
D.Ç.: 8 Kasım 2013 Nevşehir Dedeman Otel’de, Türki-
ye Turizm Sözlü Tarih Araştırması kapsamında Kürşat 
Numanoğlu’yla yapılan görüşme. Hoş geldiniz Kürşat 
Bey.

K.N.: Hoş buldum.

D.Ç.: Öncelikle çok teşekkür ederiz projeye vermiş oldu-
ğunuz desteklerden dolayı.

K.N.: Rica ederim, görevimiz bu. 

D.Ç.: Kürşat Bey bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

K.N.: Efendim ben Rifat Kürşat Numanoğlu. 1950 De-
veli doğumluyum. Babamın Nevşehir Develi’de gö-
rev yaptığı dönemde doğmuşum. Ondan sonra yine 
babamın memuriyeti nedeniyle, Kayseri’ydi, tekrar 
Ürgüp ve babamın Ürgüp’te belediye başkanı olma-
sıyla çocukluğumuz bu şekilde geçti. Ailece yedi kar-
deşiz. Beş tane kız, iki tane erkek çocuğuyuz. Bir kız 
kardeşimiz şu anda vefat etmiş durumda, altı tane 
kalmış oluyoruz. Durumumuz bu. İlk ve ortaokulu-
mu burada Ürgüp’te okudum. Ve ondan sonra tüm 
hepsini anlatmamı istiyorsanız, hepsini söyleyeyim 
teker teker. Devam edeyim. Ve ondan sonra ben tabi 
gençliğimizin şeyiyle, hem müziğe karşı büyük bir il-
gim vardı, spora karşı çok büyük bir ilgim vardı. İşte 
Ürgüpspor’da oynadım, sonra gençliğin vermiş oldu-
ğu şeyden dolayı, kendi pansiyonumuz vardı, ben şöy-
le bir şey söyleyeyim, 10-11 yaşlarında turizme atılan 

bir kişiyim. Çünkü rahmetli babam turizme çok gönül 
vermişti. İlk defa otel yapılan bir yer Ürgüp, turist çe-
ken bir yer. Onun için bize küçük bir otel, pansiyon, 
biz turizme pansiyonculukla başladık. Ondan sonra 
bu arada, biz tabi ailece çok meraklı olduğumuz için 
rahmetli babamın da o dönemlerde, 1954’ten itiba-
ren, belediye başkanlığı yapması Ürgüp’te ve gelen 
turistleri böyle eğlendirmek için gece bizleri çağı-
rırdı. Yedi kardeş olduğumuz için hepimizi sırayla 
çağırırdı, folklor gösterileri yapardık biz onlara. Yani 
mesele bütün buraya gelen yabancı turistleri mutlu 
etmekti. Tabi bu arada rahmetli babam saz çaldığı 
için, ben hep ona baka baka rahmetli babamdan saz 
çalmayı öğrendim. Genç yaşta besteler yapmaya baş-
ladım falan... Derken ondan sonra Ürgüpspor’da oy-
namaya başladım. Sonra işte okulum devam etti. Bu 
arada işte genç olmamız hasebiyle, Ürgüp’teki bazı 
faaliyetlere, işte dernekti, halk eğitim gibi falan ora-
lara katıldık ve ondan sonra da ‘70’te askere gittim. 
Askerden geldikten sonra, 1970’ten sonra, otelciliğe 
başladım. 1973’te evlendim. ‘75’te bir kızım, ondan 
sonra da ‘79’da bir oğlum oldu. Tabi bu arada babamı 
1977’de, belediye başkanı görevindeyken, kaybettik. 
Rahmetli babam 15 sene, 14 sene Ürgüp’te belediye 
başkanlığı yaptı, artı iki dönem Nevşehir milletvekil-
liği yaptı bu arada, bu dönem içerisinde. Dediler, siz 
de o babanın evladısınız, sizin de buraya başkan ol-
manız lazım, dediler, çok talep geldi. 1984’te Ürgüp 
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Kürşat NUMANOĞLU:
1950 yılında Kayseri ilinin Develi köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ta-
mamladı. Ürgüp ilçesinde belediye başkanı olan babası Ali Baran Numanoğlu’nun ardından, 1984 yılında 
ANAP’tan Belediye Başkanlığına seçildi. Üç dönem (1984-1999),  15 yıl süre ile belediye başkanlığı yaptı. 
1999-2005 yılları arasında Eski Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya danışmanlık yaptı. 2014 yılında geçirdiği 
kalp krizi sonucu vefat etti. 


