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KAPADOKYA ÞÝÝR ETKÝNLÝÐÝNDE
BÝZLERÝ GÖKLERE UÇURDULAR
Avrupalý
Türkler Türk Dünyasý ile Türkçe þiir þöleninde buluþtular. 24 25 26 Eylül 2010 tarihinde 6. Kapadokya uluslar arasý þiir yarýþma
Avrupa da göçün 50 yýlý konulu panel düzenlendi. Nevþehir Gülbahçe Parkýndaki düðün salonunda baþlayan þiir dinletisi sonun
Nevþehir Valisi, Emniyet Müdürü ve milli Eðitim Ýl Müdürünün de sonuna kadar bulunduklarý bu ortamda pastalar kesilerek, Dr N
Uçar'ýn 50 sanat yýlý ve Anason Yayýnlarýnýn sahibi þair yazar Sabit ince'nin 40 sanat yýlý kutlandý. Türkiye'den Yavuz Bülen
Bakiler, Sabit Ýnce, Zehra Birsen Yamak, Mustafa Ceylan. Hollanda'dan Yavuz Nüfel, Almanya'dan Orhan Aras ve Yusuf
Polatoðlu'dan oluþan jüri ile yarýþma sonucu denetim de hak kazanan deðerli þairlere ödül ve plaketler verildi. Bir çok deðerli
þairlerimize plaket ve madalyalar verildi. Nevþehir de görev yapan devlet büyüklerimizin bu programý sonuna kadar bizimle
beraber izlemeleri bizleri son derece sevindirdi ve mutlu etti. Merkezi Almanya da bulunan Kapadokya Derneðinin Deðerli
Baþkaný Mümin Uluç Bey her açýlýþ da deðerli büyüklerim sözleri ile karþýmýza çýktý ve etkinliði biz zat kendisi yönetti.Bana
kendisinin büyüklüðünü gösteriyor. Nevþehir'in görmeyi gerçekten deðen bütün tarihi yerlerini bizlere gezdirdikten sonra Aksara
döndük. Aksaray'da da yine gezecek yerleri gezdik, Eðri Minareyi, Somuncu Babanýn türbesini ve ibadet yerlerini görüp
gezdikten sonra tarifi çok zor olan tarihi bir binada þiir dinletisi yapýldý, pastalar kesilip daðýtýldý. Burada da aynen Nevþehir de
olduðu gibi devlet yöneticileri hep bizimle beraberlerdi. En çok da hoþuma giden Nevþehir de Dr. Nedim Uçar, Sabit Ýnce,
Bünyamin Vural, Hasan Gül, Kerim Özbekler, Rasim Köroðlu, Hüseyin Türkmen, Satý Özdemir, Adem Aðaccýoðlu, Ýbrahim Sa
Akýn, Yusuf polatoðlu, Asuman Soydan Atasever, Cevahir Kul, Þükran Günay, Aysel Al, Arslan bayýr ve Mümin Uluç Beyler ile
balonda uçmak oldu. Balona çýktýktan sonra, balon yavaþ yavaþ Nevþehir'den havalanmaya baþlayýnca bir taraftan Erciyes
Daðýnýn eteklerini görmeye baþladýk. Daha sonra Erciyes hepimizin gözü önünde yavaþ yavaþ büyümeye baþladý. Biz tam 270
yukarýya yükseldiðimizde Erciyes gözümüzün önünde kaybolup gitti. Elbette biz balonda uçarken þiirler okunuyor TRT nin
kameramanlarý çekim yapýyor. Yaklaþýk olarak biz gökyüzünde bir buçuk saat dolaþýp indikten sonra yine pastalar kesilip þam
þiþeleri, çeþitli meyve sularý açýlýp bizim dost þairlere teker teker daðýtýldý. Burada Arkadaþýmýz Rasim Köroðlu'nun esprileri
renk katýyordu. Üç günlük bu etkinliði tamý tamýna anlatmaya gerek görmüyorum. Þunu da söylemek isterim, balonda uçuþ son
General Manager Pilot Mehmet Uluer ve bizi gökyüzüne uçuran Pilot Eray Bora'nýn imzalarý ile birer adet uçuþ belgesi verdiler
bugünlük bu kadar yeter diyorum ve baþýnýzý aðrýtmak istemiyorum. Burada Kapadokya Baþkaný Mümin Uluç Bey'i kutluyorum
deðerli dost Þair Sabit Ýnce'yede sonsuz teþekkürlerimi iletiyorum.Þunu da belirtmek istiyorum. Bizim Mehmet Nacar ile bir
yerlere gitmek çok zor oluyor. Neden mi? O'nun için sigara ile uyku her þeyin önündü geliyor. (1) Sabah uykusundan uyanýp
benim ile uçmaya gitmedi. (2) Bizi Ýstanbul da etkinliðin devamýna davet ettiler. Kendisine gidelim dediðimde ýAyaz bu etkinliði
devamý Almanya da. Biz evimize dönelim, bize bu kadar yeterý sözleri ile beni de kendisi ile sürükleyerek Gaziantep'e getirdi.
Suçun birazý da bende olmalý. Fransa'daki kýzý damadý ve torunlarýnýn evinde misafir olduklarýný düþünememiþtim. Yine de
arkadaþtýr, çilesine katlanýyoruz. Sevgili okurlarým bu günlük de bu kadar. Hepinize gönlünüzce güzel günler diliyorum, hoþça
kalýnýz diyorum. Her zamanki gibi mutluluk dolu günler hep ve hepimizin olsun
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