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Nihayet, kesesini doldurmaya ve milletin sýrtýnd
para kazanmaya niyetli olmayan bir kültür elçisi, bir sanat sevdalýsý, bir koca yüreke rastladým.
Çok þükür! Bu kültür ve sanat
savdalýsý, Kapadokya tutkunu abide þahsiyetin adý Mümün Uluç&hellip; Ne yer, ne içer, ne zaman uyur, ne zaman dinlenir ve
ne zaman düþ kurar bilemem. Bildiðim þu ki, O&rsquo; nu çok kýsa zaman içinde tanýdým ve hayran kaldým. Muhteþem bir yü
enerji santralý bir kiþisel dinamizme sahip olan Kapadokya Delisi Mümün Uluç, Nevþehir dedikçe, kültür sanat ve Anadolu dedikç
gözleri pýrýl pýrýl parlayan birisi. Önce &ldquo;Ben&rdquo; demeyen, &ldquo;önce vatan önce kültür ve sanat diyen, biz
diyen&rdquo; bir kiþilik. Enaniyet ve ene-ben gömleðini sýrtýna giymeyip, biz düsturundan hýz ve ilham alan mümtaz bir þahsiyet
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Güleryüzlü, sýcak, candan, samimi, dost ve terütaze bir memleket sevdalýsý. Bozulmamýþ yayla yelinin serinliði, arý su, duru süt
aklýðýnda bir safiyet ve masumiyet. Ýlk bakýþta, asla negatif enerji yansýtmayan, tebessümü ile hoþgörü ve ýlýman &ndash; bul
sözleri ve bakýþýyla karþsýsýndaki insanlarý bir mýknatýs gibi kendine baðlayan kýymetli bir zat-ý muhterem. Güzelden yana, iy
faydalýdan yana ter akýtan, yorulmak nedir bilmeyen, asla ve asla &ldquo;bana ne&rdquo; ci olmayan bir kültür büyükelçisi.
Kapadokya gökleri kadar anlam yüklü, Göreme ve Ürgüp çeþmeleri kadar tarihin içinde akan, sonra gelip cümle gönüllerde taht k
dernek baþkaný. Saniyeler mesabesindeki zaman dilimlerinde 5070 yýllýk bir ömür masalýný özetleyiveren, eðip bükmeden,
aynadaki çaðlayanlar dilini kullanan, sanat yaparken sanatsýzlýða kaymayan, anlamsýzlýða sýrt dönüp Anadolu dili, Yunus gönlü
kendini ve projelerini anlatýveren bir hatip. Bir yýl içinde þunlarý þunlarý yaptýk derken ve eline aldýðý kitaplarý göstererek iþte
biz yayýnladýk derken, bir imkânsýzý baþardýðýný ve bir rekora imza attýðýný da bilmeyip, çabasýný zirvelere çýkarmak isteyen
iklimi. Mümün Uluç dostun ise veya komþun ise, kesinlikle yolda kalmazsýn. Hele hele onunla ayný hedefe kenetlendi isen,
hedefine herkesten ve planlanan zamandan evvel varýrsýn. Yüzme bilmiyorum diye okyanus dalgalarýndan, hayatýn, olaylarýn
ve zamanýn engel ve gelgitlerinden korkmana, tasa çekmene gerek yok. Çünkü yaný baþýndaki nefes, seni senden iyi bilen ve
azim, irade, çaba, gayret, baþarý diyen bitimsiz bir nefestir. Yüce Mevlâ&rsquo; nýn verdiði nefesi, zamaný ve aný kendine deðil,
dost ve dostlarýna sebil eden birisidir. Eski bir &ldquo;demiryolcu mühendisim&rdquo; ben. Demiryollarýnda deðiþmeyen bazý
kurallar vardýr. Hani, istasyonda tren durur ve tam kalkmadan önce, tek bir düdük öter ve tren kalkar ya; hah, bizim Mümün Uluç
da o. Demiryollarýnda tek düdük ileri demektir. Çift düdük ise geri demektir. Tek düdük öttüren ve daima ileriye giden bir lokomoti
düþünün. Þöyle devasa, güçlü, muhteþem bir lokomotif ki arkasýna yüzlerce vagondan oluþan bir katarý taksanýz en dik yokuþla
rahatlýkla geçer gider. Bizim Mümün Uluç o lokomotiftir iþte. Arkasýna taktýðý þair ve yazarlardan kurulu, basýn ve medya ordus
teþekkül etmiþ vagonlarla oluþan katarý, hýzlý, seri ve kazasýz &ndash; belasýz, eðlendire-dinlendire, güldüre-düþündüre hedefl
çekip götüren lokomotiftir. Gene demiryolculukta bir terim daha vardýr ki o da &ldquo;ranfor&rdquo; dur. Ranfor, destek, ek
lokomotif demektir. Katar uzun ve aðýr ise, bazý dik ve yokuþ yollarý öndeki lokomotif çekemiyor ise, ya öndeki lokomotifin önüne
ilave lokomotif takýlýr ki ona önden ranforlu denir; veya katarýn en arkasýndaki vagona bir lokomotif takýlýr ki, katarý yokuþta
arkadan itekleyerek o yokuþ-bayýr yoldan selametle geçiþini saðlar. Ýþte bizim Mümün Uluç lokomotifi, ardýndaki katar ne kadar
yüklü ve uzun olursa olsun, asla ve asla ranfora-desteðe ihtiyaç bulunmayan bir lokomotiftir. O çeker yükü. Sanatýn yükü, kültü
onun omuzlarýnda çiçekler kadar hoþ ve güzel durur. Bence, Mümün Uluç, Kapadokya Güneþleri&rsquo;nin ýsý ve ýþýk yayar
memleketi, bütün dünyayý, bugünü ve gelecek nesilleri aydýnlatmalarý için eþi bir daha bulunmaz bir güneþseverdir. Güneþseve
gurbetin kahrýný çeker, ama, beyaz atlar ülkesinin havasýyla da kendi iç girdaplarýný enerjiyle doldurur. Yeri gelir kýrýlýr, üzülür,
sýkýlýr, ancak, onu dýþarýya yansýtmaz. Gömer içine olumsuzluklarý. Ýyisi dýþýnadýr Uluç&rsquo;un&hellip; * Mümün Uluç&
Baþkanlýðýný yaptýðý Kapadokya Kültür Derneði, 2006 yýlýnda Almanya&rsquo;nýn Mülheim an der Ruhr þehrinde kurulmuþ. B
Anadolu arasýnda &ldquo;kültür köprüsü&rdquo; nü baþarýlý bir þekilde kurmuþ olan bu dernek, sahasýnda tek ve lider bir derne
Nitekim, Uluç bir yazýsýnda; &ldquo;Kapadokya Kültür Derneði hem Avrupa&rsquo;da yaþayan Nevþehirliyi, Kapadokya
Bölgesini, Türkiye&rsquo; mizin kültürel geliþmelerini örgütlemeye ve desteklemeye çalýþtý, hem de buradaki insanlarýmýzýn Tü
baðlarýný güçlendirerek özellikle genç kuþaðýn anayurt ile ilgili duygularýný geliþtirerek canlandýrmasýný hedefledi. Bütün zor
Kapadokya Kültür Derneði dört yýl içinde büyük programlar gerçekleþtirdi. Dernek, çeþitli sanat etkinlikleri çerçevesinde, fotoðraf
el, ebru ve hat sanatý örnekleri, semazen ve folklor gösterileri, defileler, sinema ve sinevizyon gösterileri, folklor, þiir yarýþma ve
þölenleri düzenlendi. Her vesilede yörenin mutfaðýný, mahalli gelenek ve göreneklerini Avrupalýlara 50.000 adet basýlmaya baþl
Kapadokya tanýtým kitabý ile tanýtmaya çalýþtý. Bütün bunlarýn yaný sýra geziler, futbol turnuvalarý, gençlere yönelik çeþitli spo
faaliyetlerle, Kapadokya Kültür Derneði hem kendi faaliyet alanýný geniþletti hem de Türk konsolosluklarý, Nevþehir Valiliði, diðe
toplum kuruluþlarý ile ortak çalýþmalarýný baþarý ile yürüttü.&rdquo; Demektedir. * Mümün Uluç, Kapadokya için zaman ve m
dümdüz eden bir organizatör. Rekorlarýn adamý o. O&rsquo; nun baþýnda bulunduðu Dernek, tüm yönetim kurulu üyeleriyle tek
haline gelmiþ, el ele, gönül gönüle vererek Avrupa&rsquo;da ve ülkemizde eþi ve benzeri görülmemiþ çok baþarýlý aktivitelere im
atmaya devam etmektedir. Faaliyet alaný, mekâný olarak, geniþ halk kitlelerini içine alan büyük salonlardan, alýþ veriþ
merkezlerine varýncaya deðin her fýrsatý deðerlendirmektedir.
Dernek bir yayýnýnda &ldquo;Rekorlarýmýz&rdquo; baþlýðý ile
maddelik bir liste sunmuþ, ona göz atmadan geçmeyelim: Diyor ki: 1-Almanya&rsquo;da en dikkat çekici bölgelerde
etkinlikler yapýyoruz. a-Alýþveriþ merkezi b-Almanya&rsquo;nýn en büyük modern bankalarýnda c-Fuar alanýnda dAlmanya&rsquo;nýn ilk Türk Alman Ticaret ve Kültür Fuarý gibi. 2-Banka hesap bilançolarýna Kapadokya tanýtýlýyor diye
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yazdýrarak yüzbinlerce insana Türkiye&rsquo;yi tanýttýk. 3-41 Dernek baþkanýný bir araya getirerek bir restaurantda 200
davetliye iftar yemeði verdik. 4-Etkinliklerimizde bir defada 15 Basýn kuruluþumuzu bir araya getirdik. 5-Programlarýmýzýn
25 ine valimiz, Milletvekillerimiz, kaymakamlarýmýz, Belediye Baþkanlarýmýz katýldýlar. 6-Expo Turkey fuarýnda Nevþehir
valimizin programdaki konuþmasýný 357 basýn kuruluþu, Expo Turkey vasýtasý ile tanýtýcý haber olarak yayýnlanmasýný saðla
Expo Turkey fuarýnda Derneðimiz TUDEB ile birlikte 9 folklor ekibini bir araya getirdi. 7-Milli Eðitim Müdürümüz Harun Fatsa iç
Almanya&rsquo;da 4 Belediyeden randevu alarak Nevþehir&rsquo;deki eðitimin baþarýsýný anlattýk. 8-6 günde 51 okul, kurum
belediye vs. ziyaret ederek büyük bir rekora imza attýk ve Nevþehir&rsquo;in eðitimdeki baþarýsýný tanýttýk. 9-Hollanda&rsqu
en büyük Kültür Fuarýna Multifestijin&rsquo;e Almanya&rsquo;dan sadece biz 4 yýl üst üste katýldýk. 10-50.000
Kapadokya(Nevþehir)tanýtým kitabýnýn bütün masraflarýný derneðimiz tarafýndan karþýlayarak bastýrmaya baþladýk ve ücretsi
iyi bir þekilde daðýtýyoruz. 11-4 yýlda 38 büyük kültür, sanat, tanýtým ve diyalog etkinlikleri(haftalarý)gerçekleþtirdik ve yüzmily
ziyaretçi ve izleyiciye ulaþtýk. 12-Tanýtýmýn yanýnda eðitime, spora, yardýmlaþmaya da destek saðladýk. 13-Programlarým
giriþlerinde ziyaretçilerimizden ücret talep etmedik. 14-18 Tv programý hazýrlayarak Nevþehir&rsquo;i uluslar arasý
platformlarda tanýttýk. 15-Avrupa&rsquo;nýn 3 ülkesinde 6 bölgesinde Avrupalý Türkler Türk Dünyasý ile buluþuyor adý altýnd
ÞÖLENÝ ni gerçekleþtirdik. 16-11.12.2009 ile 04.01.2010 tarihleri arasýnda Þair-yazar Sabit Ýnce ve Yazar-Þair Nedim Uçar i
birlikte 20 günde 23 kültür programý gerçekleþtirerek Avrupa&rsquo;da büyük bir rekora ulaþtýk. 17-250 folklor öðrencimiz ile a
kýyafet ve müzik eþliðinde bir Folklor Þöleni gerçekleþtirdik. 18-Kapadokya bölgemizi Avrupa&rsquo;da 1.200.000 görme enge
tanýtabilmek için Mülheim belediyesi personeli ile ortak bir çalýþma gerçekleþtirdik. 19-2010 yýlýnda Türkiye ve Avrupa&rsquo
bölgede Þiir þölenleri gerçekleþtireceðiz. * Ýþte görüyorsunuz. Bütün bunlar Mümün Uluç ve ekibinin yaptýklarýnýn sadece
sebeple bunlar dikkate alýndýðýnda, benim Mümün Uluç&rsquo;a rekorlarýn adamý, dernek baþkanlýklarýnýn lideri, kültürün ve
yýlmaz önderi demem daha iyi anlaþýlacaktýr. * Dediðim gibi, Mümün Uluç&rsquo;u dünü, bugünü ve geleceði ile aile ve yaký
dahi tanýmýyorum. Nerde yaþar, ne düþünür, düþlerinde ne var, ne iþle meþgul onu dahi bilmiyorum. Bildiðim tek þey, bu enerji s
bu lider lokomotif insanýn baþarýlarý, gayretleri ve insan sevgisi, yurt sevgisidir. Kapadokya sevdasýdýr. Kültüre ve sanata adanm
koca yüreðidir. Ýnþallah onu tanýdýkça, bu kanaat ve düþüncelerim daha bir pekiþecek ve daha bir detaylanacaktýr. Dilerim her
her ilin bir Mümün Uluç&rsquo;u olsun! Yolun açýk olsun Baþkan... Yürü, koþ,terle, sanat ve kültür ýþýðýn parladýkça içimizin
memleket çiçekleri açacaktýr. Senin kadronda yer alanlar, senin çizgine takýlanlar, bir Kapadokya Güneþi olarak senin ýþýðýnda
yürüyenler yolda kalmayacaklar ve geleceðe kalacak önemli eserlere mühürlerini vuracaklardýr, buna inanýyorum, bunu
söylüyorum... Antalya&rsquo;dan Almanya&rsquo;ya sana ve ekibine selâmlar ve saygýlar gönderiyorum...
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