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ANADOLUYUM BEN TANIYOR MUSUN?
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"Anadolu'yum ben tanýyor musun?.." 2010-10-04 06:48:24 Anadolu için kültüre sanata aç demek büyük yanlýþlýk olur, kültür sa
konusu ise Anadolu için sanatý ve sanatçýyý besleyen bir &ldquo; Ana&rdquo; demek en doðrusu&hellip;

Eskiden &ldquo;Almancý&rdquo; deyince akla,eþ dost akraba ziyaretine gelen, Türkiye&rsquo;de olmayan ya da az olan
hediyeler getiren, hayatý garantide, esnafýn yüzünü güldüren, döviz getiren yarma- bulgur götüren Anadolu insaný gelirdi&hellip
Avrupa&rsquo;ya göçün 50.yýlýnda klasik &ldquo; Almancý&rdquo; tipiyle birlikte, Avrupa&rsquo;daki insanlarýmýzýn þeklide de
beklentileri de, getirdikleri hediyeler de, yatýrým alanlarý da&hellip; Bu deðiþimi kýsýr siyasi döngü içinde siyasi gündemi takip
etmekten, bir kýsým medyanýn çizdiði Türkiye ve Avrupa portresinden baþka gözü bir þey göremeyen insanlarýn görmesi müm
deðildir&hellip;
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deðildir&hellip;

Almanya Kapadokya Kültür Derneði Baþkaný Mümin Uluç, Türkiye&rsquo;den ve Avrupa&rsquo;dan 30 kadar þair ,yazar,
gazeteci ile 6. Kez Avrupa&rsquo;dan Anadolu&rsquo;ya &ldquo; Kültür Çýkartmasý&rdquo; yapýtý&hellip; 22 Eylül 2010
tarihinde Kayseri&rsquo;de baþlayan , Nevþehir, Ürgüp, Göreme, Aksaray&rsquo;ýn ardýndan Ýstanbul Bahçelievler Belediyes
Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi&rsquo;nde 28 Eylül 2010 tarihinde son bulan kültürel çýkarma çerçevesinde gazeteci þair
Ýnce&rsquo;nin 40.; Emekli 1. Sýnýf Emniyet Müdürü Þair Yazar Besteci Dr. Nedim Uçar&rsquo;ýn 50. Sanat yýlý kutlamalarý d
aldý.. Her gittiðimiz þehirde kesilen kutlama pastalarýnýn en ilginci Göreme&rsquo;de balonda yüzlerce metre gökyüzünde kes
pasta ve þiir dinletisi idi&hellip;

Bu etkinlikler çerçevesinde Anadolu&rsquo;yu, Anadolu insanýný, daha yakýndan tanýma fýrsatý buldum&hellip; Ülkemize olan
sevgim, hayranlýðým bir kat daha artarken, özellikle yukarýda saydýðým þehirlerimizde atanmýþlarla seçilmiþlerin gece gündüz
ülkemiz ve insanlarýmýz için çalýþtýklarýna tanýk oldum&hellip;

Nevþehir Üniversitesinde düzenlenen ve Avrupa&rsquo;da yaþayan gurbetçilerimizin dününün, bugününün anlatýldýðý paneld
yýllýk birikimimi paylaþma imkaný buldum&hellip;

30 kadar þair yazar ve iþadamlarýmýzla dolaþtýðýmýz,þiirle okuduðumuz þehirlerde insan olduðumun, Türkiye&rsquo;nin Anka
Ýstanbul, Ýzmir, Antalya&rsquo;dan ibaret olmadýðýný; bu þehirlerde yaþayan ve yaþamaktan bunalan, nefes almakta zorlanan
insanlarýn mutlaka Anadolu&rsquo;ya gitmelerini öneriyorum&hellip;

Anadolu için kültüre sanata aç demek büyük yanlýþlýk olur, kültür sanat söz konusu ise Anadolu için sanatý ve sanatçýyý besle
&ldquo; Ana&rdquo; demek en doðrusu&hellip;

Hiciv ustasý Rasim Köroðlu&rsquo;nun Aksaray&rsquo;daki dinletide söylediði bir söze tüm yüreðimle katýlýyorum. Köroðlu, &l
Buralarýn insanlarý dosdoðru, eðri olan sadece minaresi&rdquo; dedi, Eðri Minare&rsquo;ye atfen&hellip; Ve kime ne sorsanýz
herkes bir tarih öðretmeni kadar tarih bilgisine sahip&rdquo; dedi&hellip;
Bize ev sahipliði yapan, bizi aðýrlayan, bizimle yolculuk eden birkaç isimden özelikle söz etmek istiyorum. Adýný unuttuklarým
lütfen beni baðýþlasýn&hellip;

Mümin Uluç: Sabit Ýnce&rsquo;nin Benim derdim Anadolu þiirini þiar almýþ kendisine, onun derdi Anadolu. Almanya Kapadoky
Kültür Derneði Baþkaný&hellip;Bölgesini tanýtmak için kendini vakfetmiþ; kýzmak, yorulmak, uyumak nedir bilmeyen bir insan..
Dünyada kendini kolonlatmýþ bir insan var mý deseniz hiç çekinmeden Mümin Uluç derim.. En az dokuz kopyasý var bence, on
kiþinin yapacaðý iþleri bir kiþinin yapabilmesini baþka türlü izah edemiyorum.. Unutmadan sað kolu Þenol Bilgin&rsquo;den de e
beþ kopya var sanki.. Kýsaca onlar 2 kiþilik dev bir kültür sanat ordusu&hellip;
http://kapadokyadf.com
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Nevþehir Valisi Osman Aydýn: Yine Kaptan Mümin Uluç&rsquo;un geçen yýl Almanya, Belçika, Hollanda&rsquo;da
Kapadokya&rsquo;yý tanýtmak için 8 deðiþik þehirde düzenlediði etkinliklerde tanýdým Valimiz Osman Bey&rsquo;i&hellip; Bu y
bizlere gösterdiði ilgiyi anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalýyor inanýn.. Eskiden biz Vali deyince ulaþýlmaz, altýna bir, gümüþe
selam vermez, haþa,küçük daðlarý ben yarattým havalarýnda insanlar olarak bilirdik. Fakat Nevþehir Valisi Osman Aydýn bir
baþka&hellip; Aðabey gibi, bizden biri gibi&hellip; Soy adý gibi aydýn, bakýnca gören&hellip; Makamýnda aðýrladý bizi, bunu gö
olarak deðil sevdiði, yürekten istediði için yaptýðýný sýcaklýðý ile hissettiren bir valimiz&hellip;

Dr. Ömer GURULKAN Nevþehir Emniyet Müdürü: Nevþehir, asayiþ berkemal diyebileceðimiz illerimizin baþýnda geliyor&hellip;
kamu görevlileri için tam el ense yapýp göbeklerin yað tutacaðý bir yer&hellip; Ama gelin görü ki Nevþehir Emniyet Müdürü hiçte
yapýp göbeði yað tutacak birisi deðil&hellip; Asayiþle ilgili fazla yapacak bir iþ olmayýnca Ömer bey önce Nevþehir&rsquo;e Em
Müdürlüðü binasý içinde bir müze yaparak baþlamýþ hizmet yarýþýna&hellip; Emniyet Binasýnýn giriþinde camekan içindeki 5
tuzu o bölgedeki atýl durumda buluna n tuz yataklarýný faaliyete geçirmek için bir baþka hizmeti&hellip; Peki yýllarca o bölgede
görevli çevre müdürünün bile haberdar olmadýðý Kara kaplumbaðalarýný bulup, tekrar doðadaki yerlerini almalarý için trafik ha
afiþlerine görsel öðe yaparak bölgede bilinmeyen bir doða zenginliðini, canlý türünü ortaya çýkarmasýna ne demeli&hellip;

Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa : Eðitimi çocuk okula baþlayýnca çocukla birlikte deðil ebeveynlerle baþlatan ve bugü
genelinde eðitim öðretimde baþarý çýtasýný en doruklara taþýyan bir Milli Eðitimimizin olmasý gereken isimsiz bir neferi.. Dost,
bilge&hellip;

Ahmet Etlik: Aksaray Kültür Turizm ve Dayanýþma Derneði Baþkaný: Onun yaþýndakiler büyük þehirlerde gece alemlerinde boy
gösterirken, o kendini Aksaray&rsquo;a adamýþ bir gencimiz.. Dizi filmlerdeki bir çok jönden daha yakýþýklý&hellip; Maddi
imkanlarý yerinde, Selçuklu, Osmanlý eselerini restore ederek Aksaray&rsquo;ýn çehresini deðiþtiren 30&rsquo;lu yaþarlýnda o
Ahmet kardeþim, Taþ Saray adýný verdiði ve kendi restore ettiði mekanda biz yazar çizer takýmýna ev sahipliði yaptý&hellip; Ký
sohbetimizde öðrendiðime göre Çanakkale&rsquo;deki mevzilerin restorasyon iþlerinin bir bölümünü de Ahmet Etlik kardeþimiz
yapýyormuþ, gel de hayretler içinde kalma ..

Ýmam Ýshak Peteköz: Elbette asýl mesleði imamlýk Diyanet Ýþlerine baðlý din görevlisi&hellip; Bildiðimiz imamlar günde beþ v
okuyan,göbek büyüten Allah ile Cehennem ile korkutan, sakal sývazlayan insanlar olarak bilirdik.. Ama Ýshak bey bildiðimiz
imam ya da cami hocalarýndan deðil.. Yaptýðý yaðlý boya resimler bugün Avrupa&rsquo;nýn en ünlü sanat galerilerinde sergilen
kadar profesyonel ve güzel&hellip; Öte yandan Aksaray Kültür Turizm ve Dayanýþma Derneði&rsquo;nin faal üyelerinden, þiir d
yazýyor&hellip;

Nevþehir Gül bahçe salonunda dört saat boyunca tüm þairleri pür dikkat dinleyen baþta Vali Osman Aydýn, Emniyet Müdürü Dr
Gurulkan, Milli Eðitim Müdürü Harun Fatsa olmak üzere Nevþehir Üniversitesi&rsquo;nde &ldquo;Nev Neslin Nev Rektörü Prof.
Kýlýç&rsquo;a Nevþehir, Kayseri, Ürgüp, Göreme ,Aksaray Halký&rsquo;na Ýstanbul Bahçelievler Belediyesi Beyaz Masa Þefi
Karaman&rsquo;a Türk Dili Edebiyatýna verdikleri her türlü destek için; þair yazar arkadaþlarým Mehmet Nacar, Rasim Köroðlu
Hafize Kýlýç, Fikret Akýn, Mustafa Ceylan, Mehmet Güven, Asuman Soydan Atasayar, Betül Cevahir Kul, Süleyman Taþçý, Yük
Akçayýr, Hüsamettin Darýcý, Bünyamin Varol, Gürkan Yýldýrým, Aslan Bayýr, Ozan Yusuf Polatoðlu ve ekibimizin anneler anne
yaþayan Adile Naþit&rsquo;imiz, öðretmen þair Þükran Günay ablamýz ve 40. sanat yýlýný kutladýðýmýz Sabit Ýnce, 50 Sanat
Dr. Nedim Uçar adýna en kalbi þükranlarýmý sunuyorum&hellip;

Yazý biraz uzun oldu farkýndayým, geçen hafta o güzel coðrafyada gönül sanat dostlarý ile birlikte olduðum için yazamadýðýma
sayýn&hellip;

Son olarak Anadolu insanýný ve orada görev yapan insanýný tanýdýkça yarýnlarýn, gelecek yüz yýlýn &ldquo; Bizim&rdquo; ola
inancým bin kat daha artýyor&hellip; Anadolu&rsquo;yu vatan, yurt edinmiþ insanlar her yönü ile o topraklarla bütünleþtiði sürec
&ldquo; Felek tüm cevr-ü cefasýný toplasýn gelsin&rdquo;, Ezan susmaz, Bayrak inmez, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalýr/ kalacaktýr&hellip;
Siz bakmayýn Ankara&rsquo;nýn, Ýstanbul&rsquo;un ya da Batý&rsquo;nýn oluþturduðu ve uyuþturduðu gündeme&hellip;
Ahmet Arif&rsquo;in dediði gibi:
&ldquo;Beþikler vermiþim Nuh&rsquo;a/ salýncaklar hamaklar/ Havva Anan dünkü çocuk sayýlýr / Anadolu&rsquo;yum ben
tanýyor musun?&rdquo; Tanýmýyorsanýz tanýdýðýnýz andan itibaren yarýnlara daha bir baþka umutla bakacaksýnýz...
Yavuz Nufel - Haber 7
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