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2. BÖLÜM

Nihayet tüm hazýrlýklar geceli gündüzlü yoðun çalýþmalar ve uykusuz gecelerle tamamlanmýþ artýk yarýþmanýn birincisi olan O
Türkaslan'ý telefonla arayýp birinci olduðunu ve davet mektubunu göndereceðimizi söylemiþtik. Fakat yeþil pasaportu olmayan
Türkaslan ancak vize alarak Almanya'ya gelip aramýza katýlabilecekti. Fakat vize öyle kolay alýnmýyordu. Hemen aklýma
Cumhurbaþkanýmýzýn Kayserili olmasýndan dolayý Genel Sekreteri Prof.Dr. Mustafa Ýsen hocamý arayýp durumu anlatmak ve
yardým istemek gelmiþti. Özel kalemini aradým ve bir süre sonra bana dönüldü ve her türlü yardýmýn yapýlacaðýný, gerekli talim
Kayseri valiliðine ve Büyükþehir Belediye baþkanlýðýna verildiði bildiriyordu. Nihayet bir umut doðmuþtu ama bütün ihtimalleri dü
Baþkan iki güzel Nevþehir ve kapadokya þiiri olan Halil hocayý arayýp yeþil pasaportu varsa onu da her ihtimale karþý davet ede
diyordu. Ve nitekim zaman onun ne kadar haklý olduðunu ve ileri görüþünü ortaya koyuyurdo. Osman Türkaslan için gereken her
türlügiriþim yapýlmýþ ancak henüz kesin sonuç alýnamamýþtý. Kayseri'de herkes birþeyler yapýyor ve Türkaslan'ýn Almanya'ya
uçurulmasýna gayret ediyordu ama bir aksilik vardý bir türlü müsbet haber gelemiyordu. Nihayet son telefon görüþmemizde
pasaportunun emniyet tarafýndan hazýr olduðunu ve Büyükþehir Belediyesinin kültür elçisi olarak gelmesi için çalýþmalar sürüyo
hazýrlanmýþtý ama sonuç hala net deðildi. Nihayet Mümin Uluç bey Halil Gürkan'ý aramýþ ve kendisini Almanya'da görüp o güze
þölenlerimizde seslendirmesini istemiþti. Halil gürkan'ýn yeþil pasaportu vardý ve vize gerekmiyordu. Bu aný Halil Gürkan daha
sonra yazýsýnda þöyle anlatýyordu: "11 Ekim 2009 Pazar günü saat 23.00 sularýnda Almanya Kapadokya Kültür Derneði Baþka
olduðunu söyleyen ve sonradan tanýþmaktan son derece memnun olduðum Sayýn Mümin ULUÇ aradý. Avrupa&rsquo;daki
etkinliklere, Þiir yarýþmasýnda BÝRÝNCÝ olan Osman TÜRKASLAN&rsquo;ýn vize den dolayi katýlamayacaðýný, o nedenle ÝK
beni davet ettiðini bildirdi. Tabii ki büyük bir heyecanla kabul ettim. Kendisinin de sýk sýk dile getirdiði gibi 12 saatte
pasaportumu çýkartarak 13.Ekim 2009 Salý Günü Azerbaycan&rsquo;dan Anar RIZAYEV, Yavuz Bülent BAKÝLER, Rasim
KÖROÐLU ve Bekir SALÝM&rsquo;le beraber Duesseldorf Hava Alaný&rsquo;na indik. Bizi Hava alanýnda dostane bir
sýcaklýkla Sayýn Mümin ULUÇ ve ekibi karþýladý. Kalacaðýmýz yerlere yerleþtikten sonra Duisburg&rsquo;daki Ýkram
Restaurant&rsquo;ta yediðimiz akþam yemeðinde Nevþehir Valisi Sayýn Osman AYDIN ve eþi bizlere katýldý."
Ýþte nihayet bütün konuklarýmýz gelmiþ, kalacaklarý yerlere yerleþtirilmiþlerdi. Þimdi tek eksiðimiz kalmýþtý prof. Elçin Ýskende
Kerkük ekibi. Kerkük ekibinden dr. Mustafa zÝYA ve Türkmeneli Tv sahibi Adnan Sarýkahya ve kameraman Feyzi Öztürk hala viz
alamýyorlardý. Bunlarýn dýþýndaki tüm konuklar gelmiþti. Ama gelemiyenlerin durumu bizi üzüyor ve düþündürüyordu. Kerkük'te
gelemiyorlar diyemezdik. O zaman hemen her zaman imdadýma yetiþen deðerli þair ve yazar profesör Suphi Saatçi hocamý
aramalýydým. Çünkü Kerkük dediðimizde akan sular durulur ve her görevi Suphi hocam milli bir ödev sayardý. Nihayet kendisini
telefonla arayýp durumu anlattým ve gelip gelemiyeceðini sorduðumda " Elbette gelirim. Ama her iki üniversitede de derslerim
var izin almam gerekiyor" diyordu haklý olarak. Hemen davet mektubunu mail ve faks ile gönderdik. O müjdeli haber bizi
rahatlatmýþ ve artýk Kerkük'den de bir þair ve yazarýmýz hem de Kerkük Vakfý genel sekreteri sýfatýyla aramýzda olacaktý. Hem
bileti ayarlandý ve Suphi hocam aramýza katýldý. Artýk mutlu ve huzurluyduk. Vize alamayan birkaç kiþinin eksikliði de bizim için
fazla bir sorun olmayacaktý. Çünkü Azerbaycan'dan Yazýcýlar Birliði baþkaný ve eski milletvekili Anar bey ile Kerkük'den Suphi
Saatçi hocam da bizimleydi ve Azerbaycan ile Kerkük de temsil edilecekti þölenlerimizde.

SABÝT ÝNCE
DEVAM EDECEK DEVAMINI BEKLEYÝNÝZ.
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2008 Yýlýnda 2. kapadokya þiir þöleninde tanýþtýðým hemþehrim Kapadokya kültür Derneði baþkaný Mümin Uluç, 2. kapadokya
hemen bitiminde beni takip ettiðini ve Nevþehir için yaptýklarýmý bildiðini belirterek "Hocam sizi takip ediyorum. Sizi ve
Nevþehirimizi dernek olarak en iyi þekilde tanýtmamýz gerektiðini düþünüyorum. Bunun için de sizin madem 40. yýlýnýz imiþ, ge
bunu en güzel þekilde kutlayalým" demiþti. Gerçekten bu sözünü tuttu ve beni arayarak "Sabit hocam bu yýl sizin 40. yýlýnýzý ku
hem de bir yarýþma açalým, Avrupa'nýn çeþitli ülke ve þehirlerinde muhteþem kutlamalarý yapacaðýmýz þölenlerle dost düþman
parmak ýsýrtacak bir þekilde yapalým" dedi. Hemen hazýrlýklara baþladýk ve önce jüri üyelerini belirledik. Jüri üyelerinin Yavuz
BAKÝLER, Rasim KÖROÐLU, Ozan Yusuf POLATOÐLU, Yavuz NUFEL, Sabit ÝNCE gibi þiir dünyasýndan tanýdýðým, þiiri iyi
bildiðine inandýðým, ciddi þairlerden oluþturduk. Güzel Yurdumun güzel bir bölgesi olan Kapadokya&rsquo;yý tanýtma faaliyetler
katkýda bulunmak amacýyla bu yarýþma düzenlendi. Ýnternet ortamýnda duyuru yapýldý sadece. Daha duyurularý yayýnlar
yayýnlamak bütün þairlerden büyük bir ilgi ve teveccüh baþladý. Herkes maillerle ve telefonlarla yarýþma hakkýnda sorular sorm
merak ettikleri konularý araþtýrmaya baþladýlar ve gerek bendeniz ve gerekse Mümin Uluç bu sorularý býkmadan usanmadan
cevaplamaya çalýþtýk. Bir taraftan da þiirler posta, kargo ve kimisi de elden olmak üzere bize ulaþmaya baþladý. Sonuçta evimiz
Mümin Uluç beyin dernek bürosu zarflarla ve katýlýmcý þairlerin gönderdikleri ile dolup taþmaya baþlamýþtý. Tam tamýna 854 ad
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yarýþmaya katýlmýþtý. Önce bunlarýn bir ön elemesinin yapýlmasý gerekiyordu. Çünkü jüri üyelerine hepsini göndermek ve bunl
teker teker okunmasý ve puanlanmasý imkansýzdý. Önce ön elemeleri yaptýk ve eleye eleye 81 adet þiiri jüri üyelerine gönderer
puanlattýk. Daha sonra ikinci bir puanlama sonrasý düþük puanlýlarý eleyerek jüri üyelerimize 31 adet þiirin yeniden puanlanmas
istedik ve aldýðýmýz sonuçlarý bir programla birleþtirerek en yüksek puaný alan þiirden baþlamak üzere 1. ve diðer dereceye gir
rümuzlarýndan kimlere ait olduklarýný belirledik. Çok enteresan bir sonuç çýkmýþtý ortaya birinci ve üçüncü kayseri'den çýkmýþt
her yarýþmada mutlaka ödül alan Eskiþehir ekibinden Halil öðretmen kazanmýþtý. Þimdi bunlarýn hepsine telefonla ulaþmak ve
gelen þairi Almanya'ya getirtmekti. Hemen birinci, ikinci ve üçüncü gelenlere ve mansiyon ödülü alanlara haber verildi. Birinci gele
Osman Türkaslan'ýn sözümüz üzerine almanya'ya gelmesi ve bizimle þölenlere katýlmasý gerekiyordu. Fakat henüz pasaportu b
çýkartmamýþtý çünkü nereden bilebilirdi ki birinci gelecek ve hemen telefonla Almanya'ya davet edileceðini? Bu kýsa zamanda
pasaport çýkartýp vize almak öyle kolay bir iþ deðildi. Nitekim de gelemedi ama biz Nevþehir konulu iki güzel þiiri ile yarýþmaya k
Halil Gürkan'ý her ihtimale karþý Almanya'ya davet etmeye karar vermiþtik. Mümin Uluç bey hiçbir fedekarlýktan ve çalýþmadan
kaçýnmýyor ve þölenin en güzel þekilde yapýlmasý için geceleri uyku bile uyumuyordu. Çünkü bu seneki þöleni Kapadokya dern
baþýna yapýyordu ve bir sýnav vermesi gerektiðininin bilincini de taþýyordu. Geçen yýl bir radyo ile ortak yapýlan þölendeki eksik
yanlýþlarý gördükten sonra artýk bu þölen dört dörtlük yapýlmalýydý ve herkes bu þölenden parmak ýsýracak þekilde bahsetmeli
zaman ve uyku gibi mefhumlar nerdeyse unutulmuþtu. Sekreterimiz Derya Uluç da bizim tempomuza ayak uyduruyor ve
yýlmadan yorulmadan yazýlarý ve mesajlarý ulaþmasý gereken yerlere ulaþtýrmak için neredeyse çýrpýnýyordu.
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