
Ümit KAFTANCIOĞLU
Türk, yazar, derlemeci ve radyo programcısıdır.
Asıl adı Garip Tatar olan Ümit Kaftancıoğlu, 
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı 
(eski adı Saskara) köyünde doğdu. 



Ümit KAFTANCIOĞLU
1935 - 11 NİSAN 1980

Saygıyla anıyoruz...
Yazar/ Radyo Programcısı

“Ölüm hiç önemli değil, 
yaşam var dağ gibi, 
yaşam var gökyüzü, 

deniz...”



Bir zamanlar sürgün yeri olarak 
akla gelen Ardahan, ar�k 
doğasıyla, tarihi geçmişi, 

endemik bitki örtüsü ve bozulmamış 
doğasıyla akla geliyor… Her geçen gün 
şehrimiz biraz daha güzelleşiyor. Kura 
nehrini temizliyoruz. Ta�l için gelmek 
i s teye n l e re  b u � k  b i r  ta� l  köy ü 
hazırlıyoruz. Yöresel ürünler ve yöresel 
yemeklerin sunulacağı bir de çarşı… 

 Ardahan deyince ilk akla gelen ve binbir 
çiçekten elde edilen balımızı tanıtmak 
için de yoğun bir çaba içindeyiz. Ar�k 
şehrimize kazandırdığımız bir de müzemiz var. 
İnsanlarımızın buraya gösterdiği ilgi ile daha 
büyüğünü yapmak iç in  b ir  yol  aç�k. 
Müzemizin oluşumunda emeği geçenlerin 
adları Ardahan’ımızda yaşamaya devam 
edecek. 

 Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ve 
şehrimizin olmazsa olmazı olan kültür ve sanat 
faaliyetlerimizle de Aradahan’nın tanı�mını 
sürdürmeye devam edeceğiz. Geldiğimiz 
günden beri el ele vererek başla�ğımız 
faaliyetlerimiz aynı hızla sürüyor. İs�yoruz ki 
işsiz kimse kalmasın. Herkes yarına umutla 
bakabilsin. Bunun için bir teks�l fabrikası 
kazandırdık şehrimize ve daha yapacağımız 
çok şeyimiz var. Görmek istediğimiz gülen 
yüzler her geçen gün biraz daha çoğalacak�r... 

İnsanlarımız iş ve ekmeğini kazandıkça 
sofralarımızda ki şenlik daha da artacak�r. 
Bunun için birçok proje hayata geçireceğiz…

Bir şehri var eden kültürel varlıklarımıza sahip 
ç ıkacağ ız .  Ardahan’ımıza  mal  o lmuş 
aşıklarımıza, ozanlarımıza hak e�kleri değeri 
vereceğiz. “can sağ iken yurt vermeniz  
düşmana” dizeleriyle yurdumuza göz 
dikenlerin karşısına sazıyla dikilen Aşık 
Şenlik’in sesine ses olacağız. Teröre kurban 
verdiğimiz şehrimizin Köroğlu’su Ümit 
Ka�ancıoğlu’nu da unutmayacağız…

Y e n i  b ü l t e n i m i z l e  b i r  k e z  d a h a 
hemşerilerimizle bir arada olmaktan kıvanç 
duyuyoruz. Güzel bir Ardahan hepimizin 
katkılarıyla olacak�r. Hedefimizde gülen 
yüzlerin dolaş�ğı bir şehir var.  Bunu da el ele 
gönül gönüle yapacağız... 
Şairin dediği gibi “güzel günler göreceğiz” 
Mutlaka göreceğiz. Ardahan bunu en fazla 
hakkeden şehirlerdendir. Sözümüz olsun. 
Sevgi ve muhabbet ile…





Serhan Asker �le Görkeml� 
H a t ı r a l a r ’ d a  C a n a n 
Kaftancıoğlu ve Faruk 
Dem�r “Yüksek Yüksek 
Tepeler” türküsünü çalıp 
söyled�.

41 yıl önce ev�n�n önünde 
k a t l e d � l e n  Ü m � t 
Kaftancıoğlu �ç�n Ş�şl�’de 
Serhan Asker �le Görkeml� 
Hatıralar’da özel b�r anma 
düzenlend�. Özel anmada  
Üm�t Kaftancıoğlu’nun oğlu 
Al� Nak� Kaftancıoğlu ve 
gel�n� Canan Kaftancıoğlu 
da bulundu. Programda 
Ardahan Beled�ye Başkanı 

Faruk Dem�r, Ş�şl�’n�n esk� 
Beled�ye Başkanı Muammer 
K e s k � n  v e  ş a � r  A t a o l 
Behramoğlu’da eşl�k ett�.

CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu ve 
Ardahan Beled�ye Başkanı 
Faruk Dem�r, Serhan Asker 
�le Görkeml� Hatıralar’da 
beraber bağlama çalıp türkü 
söyled�. Önce Ordu'dan 
"Yüksek yüksek tepelere" 
türküsünü daha sonra da 
Mahnun� Şer�f ' �n "Sarı 
Saç l ım Mav�  Gözlüm" 
eser�n� seslend�rd�ler...

Faruk Demir ve Canan Kaftancıoğlu 
canlı yayında bağlama çaldı

Üm�t Kaftancıoğlu’nu
saygıyla  anıyoruz...

Halk tv’de
Ümit 

Kaftancıoğlu
Anma Programı 

Düzenlendi

ANMA PROGRAMI 5





Park ve bahçeler
tazyikli suyla 
yıkandı















YATIRIM/EKONOMİ14



YATIRIM/EKONOMİ 15







18 HİKAYE/HATIRA



19HİKAYE/HATIRA















SÖYLEŞİ26













32 KUTLAMA









36 TOPLANTI



ZİYARET 37





2021 yılı
 2. Dönem 

İl Koordinasyon 
Kurulu Toplandı

39TOPLANTI









43KÜLTÜR-SANAT













Çarşı-pazarda vatandaşa 

covid-19 
uyarısı yapıldı



Yöresel lezzetler

feselli 







53YÖRESEL/DAMAK TADI
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