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6.ULUSLARARASI KAPADOKYA-NEVÞEHÝR ÞÝÝR ÞÖLENÝ

Mümin ULUÇ dendi mi, neler gelmez ki aklýma... O, biz Avrupa Türklerininin yýlmaz, yorulmaz temsilcisidir. Yüreði tüm Anadolu
dopdolu ve ayný zamanda yeryüzünün tüm Türklerinin dertlerini, sevinçlerini taþýr. Mevlananýn kapýsý, Yunus'un aþký, Hacý Be
Veli'nin sofrasýný görür gönül gözüm onun çabalarýnda, býkmayan-yorulmayan çalýþmalarýnda&hellip; Onu hiç yalnýz býrakma
ve büyük bir sabýrla hazýr ve nazýr olan, benim biricik kardeþlerimden biri olan Þenol BÝLGÝN unutulur mu? Allah, Türk Milletini
Mümin ULUÇLAR, Þenol BÝLGÝNLERLE bu günlere getirmiþtir, sonsuza kadar de bu böyle gidecektir onun izni oldukça. Sonsuz
þükürler olsun yüce Yaradan&rsquo;a&hellip;

''BENÝM DERDÝM ANADOLU '' diyerek, kýsa ve öz gönüllerimizi fetheden Sabit ÝNCE öðretmenim ise bir baþka deryadýr gönü
fetheden. Mümün Uluç kardeþimi ve daha nicelerini tanýmamda, Türk Dili ve Edebiyatý ile ilgili çalýþmalarýmda gerçek öncüm ve
destekçim olmuþ ve olmaktadýr. Sabit Ýnce dendi mi, hemen iki isim gelir aklýma: Mustafa Ceylan, Rasim Köroðlu. Mustafa
Ceylan, Rasim Köroðlu ve Sabit Ýnce kendi baþlarýna birer deryalardýr ve bu deryalardan Türk Dili ve Edebiyatý adýna
faydalanabilmemin mutluluðunu hep yaþamýþýmdýr. Allah kendilerinden razý olsun. Teþekkürler caným öðretmenim ve saygýd
aðabeyim. Sizi orada görebilmek en büyük kazançlarýmdan biri olmuþtur. Sonsuz saygým ve sevgimle selamlýyorum.
6.ULUSLARARASI KAPADOKYA-NEVÞEHÝR ÞÝÝR ÞÖLENÝ Mümin ULUÇ dendi mi, neler gelmez ki aklýma... O, biz Avru
Türklerinin yýlmaz, yorulmaz temsilcisidir. Yüreði tüm Anadolu ile dopdolu ve ayný zamanda yeryüzünün tüm Türklerinin dertlerin
sevinçlerini taþýr. Mevlananýn kapýsý, Yunus'un aþký, Hacý Bektaþ Veli'nin sofrasýný görür gönül gözüm onun çabalarýnda, býk
yorulmayan çalýþmalarýnda&hellip; Onu hiç yalnýz býrakmayan, sessizce ve büyük bir sabýrla hazýr ve nazýr olan, benim biricik
kardeþlerimden biri olan Þenol BÝLGÝN unutulur mu? Allah, Türk Milletini Mümin ULUÇLAR, Þenol BÝLGÝNLERLE bu günlere
getirmiþtir, sonsuza kadar de bu böyle gidecektir onun izni oldukça. Sonsuz þükürler olsun yüce Yaradan&rsquo;a&hellip;
''BENÝM DERDÝM ANADOLU '' diyerek, kýsa ve öz gönüllerimizi fetheden Sabit ÝNCE öðretmenim ise bir baþka deryadýr gönü
fetheden. Mümün Uluç kardeþimi ve daha nicelerini tanýmamda, Türk Dili ve Edebiyatý ile ilgili çalýþmalarýmda gerçek öncüm ve
destekçim olmuþ ve olmaktadýr. Sabit Ýnce adýný duyunca, hemen iki isim gelir aklýma: Mustafa Ceylan, Rasim Köroðlu. Musta
Ceylan, Rasim Köroðlu ve Sabit Ýnce kendi baþlarýna birer deryalardýr ve bu deryalardan Türk Dili ve Edebiyatý adýna
faydalanabilmemin mutluluðunu hep yaþamýþýmdýr. Allah kendilerinden razý olsun. KAPADOKYA GEZÝSÝ bizler için yürekler
ataþleyen çýra olmuþtur. Týpký geçen yýlýn sonbaharýnda Almanya, Hollanda ve Belçika ülkelerinde olduðu gibi&hellip;
&rdquo;Durmak yok! Çalýþmak var! Yýlmak yok! Devam var!&bdquo; dedirten kývýlcýmlar sardý sarmaladý ruhlarýmýzý. Bedenl
dinçleþti, ayaklarýmýza derman geldi. Ne güzel! Selam olsun KAPATOKYA KÜLTÜR DERNEÐÝ BAÞKANI Mümin Uluç ve Yöne
Kurulu Üyelerine! Selâm olsun onlarý bu yolda yalnýz býrakmayan iþ adamlarýmýza! Almanya&rsquo;da 1976-1977 öðretim y
öðretmen olarak tekrar göreve baþladýðýmda bir hayalim vardý. Elli üç öðrenciden oluþan 2.sýnýfý okulun bodrum katýnda bir od
okutmaya baþlamýþtým. O öðrencilerimi ve velilerimi hiç unutamam. Öðrencilerimin öðrenme aþký gözlerinden okunuyor, anne-b
aynen benim babam gibiydiler: Tek evlatlarý okusunlar, vatana-millete-insanlýða hayýrlý olsunlar. Ayaklarýndaki ayakkabýyý
satmaya, onlar için her fedakarlýðý yapmaya ezelden gönülden hazýrdýlar. Benim arzum ise; bu öðrencilerimi bir otuz sene sonra
doktor, mühendis, öðretmen, iþ adamý, meslek sahibi ve insanlýða faydalý Türk gençleri olarak görmekti. Her birini yüreðimde e
meslek ve görevlere yerleþtirmiþ ve dualarýmý göndermiþtim göklere. Ýþte bugün bunlar tek tek gerçekleþmeye çoktan baþlamý
Þükürler olsun! Kapatokya Nevþehir Gezimiz bu yönüyle de bilinmeli ve deðerlendirilmeli: Avrupa&rsquo;ya iþçi olarak gelen b
kuþaðýn hakkýný yiyenlere sözüm var. Ýþini gücünü býrakýp baþýndan sonuna kadar yanýmýzda olan gencecik iþ adamlarý Orh
Bünyamin VAROL, Almanca ve Türkçe þiirler yazan genç ve usta kalem Hüsamettin Darýcý, genç ozan Hasan Gül evlatlarýmýzý
unutur insan?!. Her biri yüreklerine Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletini asmýþlar, ana-babalarýna layýk olmak azmiyle dolu ve
her þeyden önce insanlýk adýna hizmet etme bilinci ile hedeflerini belirlemiþler ve öylece yollarýný çizmiþler. Onlarý tanýmak, on
göz göze gelerek; yüreklerindeki millet, ülke ve insanlýk ateþini iliklerimizde hissetmek tüm ezikliklerimizi unutturdu, yüreklerimize
su serpiþtirdi. Yollarý aydýnlýk ve açýk olsun! Bünyaminlere, Hüsamettinlere, Hasanlara ve nicelerine selâm olsun! Biri var ki,
gecesini gündüze katarak çalýþýyor. Derdi meþhur olmak deðil. Kendini yýrtarcasýna GURGETÇÝyi ve onun yaþadýklarýný anla
Bizlerin bir bir temsilcisi olmuþ sanki&hellip; Ruhunun derinlerinden akýp gelen yürek sesini diliyle, bedeniyle öylesine
birleþtirmiþ ve özdeþleþtirmiþ ki; durmadan patlayan bir yanardað misali olmuþ. Bu ismi duymayanlar duysunlar, onun yazdýklarý
okusunlar diliyorum. O benim biricik kardeþlerimden, Yunus yürekli, Mevlana kapýlý þair-yazar Yavuz NUFEL. Milletim adýna
minnet borcumu iletiyorum kendisine ve sonsuz baþarý, saðlýk diliyorum. Ozan Yusuf POLATLIOÐLU, kendimize örnek
aldýðýmýz örnek bir ozan. Gurbetin dertlerini, sevinçlerini sýrtlamýþ sýrtýna, ille de ANADOLU diye vuruyor sazýn tellerine. Herþ
önemlisi de yardýma muhtaç olanýn yanýnda hýzýr gibi bitiyor. Bana her seferinde verdiði insanca, kardeþçe, dostça yardýmlarý
kazýdým.
Gaziantep&rsquo;ten gelen, on yýlý aþkýn bir zamandýr tanýdýðým saygýdeðer öðretmenim, manevi aðabeyim Me
Nacar&rsquo;ý ilk defa görmek en mutlu olduðum anlardan biri olmuþtur. Aþk þairi olmasýnýn yanýnda en önemli özelliði; ülkemi
sorunlarýný mertçe dile getiren, baþý dik bir kalemdir. Allah varlýðýný ve desteðini eksik etmesin. Fikret AKIN öðretmenimizi, H
Türkmen kardeþimizi þiirleri ve yürekleri ile tanýmak, görmek bir baþka güzellikti. Daha nice kardeþlerimizi tanýma fýrsatý bulduk
Eksilerimizi gördük. Kendimize gelme yolunda kendi adýma diyorum; amaçlar belirledik. Bu grubu buluþturanlara sonsuz
teþekkürler olsun. Ayný odayý paylaþtýðým, caným kardeþim Asuman ATASAYAR ve saygýdeðer kardeþimiz Cevahir KUL þa
yazarlarýmýz örnek davranýþ ve eserleri ile bizlere ýþýk tuttular. Onlarý sevmemek ve unutmak mümkün mü? Çoktandýr tanýdýð
sevdiðim sevgili Hafize Kýlýç ve deðerli eþini tanýmak bizler için ayrý bir kazaným ve mutluluk olmuþtur. Ýstanbul&rsquo;da bi
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öðretmenimiz, usta kalem þairimiz Dursun ELMAS var. Onu gerçekten tanýyanlar bilir. Türklük Bilincini öðrencilerine ve çevresine
durmadan aþýlayan, yorulmak bilmeyen azmi ve dik duruþu ile tanýrým onu. Birlikte ayný okulda görev yaptýðým Nevzat Seçen
kardeþimin de ondan farký yok. Biribirinden güzel ve özel kalemleri buluþturdu Kapatokya Kültür Derneðimiz. Ne kadar teþekkür
etsek az gelir. Sað olsunlar, var olsunlar. Evet, biri var ki onun duruþlarýndan güç aldýk. Sessiz, dimdik duruþu; sanki büsbütün
Milletini temsil ediyordu. Eðilmez, yýkýlmaz ve yol vermez! O, 50. Sanat Yýlýný kutladýðýmýz Sayýn Dr. Nedim Uçar aðabeyimiz
Ýnce öðretmenimizin 40. Sanat Yýlý Kutlamalarý daha da bir anlam kazanmýþtý. Her iki öncümüze nice baþarýlý, saðlýklý ve mu
diliyorum. Birileri Türk Milletini bugünlere getirmiþtir ve onlar adsýz kahramanlardýr. Herkesin tuzu vardýr çorbada. Birilerinin is
tuzdan ötededir bu. Neyþehir gezimizin en önemli ve emeði geçen yüreklerini yazmadan edemiyeceðim: Kameraman Satý Özdem
ve Adem Aðaccýoðlu. Onlar hiç mi yorulmadýlar, hiç mi ayaklarýna karasu inmedi ve kollarý dermansýz kalmadý? Tabiidir ki
yoruldular, ama hiç mi hiç belli etmediler. Sonuna kadar sonsuz bir sabýr ve aþkla görevlerini sürdürdüler. Ýstanbul&rsquo;a doð
yol alan aracýmýzda yorgunluðun son sýnýrlarýna dayanamayýp kýsa aralýklarla mýþýl mýþýl uyuyan Adem Bey kardeþimiz, Sa
gözlerimin önünden gitmiyor. Bizlere geçen haklarýnýn farkýndayýz. Helâl etsinler.
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;Hikmetlere uyandým,
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...Gökyüzüne dayandým,
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.Dostlarýmýza bakýp,
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;Cahilliðime yandým. Diyecek söz çok,
yapacaklar ise pek çok. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk; &bdquo;Türk Milleti çalýþkandýr, zekidir&hellip; &rdquo; diye boþun
dememiþ. Bu bilinç ve azimle; Atalarýmýza sözümüz, yavrularýmýza görevimiz var diyor; Milletim adýna Kapatokya Kültür Derne
sayýn Mümin ULUÇ ve Yönetim Kuruluna sonsuz teþekkürümü sunuyor, çalýþmalarýnýn devamýný diliyorum. Sonsuz saygým
sevgimle.
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