KAPADOKYA KÜLTÜR DERNEGI KAPADOKYANIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

DOSTA MEKTUPLAR
Ekleyen kapadokya
Cuma, 19 Þubat 2010
Son Güncelleme Cuma, 19 Þubat 2010

DOSTA MEKTUPLAR
Sevgili dost,
Uzun zamandýr yazamadým biliyorum. Bunun için üzgünüm. Ama bundan sonra sýk sýk yazýp, hal ve ahvalimi, düþüncelerimi
yazmaya çalýþacaðým. Önce nasýl olduðumu merak ediyorsun biliyorum. Nasýl olalým iþte. Halimiz belli. Ama ben yine de bazý
hususlarý kaleme almaya çalýþayým. 55 yýlýn gamý, derdi ve çilesini bir kenara koyarak, þu anki halimi arz etmeye çalýþayým. G
boyu bol bol çalýþma, insana, kültüre birþeyler verebilmek, bildiklerimi paylaþmak ve gördüklerimi, izlenimlerimi sana anlatarak b
derdimi dökmek isterim. Hem de bu satýrlarýn ilerde belki tarihe bir ýþýk tutacak anektodlar olarak faydalý olabileceðini de
düþünüyorum.
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Bu satýrlarý kayseri de þubat ayýnýn sonlarýna yaklaþtýðýmýz, cemrenin havaya düþtüðü bir günde kaleme alýyorum. Þu anda
çalýþýyorum. Birincisi Anadolu aðýtlarý ile ilgili uzun zamandýr bekleyen bir çalýþma, ikincisi de Almanya notlarýný ve oradaki
insanlarýmýzýn durumunu ele alacak bir kitap olacak. Anadolu aðýtlarýyla ilgili uzun zamandýr çalýþýyorum, aðýtlar topluyor, dos
ellerinde kayýtlara geçmemiþ, unutulmaya yüz tutmuþ anadolu aðýtlarý varsa göndermelerini rica ederek biriktirmeye devam
ediyorum.
Tabii bu arada bol bol internet siteleriyle ilgilenmek zorundayým. Bazý sitelerimizi güncellemek, bilgilerini tazelemek, yeni
projelerle þair ve yazar dostlarýmýzla, isteyen dostlarýmýza yeni internet siteleri kurmakla malum emekli maaþýyla geçim kavgas
verdiðimiz bu günlerde ufak tefek de olsa katkýlar yaparak hayatta kalma mücadelesini de sürdürüyoruz.
Ha bu arada biraz da ülke de neler oluyor, ne yapýyorlar deðinmek istiyorum. Ýnanýn Türkiye'nin kafasýnýn karýþýklýðý kadar
kafam karýþýyor. Bir yanda ülkenin çözüm bekleyen sorunlarý varken adeta hergün bir gündem yaratýlýp, insanýmýz yok öyleyd
böyleydi gibi kavgalara sürüklenerek kutuplaþma gittikçe büyütülüyor. Bir taraf kendinin haklý olduðunu söylerken, öbür taraftan d
elden gittiðine, asker ve yargýnýn sindirilerek faþist ve dikta bir düzenin kurulmasý çalýþmalarýnýn hýzlandýðýna varan suçlama
söylemlerle haber bültenleri bir acaip hale gelmiþ durumda.
Bu arada Almanya'ya iki seyahat yaptým. Birincisi 2009 ekim ayýnda çok deðerli þair dostlarýmýz ve Türk dünyasýnýn ünlü þairl
katýldýðý muhteþem þölenlerle 40. sanat yýlýmýzý Almanya, Belçika ve Hollanda gibi üç ülkede kutlama nasip oldu, bu yüzden d
mutlu insaný olarak kabul ediyorum kendimi.
Ýkinci seyahat ise aralýk ve ocak ayý baþlarýnda deðerli þair hemþehrim Dr. Nedim Uçar ile birlikte Almanya Kapadokya Kültür
derneðinin davetlisi olarak katýldýðýmýz toplantý, þiir þöleni ve dinletileri ile Duisburg 8. astec fuarýnda kitaplarýmýzý imzalamak
oldu. Bunlarýn detaylarýný daha sonraki mektuplarýmda kaleme alacaðým. Þimdilik böyle bir özet yaptýktan sonra gelecek mektu
kadar senin de düþünmeni, soracaðýn ve merak ettiðin hususlarý da yazmaya çalýþýrým inþallah.
Þimdilik bu kadarla yetinelim ve gelecek mektup da baþka konularda buluþalým deðerli dostum.
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