
Mucurlular Yenimahallede Buluştu 
 

Bundan iki yıl önce Mucurlular Derneği yönetime gelen birbirinden değerli yöneticiler 
20 Nisan 2013 tarihinde Yenimahalle belediyesinin Nazım Hikmet Kültür ve Kongre 

Merkezinde düzenledikleri gece ile Yenimahalle’de bir araya geldiler. 

          Sunuculuğunu Gonca ERTUĞRUL ve Murat KÖKSAL’ın yaptığı geceye, Mucurlulara 
ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, Anayasa Eski Başkanı 
Mustafa BUMİN, Danıştay Eski Başkanı Süleyman TÜRKOĞLU, Kırşehir Eski valisi 
Lütfullah BİLGİN, Keçiören bel. Baş. Turgut ALTINOK, Kırşehir Eski Milletvekili Cafer 
GÜNEŞ, Kırşehir Eski Milletvekili Hüseyin BAYINDIR, Kırşehir Eski Milletvekili Hacı 
TURAN, Kırşehir Eski Belediye Başkanı Halim ÇAKIR, Mucur Bel. Baş. Ali ŞAHİN, 
Karacaören Bel. Baş. Servet DURSUN, Kırşehir Gençlik Yük. Öğr. Der. Baş. Refik 
YÜCESAN, Kırşehir Gençlik Yük. Öğr. Der. Baş. Yar. Mesut VELİBEYOĞLU, Ahmet 
DULKAD İROĞLU Kızılbey vergi dairesi müdürü, İÇASİFED Onursal Baş. Mehmet 
AKYÜREK, İstanbul Noteri Rıfat ERDEM, B.D.D.K Eski Başkan Yardımcısı Mustafa 
EKİM, Kırşehirliler Vakfı Gen. Sek. Mehmet ALTIPARMAK, Kır-Der gen. Baş. Lokman 
YILDIRIM, Kır-Der Gen. Sek. Yusuf KOÇ, Kır-Der Gen.Baş. Yar. Yusuf KOÇ, 
Karacaörenliler Derneği Baş. Mehmet Ali GÜLER, Y.Kır-Der Genel Baş. Yar. Mehmet 
ÇAKMAK, Y.kır-Der Gen. Baş. Vekili Sefa KÖKSAL, TRT Haber Daire Baş. Yar. Erol 
YÜKSEL, TRT Spor Koordinatör Yar. Yaşar KEFELİ, Garenti Bankası Şentepe Şüb. Müd. 
Yar. Nejat DALGALI, Maden İşleri Odası gen. Baş. Mustafa ELVAN, Maden İşleri Odası 
gen. Baş. Yar. Abdurrahman ŞAHİNOLU, İş adamı Mehmet BADEM, Keçiören Kırşehirliler 
eski dernek başkanı Arif ARDIÇ, Siyasi parti temsilcileri, Sivil toplum örgütleri, Basın 
Mensupları, vede Çok sayıda vatandaş katıldı. 

          Ayrıca geceye işleri dolayısıyla gelemeyip de mesaj gönderme nezaketinde bulunan 
Muzaffer ASLAN Kırşehir Milletvekili, Mehmet AKYÜREK Tuğgeneral, Mükremin 
DAĞISTAN Mucur C.H.P İlçe Başkanı, Ramazan AYDIN Boztepe Belediye Başkanı, Ali 
BOZDAĞ Almanya, Emine SAPMAZ A.B.D, Nami ŞAHİN İrlanda, Tacettin SAPMAZ 
Komiser, Taci TOSUN İşadamı, Ümit KÖKSAL Emekli Başçavuş Muğla, Mahmut KAYIŞLI 
Mucur, H. İbrahim DEMİREL Mucur, Fahrettin KÖKSAL Kırşehir, İbrahim ÇETİN İzmir  
gibi birbirinden değerli hemşerilerimizin mesajları gecede ayrı bir alkış alırken kendilerine 
sunucular tarafından teşekkür edildi. 

          Bu mesajların yanısıra Güngör Optik, Bekir YİĞİTTÜRK, Kırşehir Maden İşleri Odası, 
Mehmet ALTIPARMAK, Mehmet ERBİŞİM, Önder AVCI, Mucur Belediye Başkanı Ali 
ŞAHİN, İzzet YILDIRIM, Şanal Turizm’de göndermiş oldukları çelenklerle gecenin rengine 
renk kattılar. 

          Muhteşem gecede her şeyin tam kusursuz olmazı gelen konuklardan tam not alırken 
açılış saat 17’00 de Zonguldak’dan bu gece için gelip türkü ziyafeti sunmak üzere Mucurlu 
hemşerimiz Songül ÖZDEMİR’in sahne almasıyla başladı. Songül ÖZDEMİR söylemiş 



olduğu Kırşehir yöresine ait türkülerle gelen konukları mest ederken program bitiminde 
kendisine de Mucurlular derneğinin bir sürprizi vardı. Oda Annesi Elif ÖZDEMİR’in sahneye 
çağrılıp kendisine annesi tarafından çiçek verilmesi duygusal anlar yaşattı. 

          Saatler 17.30’u gösterdiğinde sahneye abdal geleneğin son örneklerinden bir bozlak 
ustası Kırşehirli sanatçı Bahri ALTAŞ çıktı. Bir birine bağlı olarak bozlak ardından söylemiş 
olduğu oyun havaları ile Neşet ERTAŞ türkülerine yeniden hayat verdi. Bahri ALTAŞ’a 
günün anısına plaketvede Kırşehir’in ürünlerini en iyi şekilde tanıtan Akıllı Pekmez firması 
tarafından gönderilen pekmez Mucurlular Derneği Basın sorumlusu Murat KÖKSAL 
tarafından takdim edildi. 

          18.00’de TRT radyosunda görevli hemşerimiz Nedim GÜZEL sahne alarak adına 
yakışır güzellikte yöresel türkülerini farklı bir yorumla konuklara sundu.Nedim 
GÜZEL’egünün anısına plaketvede Kırşehir’in ürünlerini en iyi şekilde tanıtan Akıllı Pekmez 
firması tarafından gönderilen pekmez Mucurlular Derneği Basın sorumlusu Murat KÖKSAL 
tarafından takdim edildi. 

          Saatlar 18.30’u gösterdiğinde gecenin anlam ve önemi belirtmek üzere sahneye 
Mucurlular Derneği genel başkan yardımcısı Mustafa KÖKSAL çıkarak hemşerilerine ve 
gelen konuklara birlik ve beraberlik üzerine bir konuşma yaparak dikkatleri Mucur ve 
Mucurlulara çekti. 

          Mustafa KÖKSAL’ın Konuşmasının ardından geceye gelen konukları başka bir sürpriz 
bekliyordu. Mucur’un ve Kırşehir’in önemli şahsiyetlerine günün anısına plaket takdimi 
yapılması “biz kimseyi unutmadık unutmayacağız da” dedirtti. 

          Gelen konuklara plaket verme olayı biterken Mucurlular derneğine verilmek üzere 
başka bir hediye farklı bir duygu yarattı. İÇASİFED Onursal başkanı Mehmet AKYÜREK 
tarafından Mucurlulara derneğine efsane sanatçı, gururumuz, geçen yıl aramızdan ayrılan 
büyük ozan Neşet ERTAŞ heykeli dernek başkanı Bekir ONAN’a takdim edildi. 

          Plaket verme vede toplu fotoğraf çektirme olayının ardından sahneye konuşmasını 
yapmak üzere Mucurlular Derneği genel başkanı Bekir ONAN yeniden çıktı. 

        Bekir ONAN Konuşmasında “Tüm katılımcıları Sayın Protokol u Şahsım, Tertip 
komitesi ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 
Hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz Böyle güzel bir organizasyonun Müstesna bir yer 
olan Yenimahalle’de gerçekleşmesi ayrı bir güzellik olsa gerek. Bu gün burada 
Mutluluk içerisinde mutluluk ya şamaktayım. Böyle güzel bir organizasyonda görev 
almanın yanında ve Böyle güzel bir ortamda siz değerli dostlarımız ve misafirlerimizle 
birlik de olmak, Birbirinden de ğerli misafirlerimizin aramızda bulunması, ismini 
zikredemediğim bir çok Saygı değer Misafirlerimizin aramızda bulunması bizi fazlasıyla 
memmun etmiştir. 

          Siz saygı değer misafirlerimize Şahsım, tertip komitesi ve yönetim kurulum adına 
çok Teşekkür ediyorum. Aramıza Hoş Geldiniz. Şerefler verdiniz.  



          Birlikten kuvvet doğar misali birlik ve beraberli ğimizin devam etmesi hepimizin 
menfaatine olacağının bilinci içersinde her ferdin üzerine düşen görevi yapacağını ümit 
ediyorum. Bizler yöneticiler olarak birlikteli ğimize helal gelmemesi için elimizden gelen 
gayreti göstermekteyiz ve göstermeye devam edeceğiz tüm Mucurlu hemşerilerimizin 
bizlere yardımcı olmalarını diliyorum. Allah Birlik teliğimizi bozmasın. Tüm 
Katılımcılara Şahsım, tertip komitesi ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyor, saygı 
sevgilerimi sunuyorum. İyi eğlenceler ve mutlu günler diliyorum. Sözlerime Bu cennet 
vatanı bizlere emanet eden Ulu önder ve büyük komutan Gazı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün veciz Sözlerine bir eklenti yaparak biti rmek istiyorum. 

 NE MUTLU TÜRKÜMD İYENE 

NE MUTLU MUCURLUYUM D İYENE  

NE MUTLU MUCURLULARI ve MUCURLUYU GÖNÜLDEN SEVENLER E. 

          Böyle organizasyonları düzenlemek ve meydana getirmek bir ekip işi olduğu için. 
Bu organizasyonda görev alan Dernek Yönetim Kurulu üyelerimi sahneye davet ederek 
sizlere tanıtmak istiyorum” diyerek yönetim ile birlikte toplu resim çektirilip konuklara 
birlik ve beraberlik mesajı verildi. 

          Mucurlular Dernek Genel Başkanı Bekir ONAN’ın konuşması ardından kendisine 
İÇASİFED Onursal başkanı Mehmet AKYÜREK tarafından Mucurlulara derneğine verilmek 
üzere efsane sanatçı, gururumuz, geçen yıl aramızdan ayrılan büyük ozan Neşet ERTAŞ 
heykeli takdim edildi. 

          Konuşmaların ardından T.C Kültür bakanlığına bağlı Kırşehir Ustalar ve Müzik 
Topluluğu sahne alarak Mucurlulara ve gelen konuklara âdete bir düğün havası yarattı. Zaman 
zaman duygulandılar, zaman zaman oynadılar en önemlisi doya doya eğlendiler. Bu değerli 
gurubun harika müzik ziyafetinin ardından kendilerine teşekkür edilirken çiçeklerle 
uğurlandılar. 

          Saatlar 21.15’i gösterdiğinde gecenin finalini yapmak üzere Türk Halk Müziğinin iki 
önemli değeri, insanı, hanımefendisi Emel TAŞÇIOĞLU ve Gülşen KUTLU’nun sahne 
almasıyla salon âdete yıkıldı. Uzun bir süre bu muhteşem ikilinin ayakta alkışlanmasından 
dolayı programlarına beş altı dakika geç başlamak zorunda kaldılar. 

         İkisi bir arada birbirinden güzel o kadar türküleri seslendirdiler ki gelen konukların 
isteklerine her alanda cevap verdiler. Uzun bir aradan sonra Mucurlular için birlikte sahne 
alan muhteşem ikiliye program sonrası plaketleri, çiçeklerini, Kırşehir Markası olan Akıllı 
Pekmezi ve en büyük bir hediye olan çerçeveli Atatürk posterini kendilerine takdim etmek 
üzere Mucurlu hemşerilerimiz Anayasa eski başkanı Mustafa BUMİN ve Danıştay eski 
başkanı Süleyman TÜRKOĞLU sahneye davet edildi. 

         Bu güzel olayın ardından Mucurlulara ev sahipliği Yenimahalle belediye başkanı Fethi 
YAŞAR sahneye gelerek muhteşem ikiliye muhteşem çiçeklerle teşekkür ederken bir 
konuşma yaptı. 



          Fethi YAŞAR konuşmasında, Salonda esen birlik rüzgarına teşekkür ederek “Bu 
salonu dolduran tüm konuklara birlik ve beraberlik ışığının tüm ülkemizi 
aydınlatmasını diliyorum”  diyerek konuşmasına başlayan Fethi YAŞAR konuşmasını şöyle 
sürdürdü.  
 
         Kırşehir, Mucur, ve köyleri kültürüyle, yaşam biçimiyle, birbirinden ayrı 
düşünülemeyecek kadar yakın ve samimidirler. Bizler sevgi, saygı ve samimiyetle ayakta 
duran bir milletiz. Yıllardır içi içe yaşayıp, birbirimizin acı tatlı her gününde hep birlikte 
olduk. Bununla birlikte siz Mucurlulara vede misafirlerinize burada ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duymaktayız. Burası Ankara’nın neresinden gelirseniz gelin daima sizin evinizdir, 
evinizde olmaya devam edecektir. Sağlığında heykeli yapılan vede sizlerin önemli 
değerlerinden biri olan Neşet ERTAŞ parkını yaptırmak bizlere sahip olmuştur. Ne zaman 
nerede bir Kırşehirli için bir şey yapılacak ise Yenimahalle belediyesi daima onu yapmıştır 
diyerek gelen konuklara teşekkür etti. Yenimahalle belediyesi adına süper ikliye çiçek takdim 
ederek kendilerine teşekkür ettiler. Son olarak Mucurlular derneği adınada Yenimahalle 
belediye başkanı Fethi YAŞAR’a  Mucurlulara göstermiş olduğu misafirlikten dolayı 
kendisine genel başkan Bekir ONAN tarafından plaket, Akıllı Pekmez ve Atatürk posteri 
verilerek kendisine teşekkür edildi… 

 

 

 


