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Nevþehir&rsquo;e daha önceleri hiç gitmemiþtim. Ünlü Peribacalarýný sinema ve TV filmlerinden, çeþitli zamanlarda gördüðüm
resimlerden tanýyordum. Tanýdýðým kadarýyla da küçük bir tepe yamacýndaki dar bir bölgede oluþmuþ, doðal þekiller olarak
bilmekteydim. Yanýlmýþým, öyle deðilmiþ. Gerçek þeklini gördüðümde kendimi geniþ bir coðrafyaya yayýlmýþ, harikalar diyarýnd
Kapadokya gezimize gelince; Gazeteci, þair ve yazar dostum Sayýn Sabit Ýnce beni ve Ahmet Ayaz&rsquo;ý 6. Uluslararasý
Kapadokya Þiir Þölenine davet etmiþti. Üç günlük bu þölene katýlma kararý aldým. Günü geldiðinde Sayýn Ahmet Ayaz&rsquo;la
üzerinden Nevþehir&rsquo;e hareket ettik. Kayseri&rsquo;de otobüs deðiþtirerek Nevþehir&rsquo;e giderken aracýmýz yoldaki b
ara istasyonunda durdu. Oradaki bilet giþesinin önünde kocaman harflerle NEVÞEHÝR yazdýðýný gören Ayaz hemen yerinden
kalkarak inmeye baþladý. Nereye diye sorduðumda levhayý göstererek &lsquo;&rsquo;Ýþte Nevþehir. Geldik
ya&hellip;&rsquo;&rsquo; deyince gülmeye baþladým.
KAPADOKYA MEHMET NACAR YAZISI

Nevþehire daha önceleri hiç gitmemiþtim. Ünlü Peribacalarýný sinema ve TV filmlerinden, çeþitli zamanlarda gördüðüm resimlerd
tanýyordum. Tanýdýðým kadarýyla da küçük bir tepe yamacýndaki dar bir bölgede oluþmuþ, doðal þekiller olarak bilmekteydim. Y
öyle deðilmiþ. Gerçek þeklini gördüðümde kendimi geniþ bir coðrafyaya yayýlmýþ, harikalar diyarýnda buldum.
Kapadokya gezimize gelince;
Gazeteci, þair ve yazar dostum Sayýn Sabit Ýnce beni ve Ahmet Ayazý 6. Uluslararasý Kapadokya Þiir Þölenine davet etmiþti. Ü
bu þölene katýlma kararý aldým. Günü geldiðinde Sayýn Ahmet Ayazla Kayseri üzerinden Nevþehire hareket ettik. Kayseride oto
deðiþtirerek Nevþehire giderken aracýmýz yoldaki bir ara istasyonunda durdu. Oradaki bilet giþesinin önünde kocaman harflerle
NEVÞEHÝR yazdýðýný gören Ayaz hemen yerinden kalkarak inmeye baþladý. Nereye diye sorduðumda levhayý göstererek Ýþt
Geldik ya& deyince gülmeye baþladým.

Gerek Kayseri-Nevþehir ve gerekse Nevþehir-Aksaray arasýnda yüzlerce rengârenk balonun havada asýlýymýþ gibi uçmalarý or
bir balon þenliði yapýldýðý izlenimi vermekteydi ama onlarýn her günü böyleydi

Sayýn Sabit Ýnceyle telefon görüþmesi yaparak bizi almalarýný istedik. Kent merkezindeki Gülbahçe Parkýnda bizim gibi bekleye
þair dostlarýmýz da vardý. Bir süre sonra Sabit Bey gelerek bizi diðer konuklarýn toplandýðý yere götürdü.
Öðle sonu yapýlan panelde Avrupada yaþayan gurbetçilerimiz ve sorunlarý anlatýldý. Panelde etkinliði hazýrlayan ekibin tamamý
tanýma fýrsatý da bulmuþtuk. Hepsi de duyarlý ve deðerli insanlardan oluþan bu ekipte Almanya Kapadokya Kültür Derneði Baþk
Mümin Uluç, Sabit Ýnce, Hüsamettin Darýcý, Yavuz Nüfel en çok dikkatimi çeken kiþiler arasýndaydý. Tabi ki, Þair Nedim Uçar b
de bu panelde tanýmýþ olduk.

Etkinliðe il dýþýndan katýlan otuz þair ve yazar arasýnda eskiden tanýdýðým çok sayýda dostlarýmla karþýlaþtým. Kumru edebiy
yazar ve þairlerinden Sayýn Rasim Köroðlu, Mustafa Ceylan, Asuman Soydan Atasayar, manevi kýzkardeþim gurbetçi Öðretmen
Þükran Günay da bu dostlarýmýz arasýndaydý.

Ýlk gün Nevþehir Üniversitesinde Avrupaya Göçün 5. Yýlý konulu panelin ardýndan Nevþehir Valisi, Ýl Emniyet Müdürü ve Ýl Mil
Müdürleri ziyaret edildiler. Nevþehirde Gaziantepte özlediðimiz ve yýllardýr anlatmaya çalýþtýðýmýz bir kültür-sanat birlik ve bütü
Etkinliðe baþta Ýl Valisi olmak üzere, belediye baþkaný, daire müdürleri, gurbetçiler, hatta lokantacýlarla turistik balon gezisi yapt
firmalar bile katký ve destek saðlamaktaydý.

Akþam yemeðinin ardýndan Gülbahçe Parkýna bitiþik bir düðün salonunda þiir söyleþisi yapýldý. Konuk þairler, etkinliði organize
Nevþehirli þairler þiirlerinden örnekler okudular. Þiir þöleninin sonunda Sayýn Sabit Ýncenin 40. Sayýn Nedim Uçarýn 50. Sanat
kutlamalarý babýnda pastalar kesildi.
Þölene katýlan konuk þair ve yazarlara katýlým belgesi, plâketler ve derneðin hazýrlamýþ olduðu madalyalar daðýtýldý. Þölen so
konaklamamýz için ayrýlmýþ olan Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünün konaklama tesislerine taþýndýk. Tesislerde ertesi günü balo
yapmak isteyenler listelendi. Gaziantep-Nevþehir yolculuðumuzda gece hiç uyumamýþ olduðumdan balon gezisine katýlmadým.
Ahmet Ayaz da önce katýlmak istemedi ama sonra fikir deðiþtirdi. Ayazý da listeye eklettim.
Balon gezisi sabahýn altýsýnda baþlýyordu. Kalktýðýmda saat on olmuþtu. Baloncular gelmiþti. Kahvaltý yaptýk. Kapýya çýktýð
Göreme Belediyesine ait bir otobüsün bizi beklediðini gördüm. Göreme Belediye Baþkanýnýn davetlisiydik.

Kýsa bir yolculuktan sonra Göremenin tarihi ve turistik alanlarýný dolaþmaya baþladýk. Gezerken gördüðümüz manzaralar muhte
Ýlahi bir güç çok geniþ bir coðrafyayý eksiksiz ve kusursuz bir þekilde yontarak süslemiþti. Peribacalarý ve kireç taþý yamaçlara
tarihi kiliseler, konutlar ve maðaralar bambaþka bir dünyadan bize bakmaktaydýlar. En güzel yerlerde durduðumuzda turist
kafileleriyle karþýlaþýyorduk. Ne yazýk ki, hýzlý bir program yapýlmýþtý. Belirli yerlerde dakikalarla sýnýrlanmýþ zaman dilimlerin
kalabiliyorduk.
http://kapadokyadf.com
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Gazi sonunda Göremeye döndük. Belediye Baþkaný bize tarihi bir mekânýn balkon þeklindeki açýk alanýnda yemek verdi. Ardýn
bir müzeyi gezdik. Göremenin içinde de turladýktan sonra bu cennet ilçeye el salladýk.

Nevþehire döndüðümüzde akþam olmuþtu. Sayýn Valinin Polisevinde verdiði akþam yemeðine katýldýk. Gün batýmýnda Ihlara V
seyrettik. Yemekten sonra da konaklama tesislerinin yolunu tuttuk. Ertesi gün etkinliðimiz Aksarayda devam edecekti.
Sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Aksaraya ait bir otobüs bizi tesisin bahçesinden aldý. Yine kýsa ama bize uzun gelen bir
yolculuktan sonra Aksaraya geldik. Bu defa da bizi Aksarayda yeni kurulmuþ bir kültür ve sanat derneði aðýrlamaktaydý ama
bunu Almanya Kapadokya Kültür Derneðiyle ortaklaþa yapmaktaydýlar.

Aksarayda ilk önce kent içi geziye katýldýk. Bu gezinin en ilginç iki konusu çok farklýydý. Birincisi Somuncu Baba Türbesi ve
yakýnýnda bulunan yedi yüz yýllýk bir palamut aðacý. Ýkincisi ise Eðri Minare&
Eðri Minare Selçuklu döneminden kalma ve ayný adý taþýyan bir caminin minaresi. Minareye uzaktan veya yakýndan bakýldýðý
bir yana doðru eðrilmiþ olduðu hemen dikkati çekmekte. Hatta minareye çelik çemberler geçirilerek, çelik halatlarla bir yanýndan
baðlanmýþ olduðunu gördüm. Eðrilik ünlü Pisa Kulesindeki gibiydi.
Akþam yemeðimizi tarihi bir mekânda iþletilen güzel bir lokantada yedikten sonra þiir etkinliði için yine tarihi bir mekâna geçtik.
Burada da belediye baþkaný ve il yöneticileriyle bazý partilerin il baþkanlarý etkinliðe katýldýlar. Kendisini netten tanýdýðým Þair
Akbaþ dostumla da bu etkinlikte karþý karþýya geldik.

Gece yirmi dörde kadar þiirler okundu. Pastalar kesildi. Aksaray Ýlini tanýtan bir kitap bütün konuklara daðýtýldý. Aksaraydaki de
baþkanýna, yöneticilere ve burada katýlan bazý konuklara plâketler daðýtýldý.

Veda zamaný gelmiþti. Þölenin Ýstanbulda yapýlacak olan devamýna katýlmam istendi ama bir haftaya sýðacak hýzlý bir etkinlik
yormuþtu. Etkinlik Ýstanbulun ardýndan Almanyada devam edecekti.

Benim için veda zamaný gelmiþti. Dostlarla vedalaþtým. Çantamý omzuma taktým. Mersinden gelen þair/halk ozaný bir dost Ahm
Ayazla beni Ýstanbul-Ankara- Gaziantep seferi yapan otobüslerin dinlenme tesislerinden birine býraktý.
Bir saat sonra Gaziantep yolundaydým&

Gazeteci, Þair, Yazar Sayýn Sabit Ýnce ile Almanya Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Sayýn Mümin Uluç bu üç günlük gönül
baþýnda özveriyle koþan iki deðerli insandý. Ýkisinin de ortak amacý belli. Nevþehirin kültür ve turizmine katký saðlamak. Ýllerini
tanýtmak. Bunu baþardýklarýný görerek onlarý alkýþlýyorum.
Paylaþtýðýmýz güzellikler, incelik ve nezaketleri için de teþekkür ediyorum.
Mehmet Nacar
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