KAPADOKYA KÜLTÜR DERNEGI KAPADOKYANIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

KAPADOKYA GEZÝSÝ HAFÝZE KILIÇ YAZDI
Ekleyen kapadokya
Cuma, 01 Ekim 2010

Merhaba Kapadokya gezisi; 6. Uluslararasý Kapadokya Þiir Þölenine . Daha önce gitme fýrsatý bulamadýðým bu bölgedek
Sayýn Sabit Ýnce&rsquo;nin 40. Sayýn Nedim Uçar&rsquo;ýn 50. Sanat yýlý kutlamalarý Üç günlük bu þölene katýlma kararý ald
katýlmýþým . Avrupa&rsquo;da yaþayan gurbetçilerimiz ve sorunlarý anlatýldý. Panelde etkinliði hazýrlayan ekibi tamamýný ta
fýrsatý da bulmuþtum. Hepsi de duyarlý ve deðerli insanlardan oluþan bu ekipte Almanya Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Mü
Uluç, Hüsamettin Darýcý, Yavuz Nüfel en çok dikkatimi çeken kiþiler arasýndaydý, tabi ki il dýþýndan katýlan otuz þair ve yazar
eskiden tanýdýðým çok sayýda dostlarýmla karþýlaþtým. Sevgili kardeþim Mustafa Ceylan, çok sevdiðim kardeþim Öðretmen Þü
Sayýn Rasim Köroðlu, ve hocam Sayýn Mehmet NACAR&rsquo;I yeniden görmekten onur duydum. Tanýmadýðým diðer sayg
deðer þairlerle tanýþma fýrsatý buldum mutlu oldum. Daima yazýlarýný aldýðým haberleri ulaþtýran gazeteci yazar Sayýn kerim
Özbekler&rsquo;i tanýma fýrsatý buldum. Toplanýp katýldýðýmýz panelin ardýndan Nevþehir Valisi, Ýl Emniyet Müdürü ve Ýl M
Müdürleri ziyaret edildiler. Nevþehir&rsquo;de kültüre sanata birlik ve bütünlüðüyle deðer veren Mülki amirlerini tanýmýþ olmakt
duydum . Yani Kapadokya bir bütündü&hellip; Etkinliðe baþta Ýl Valisi olmak üzere, belediye baþkaný, daire müdürleri, gurbetç
Kýsa bir yolculuktan sonra Göreme&rsquo;nin tarihi ve turistik alanlarýný dolaþmaya baþladýk. Gezerken gördüðümüz manzarala
muhteþemdi. Ýlahi bir güç çok geniþ bir coðrafyayý eksiksiz ve kusursuz bir þekilde süslemiþti. Peribacalarý ve konutlar ve mað
bambaþka bir dünyadan bize bakmaktaydýlar. O gezide þunu düþündüm dünyanýn merkezindeyim ve en güzel yerdeyim. Ne yaz
hýzlý bir program yapýlmýþtý. Belirli yerlerde dakikalarla sýnýrlanmýþ zaman dilimlerinde kalabiliyorduk.Oysa bu koca bir tarih ha
dakikalara sýðar aylar almalý.Tabi ki biz dostlara veda ettikten sonra geziye devam ettik. Tekrar gitmeye kendime ve
görkemli Kapadokya&rsquo;ya söz vererek veda ettik Tabi ki bu kadar görmek bile onur verici&hellip; Sonuçta tanýmaktan
onur duyduðum daima gülen yorulmayan enerji dolu bir o kadarda maharetli güzel insan Almanya Kapadokya Kültür Derneði
Baþkaný Sayýn Mümin Uluç Gazeteci, Þair, Yazar Sayýn Sabit Ýnce ile bu üç günlük gönül maratonunun baþýnda özveriyle k
insandý. Ýkisinin de ortak amacý belli. Nevþehir&rsquo;in kültür ve turizmine katký saðlamak. Ýllerini yeterince tanýtmak. Bunu
baþardýklarýný görerek onlarý yürekten kutluyorum Ýncelik ve nezaketleri için de teþekkür ediyorum. Hafize KILIÇ
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