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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım geçtiğimiz hafta sonu Edirne çok önemli iki etkinliğe ev sahipliği yaptı. 21 Mart
Cumartesi günü Edirne Inner Wheel Kulübünün hazırladığı ‘Spina Bifida” eğitim semineri Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası büyük konferans salonunda çok sayıda davetli , misafir ve basın mensuplarının katılımı ile görkemli bir
şekilde yapıldı. Önlenebilir doğumsal bebek hastalıklarından olması sebebiyle çok sayıda genç anne adayının
toplantıya gelmesi seminerin amacına ulaştığını gösteriyor . Emeği geçenlere çok teşekkürler .
22 Mart Pazar günü ise 2420. Bölge Uluslararası Vakıf Eğitim Semineri kulübümüz tarafından düzenlendi.
Toplantıya Mimarsinan Rotary Kulübü , Çorlu Rotary Kulübü , Çorlu 100. yıl Rotary kulübü ile Kulüp
üyelerimizden Yasef Romano , Cengiz Benakman , Ahmet Deveci , Cevat Güler , Emre Alp , Kemal Karakuş ,
Kenan Karakuş , Muzaffer Memiş , Recayi Aran , Serhad Ceylan , Şükrü Ciravoğlu , Tamer Boral ve Ümit
Mıhlayanlar katıldılar. Katılan tüm dostlarımıza Pazar günlerini bizlerle eğitimde geçirdikleri için çok teşekkürler.
Sedat Önengüt dostumuz kız kardeşinin kayınvalidesinin vefatı nedeniyle Keşan’a gittiği için toplantıya katılamadı
Sevgili dostumuza başsağlığı diliyoruz. Guvernör Ömer Kuran , GDG Hitay Güner , Guv Yrd Murat Tipigil , GDGY
Vefik Koral , Dönem Başkanı , Aslı Yanardağ , GDB Ufuk Günüşen ve GDB Ediz Egeli’nin eğitmen olarak
katıldığı seminer çok verimli geçti. Tüm eğitim seminerlerinin bittiği bir dönemde Bölgede ısrarla Vakıf Eğitim
Seminerinin Edirne’de yapılması için çaba harcayan ve bizlere gerekli bilgileri vererek seminerin başarılı olmasını
sağlayan sevgili Yasef Romano’ya çok teşekkür ediyorum. Seminerde kullanılmak üzere kırtasiye malzemelerini
hazırlayan , programın muntazam uygulanmasını ve yemekle ilgili tüm çalışmaları yürüten sevgili Kenan
Karakuş’a çok teşekkür ediyorum. Öğle yemeğini çok pratik bir şekilde hazırlayan ve sunan Gelecek Dönem
Başkanımız sevgili Cengiz Benakman’a çok teşekkürler. Masa başında kayıtları yapan ve katılım belgeleri ile
tanıtım kartlarını hazırlayan saymanımız sevgili Recayi Aran’a çok teşekkür ediyorum.Salonun hazırlanmasında
ve misafirlerin karşılanmasında Muzaffer Memiş ile birlikte çalışan sekreterimiz sevgili Serhad Ceylan’a çok
teşekkür ederim.
Kulübümüzün 32. yaş günü olan 31 Mart Salı günü Villa Restaurant’ta eşli toplantı yapacağız. Bu
toplantıya kulübümüzün eski üyelerini ve başkanlarını davet ediyoruz . Ayrıca Mimarsinan Rotary Kulübü ,
Didimetoka Rotary Kulübü , Orestiyata Rotary Kulübü ile Sivelingrad Rotary Kulübü üyeleri de davetlimiz olacak
Gecenin görkemli olması için tüm dostlarımı eşleri ile birlikte toplantıya bekliyorum.
Kulübümüzün tanıtım projesi olan Yunan ve Bulgar Kulüplerinin katılımı ile yapılacak olan Bodrum gezisi
katılımın yeterli olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.
2420. Bölge Düşler Konvoyu Projesi kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde Trakya’da Çorlu ve
Çerkezköy’de konuşlanacak TIR’lar 19 Nisan Pazar akşamı Edirne’de tur atarak projeyi sonlandıracaklar.

2420. Bölge Asamblesi 11 Nisan 2009 Cumartesi Four Seasons Otelde
GSE Avustralya grubu 28-29 Nisan 2009 Tarihinde Kulübümüzü ziyaret edecekler
2420 Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya Miracle Resort Otelde
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki toplantımız 32.YAŞ GÜNÜMÜZ 31 Mart Salı günü Saat 20.00 de Villa Restaurant’ta eşli
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ALDATMACA
Đlyas ile Temel karşılıklı oturmuşlar sohbet ediyorlarmış. Konuşma sırasında iş kimin daha zeki olduğuna gelip
dayanmış ve iki uşak birbirine bilmece sormaya karar vermiş. Đlk bilmeceyi Đlyas sormuş: - "Saridur, kafestedur,
öter... Pu nedur, pill bakayrum..." Temel hemen, "Kanaryadur" cevabını yapıştırmış. Fakat Đlyas hayır anlamında
kafasını kaldırır. Temel, birbiri ardına bütün kuşların adını sayıp döker. Fakat her seferinde Đlyas hayır deyince
pes etmek zorunda kalır. Đlyas büyük bir sevinç içinde, - "Haçan insan hamsiyu pilmez mu?" deyince Temel
hemen atılır. - "Hamsi saru değuldur ki?" - "Boyamuşumdur.." - "Kafeste midur?" - "Koymişumdur.." Temel şaşırır:
"Peku öter mu hamsi?" - "O da aldatmacasıdur işin daa!..
YAVAŞLA
Temel otobanda köklemiş gazı, gidiyor... Bakmış bir tabela: "YAVAŞLA 80 km." Hızını o an 80'e indirmiş Temel.
Az sonra bir tabela daha: "YAVAŞLA 60 km." Temel 60'a inmiş. Merakla giderken yeniden bir tabela: "YAVAŞLA
40." - "Yolda çalışma var galiba!" deyip 40'a düşürmüş hızını. Epeyce sonra yine bir tabela: "YAVAŞLA 15 km."
Talimata uyarak 15 km.'ye düşmüş Temel. Yolun en sağından tıngır mıngır gidiyor. Ama meraktan da çatlayacak.
Uflaya puflaya bir saat daha gittikten sonra yeni bir tabela görmüş: "YAVAŞLA'YA HOŞ GELDĐNĐZ, NÜFUS:
2500"
ATALAR
Geçen sene 100 metre derinliğe kadar kazdıktan sonra, Rus bilim adamları 1000 yıllık bakır tel artıkları buldular
ve bundan, atalarının bin yıl önce bir telefon ağına sahip oldukları sonucuna vardılar. Onlardan aşağı kalmamak
için, takip eden haftalarda Amerikalı bilim adamları 200 metre derinliğe kadar kazdılar ve gazeteler şu manşetle
çıktı: "Amerikan bilim adamları 2000 yıllık optik kablo artıkları buldular ve atalarının, Ruslarınkinden bin yıl önce
yüksek teknoloji ürünü dijital telefonları olduğu sonucuna vardılar". Bir hafta sonra Türk ajansları şu sürmanşeti
verdi: "500 metreye kadar yapılan çalışmalarda Türk bilim adamları kesinlikle hiç bir şey bulamadılar. Bunun
üzerine atalarının 5000 yıl önce cep telefonu kullandıkları sonucuna vardılar".

BÜLTEN
Tlf :
e-posta :

0 284 212 42 32
tiryakin@ttmail.com

0 284 212 63 45
ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

60 YILLIK AŞK
Buz gibi bir günde hızlı hızlı yürürken, birden ayağımın ucunda bir cüzdan gördüm. Hemen aldım. Sahibini
gösteren bir kimlik vardır diye acele acele açtım.. Üç dolar çıktı.. Bir de buruşmuş, sararmış, eskimiş
mektup...Belli ki yıllardır, o cüzdanın içinde duruyordu. Zarf öylesine harap olmuştu ki. Sadece tepedeki "Đade"
adresi okunabiliyordu. Mektuba bir göz attım. Bir ipucu bulma ümidi ile.. Birden tarihi gördüm.. 1924... Mektup
nerdeyse 60 yıl önce yazılmış. El yazısı belli, bir kadına ait.. Sol köşeye bir çiçek resmi çizilmiş. "Sevgili Michael"
diye başlıyor mektup... ve "Annesi yasakladığı için onu bir daha göremeyeceğini" anlatarak devam ediyor.."Ama
sakın unutma, seni daima seveceğim" diye bitiyor.. Đmza.. Hannah!..
Đçimden bir ses "Bul" dedi bana.. "Mektubun sahibini bul.." Milyonla Michael var. Hangi birini bulacaksın ki.. Ama
tepedeki "Đade" adresi ipucu olabilir. Telefon Đstihbaratı aradım. Anlattım..."Bu adrese bağlı bir telefon varsa, bana
verebilir misiniz" diye.. Sustu.. Gidip müdürüne sordu..."Var ama, size vermem yasak.. Ama sizin adınıza bu
numarayı arar, sorarım. Đsterlerse size bağlarım.. Lütfen bekleyin.." Bekledim.. Đki üç dakika sonra kızın sesi
geldi.. "Bağlıyorum efendim.." Karşıdaki hanıma "Hannah diye birini tanıyor musunuz ? " diye sordum. "Bu evi, 30
yıl evvel, Hannah diye kızları olan bir aileden aldık." dedi."Peki yeni adreslerini biliyor musunuz?.." "Hannah
annesini bir huzurevine yatıracaktı. Oradan takip ederseniz,belki adresi bulursunuz.." Ve huzurevinin adını
verdiler.. Hemen aradım.. Yaşlı anne yıllar önce ölmüş... Ama kızına ait eski bir telefon numarası var. Belki
oradan bilirlermiş..."Bunların hepsi aptalca aslında" dedim kendi kendime.. Đçinde sadece 3 dolar ve 60 yıl önce
yazılmış bir mektup bulunan cüzdanın sahibini aramak için bunca zahmete ne gerek var ki.. Aradım numarayı..
Bir kadın "Şimdi Hannah'ın kendisi bir huzurevinde" dedi ve numarayı verdi. Hemen orayı çevirdim... Bingo.. Ses
"Evet, Hannah burda yaşıyor" dedi..
Gecenin saat onu, ama hemen yola çıktım, Hannah'ı görmek için..Devasa bir binanın üçüncü katında şirin bir
oda.. Gümüş saçlı, sıcak tebessümlü bir yaşlı kadın.. Gözlerinin içi ışıl ışıl ama..Anlattım olanları.. Cüzdanı ve
mektubu gösterip.. Derin bir iç çekti mektuba bakarken ve :"Genç adam" dedi, "Bu mektup, Michael ile son
kontağımdı.. Onu öyle seviyorum ki.. Sean Connery gibi yakışıklıydı.. Hani şu meşhur aktör.. Ama ben 16
yaşındaydım.. Çok küçüğüm diye annem kesinlikle izin vermedi.." Derin bir nefes daha..
"Michael Goldstein harika bir insandı. Eğer bulabilirseniz ona söyleyin lütfen.. Onu hep düşündüm.. Hep.."
Bir ufak sessizlik.. Bir derin nefes daha.. "Ve onu hep sevdim.." Đki damla yaş damladı elindeki mektuba, ıslanan
gözlerden.. "..Ve hiç evlenmedim... Michael gibi birisini bulamadım ki.." Hannah'a teşekkür edip odadan çıktım.
Binadan çıkarken danışmada beni karşılayan kız : "Hannah Hanım yardımcı olabildi mi size?" dedi.."Hiç değilse
bunun sahibinin soyadını öğrendim" dedim..Cüzdanı elimde sallayarak..O sırada yanımda dikilip duran hademe
bağırdı.."Hey baksana.. Bu Bay Michael'in cüzdanı.. Üzerindeki bu kırmızı şeritten onu nerde görsem tanırım..
Cüzdanını hep kaybederdi zaten.. Üç kere ben buldum, koridorlarda.."
Michael sekizinci katta yaşıyordu.. Ok gibi fırladım tekrar asansöre.. Michael yatmamıştı.. Okuma odasında kitap
okuyordu.. Hemşire beni ve elimdeki cüzdanı gösterdi.. Michael elini arka cebine attı, hızla.. Sonra sevinçle :
"Evet bu benim cüzdanım" dedi..."Öğleden sonraki yürüyüş sırasında kaybetmiş olmalıyım.. Size teşekkür
borçluyum..""Hiçbir şey borçlu değilsiniz" dedim.."Ama özür dilerim.. Đpucu bulmak için açtım ve içindeki mektubu
okudum...""Mektubu mu okudun?.." "Sadece okumakla kalmadım.. Hannah'ı da buldum.." "Buldun mu?.. Nerde?..
Đyi mi?.. Hala eskisi gibi güzel mi.. Söyle, lütfen söyle.." "Çok iyi.. Hem de harika" dedim, yavaşça.. "Bana onun
telefon numarasını ver. Yarın onu hemen arayacağım.." Elime sımsıkı sarıldı..
"O benim tek aşkımdı.. Onu öyle sevdim ki, asla evlenmedim.. Çünkü bu mektup geldiğinde hayatım, anlamsal
olarak bitmişti." "Bay Goldstein" dedim.. "Gelin benimle.." Asansörle üçüncü kata indik... Odanın kapısı açıktı.
Hannah sırtı kapıya dönük televizyon izliyordu... Hemşire ona yaklaştı, omzuna dokundu...
"Hannah" dedi.. "Bu bayı tanıyor musun?.."Gözlüklerini ayarladı bir an baktı, tek kelime etmeden..
"Michael" dedi, Michael, kapıda, kısık sesle.."Hannah.. Ben Michael.. Beni tanıdın mı?.." "Michael" diye yutkundu
: Hannah.. "Đnanmıyorum.. Bu sensin.. Benim Michael'im.." Michael Hannah'a doğru yürüdü yavaşça.. Sarıldılar.
Hemşire hıçkırıklar içinde koridora attı kendini..."Đşte Tanrının sevgisi de bu" dedim.. "Olacaksa.. Olur.." Üç hafta
sonra beni huzurevinden aradılar. Pazar günü bir nikah vardı.. Gelebilir miydim?.. Harika bir nikah töreni idi.
Hannah ve Michael beni nikah şahidi yaptılar üstelik. Hannah açık bej elbisesi içinde çok güzeldi.. Michael de
lacivert takımı içinde hala çok yakışıklı... Huzurevi onlara, bir minik daire tahsis etti...Eğer 76 yaşında bir gelinle
79 yaşındaki bir damadı, 16 yaşında bir kız, 19 yaşında bir delikanlı havasında görmek isterseniz, orayı ziyaret
etmeniz gerek..
Nerdeyse 60 yıl süren bir aşk hikayesi için, ne güzel bir son değil mi?..

AKILLI PUROCU
Amerika'da bir adam çok değerli ve ender bulunan purolardan bir kutu almış ve bunları her türlü yangına karşı
sigortalattırmış. Adam purolarını keyifli keyifli içmiş, sonra da tam sigortanın son taksitinin ödeme günü
geldiğinde, "Purolarım seri yangınlar sonucunda yandı. Zararımı karşılayın" diyerek sigorta şirketine başvurmuş.
Şirket tabi ödeme yapmayı reddetmiş. Gerekçe de, puroların "alışılmış" yöntemlerle yanmasıymış. Bunun üzerine
adam da mahkemeye başvurmuş.Hakim davayı adamın lehine sonuçlandırmış; çünkü elindeki sigorta poliçesinde
"kabul edilemez yangınlar" diye bir madde yokmuş, purolar her türlü yangına karşı sigortalıymış. Şirket karşı
davanın uzun süreceğini ve sonunda da başarılı olunamayacağı ihtimalinin yüksek olduğunu gördüğünden kararı
kabul etmiş. Adama "zararı" karşılığında tam 15 bin Amerikan doları ödenmiş. Olay asıl bundan sonra başlıyor:
Sigorta şirketi adam parasını tahsil ettikten sonra polise başvurmuş ve purocuyu 24 kundakçılık olayından suçlu
göstererek tutuklattırmış. Sigorta poliçesini ve mahkemedeki ifadesini de delil olarak mahkemeye sununca
adamın kaçacak yeri kalmamış. Bizimki ender bulunan puroları bilerek ve isteyerek "kundaklamak" suçundan
hepsi başına birer aydan toplam 24 ay hapis cezasına çarptırılmış!

PARĐS'TEN SEVGĐLERLE
EYFEL KULESĐ denilince, Đngiliz şair William Morris'le ilgili şöyle bir olay anlatılır: Paris'e yaptığı son gezisinde
Morris, vaktinin büyük bir kısmını Eyfel kulesindeki lokantada geçirmiş. Yemeklerini orada yemiş, yazılarını orada
yazmış. Fakat, bir dostu kendisine: "Kule galiba sizi herkesten çok cezbediyor" deyince, Morris şu cevabı vermiş:
"Ne münasebet! Koca Paris'te o çirkin demir yığınını görmediğim tek yer burası da onun için burada oturuyorum."

AŞK
Karımı 1998'in sonbaharında kaybettim ... Yedi senelik evliliğimizin iki senesini kanser tedavisi için hastanelerde
geçirmiştik. Karım, her evlilik yıldönümümüzde ikimizin fotoğrafını çerçeveler, " Bunlar bizim hayatımızın gölgeleri
" derdi. Öldüğünde, yedi tane resmimiz vardı. 97'nin bir gecesinde onu aldattım. Oysa ona sürekli onu ne kadar
çok sevdiğimi ve sonsuza kadar sadık kalacağımı söylerdim. Ölmeden iki hafta önce yine aynı şeyi tekrarladım.
Tuhaf bir gülümsemeyle baktı bana ve sadece: " Biliyorum " dedi.
Đzmir'e kar yağdığı gün, yani bir ay önce, evdeydim. Fotoğraflarımıza bakıyordum yine. Her çerçevenin altında bir
harf olduğunu ilk kez o gün fark ettim. A. R. K. A. S. I. N.
Gerisi için yılları yetmemişti. Ama sanırım " Arkasına bak " yazmaya filan niyetlenmişti. Hemen çerçevelerin
arkasına baktım. Hiçbir şey yoktu. Sonra bir şey dürttü beni, hepsini teker teker söktüm. Đnanabiliyor musunuz,
her birinin arkasından bir mektup çıktı ! Geçirdiğimiz her sene için sevgi dolu sözler yazmıştı. 1997'deki
resmimizin içinden çıkan zarf ise simsiyahtı. Ve içinden şu sözler çıktı: "14 Mart 1997 ... Gözlerin bana başka
birine dokunmuş gibi baktı. Söylemene gerek yok, biliyorum ... " 2002'deyiz. Onu kaybedeli 4, aldatalı 5 yıl oluyor.
Đçim acıyor şimdi. Çünkü kadınlar biliyor, hissediyor ... Seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü; aşk
sessiz, sevgi dilsizdir ...

BĐLGEYE SORALIM
Bir bilgeye sormuşlar:
- Bir insanın zekasını nereden anlarsınız?
- Konuşmasından.
- Ya hiç konuşmazsa?
- O kadar akıllı insan yoktur ki!..
************
Bilgeye sormuşlar dünya da en güzel şey ne diye?
´Sevmek´ demiş...
Peki, sonra, demişler...
´Sevilmek´ demiş...
Peki, neden sevmek sevilmekten önce geliyor, demişler...
O da demiş ki ´insan sevdiğine sevildiğinden daha çok emindir...

