
28-Duran TAMER---------Kayseri
29-M.Ferit YILDIZ------Kayseri
30-Ahmet EKÝCÝ
31-Zübeyde Gökbulut
32-Uður Gökbulut ------ Kýrþehir
33-Durdu ÞAHÝN---------Çorum
34-Atiye DANIÞ---------Ýstanbul
35-Orhan Gündoðdu.....Kayseri
36-Aþýk Cefai----------Sivas
37-Sabit ÝNCE----------Kayseri
38-Rifat KAYA----------Sivas
39-Cumhur KARACA-------Ankara
40-Burhanettin AKDAÐ---Ýstanbul
41-Ahmet KARAASLAN-----Kayseri
42-Filiz KILINÇ--------Ankara
43-Mustafa DOÐAN------44-Mustafa EROL--------Tokat
45-Aþýk Hayri Toprak -------Kayseri
46-Ramazan KURT--------Ankara
47-Þeyhmus ÇÝÇEK-------Kayseri
48-Mesut ÖZBEK---------Kayseri
49-Hüseyin TÜRKMEN-----Kayseri
50-Hayati GÖNÜLTAÞ-----Tokat
51-Ahmet ÇETÝN---------Tokat
52-Hilmi ERÇELEBÝ------Kayseri.
Bu arada aðýrlama ve konukseverlik de bir kusurumuz olmuþsa dostlarýn bizi baðýþlayacaðýna ve hoþ göreceklerine de inanýyo
katýlamayan dostlarýmýzýn ellerinde olmayan nedenlerden aramýzda olamamalarýndan da üzüldüðümüzü bilmelerini istiyorum.
Selam ve sevgilerle Antalya ve gelecek yýl Sivas da olabilmek dileðimle...
SABÝT ÝNCE
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