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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU
Kulübümüz kurucu üyesi Yasef ROMANO dostumuz geçti imiz Sal sabah kalp anjiyosu oldu.Damarlar nda müdahale
gerektirecek bir durum olmad
sevinerek ö rendik.Önümüzdeki bir hafta boyunca baz tetkikler yap laca ndan
hastahanede kalacak dostumuza acil ifalar diliyoruz.
Çorlu 100. y l Rotary kulübü,geliri yap lmakta olan Rotary Lisesine aktar lmak üzere 28 ubat Pazar günü saat 19.30 da
Bo aziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Ayhan ahenk salonunda,oyuncular aras nda kendi üyeler ininde bulundu u
bir oyun sergiliyor.1974 y nda Çorlu Karada mahallesinde,bulduklar bir define haritas ile Bulgarlar n saklad hazineyi
arayan define aray lar müzikli olarak anlatan oyuna kat m bedeli 20.ooTl dir.
Ni anta Rotary kulübünden tertip ettikleri Ünver E
KAVUK 9. Rotary Briç Turnuvas duyurusunu ald k.
20 Mart 2010 Cumartesi günü talyan Kültür Merkezinde yap lacak yönlerinde ilk üç dereceye girenlere kupa verilecek
olan turnuvaya kat m ücreti 20.oo Tl. dir.Turnuva tüm rotaryen ve rotaryen dostlar na aç kt r.
Galata Rotary Kulübü geleneksel olarak düzenledi i USTALARA SAYGI konserinde bu y l Timur SELÇUK’ u
rl yor.Geliri ise imkans zl klar nedeni ile üniversiteye gidememi gençlerimize TÜ Vakf Turizm ve Otelcilik Okulunda
kar ks z meslek edindirme bursu olarak verilecektir.Konser,18. ubat 2010 Per embe ak am saat 20.30 da
SANAT
Konser salonundad r.Biletler www.biletix.com dan temin edilebilir.
Guvernörümüzden en az 4 çift ile kat lmam z istenen a
daki daveti ald k.Bilgilerinize sunar m.
Rotary’nin 105. Kurulu Y Kutlama öleni, 23 ubat 2010 Sal ak am , Esentepe “Point Otel Barbaros” Balo Salonunda gerçekle tirilecektir. Bölgemizin
en önemli Dönem Etkinliklerinden biri olan “Rotary’nin 105. Kurulu Y ldönümü” kutlama organizasyonunu stanbul F nd kl Rotary Kulübü üstlenmi tir.
Davetiyeler Guvernör Yard mc lar arac yla Ba kanlar za ula lmaktad r. Özellikle yeni Rotaryen üyelerimizin baloya kat lmalar ve Rotary’nin kurulu
hikayesini dinlemeleri kendileri için büyük bir kazanç olacakt r. Rotary’nin tan
aç ndan, Rotaryen olmayan dostlar n da baloya davet edilmesi çok uygun olaca
kan nday m. Davetiye bedeli ki i ba 125 TL’dir. Herhangi bir yanl a meydan vermemek için, baloya gelirken davetiyenizi beraberinizde getirmenizi rica
ederiz.
Organizasyonun mükemmel ekilde yürütülebilmesi ve oturma düzeninin yap labilmesi için özellikle Kulüp Ba kanlar mdan, kat lacak üye ve misafirlerin ad ve
soyadlar n (ve kulüp ad n) en geç 19 ubat 2010 Cuma ak am na kadar F nd kl Rotary Kulübüne bildirmelerini rica ederim. Bu bilgiyi alamad
z
taktirde salon düzenlemesinde aksakl klar olaca kaç lmazd r.
Davetiye bedellerinin, Guvernör Yard mc lar arac yla, F nd kl Rotary Kulübü’nün
da verilen Banka hesab na yat lmas rica ederim. Davetiyeleri
Bölge Ofisimizden veya F nd kl Rotary Kulübü’nden temin edecek olan üyelerimiz ödemelerini ayn hesaba - kat lacaklar n ve üyesi olduklar kulübün adlar
belirterek- do rudan göndermeleri uygun olacakt r.
Bu mutlu ve anlaml gecemizde; tüm kulüplerimizin yüksek kat m ile temsil edilmelerini diliyorum.
Sayg ve Sevgilerimle, M.Nuri Özgür 2420. Bölge Guvernörü

yi günler Dileklerimle..
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ED RNE

KUMA
Mahmûre Han m kap dan ç karken yeniden pimpiriklendi.Ayakkab lar bile giymi ken kap dan döndü, tekrar
çeri girdi; Pencereleri iyi kapat p kapatmad
gözden geçirdi, sonra ütünün prizine bakt .Havagaz vanas kontrol etti,
banyo musluklar na bakt . En son olarak da mücevherlerini saklad yere do ru kaçamak bir bak att .Her ey yerli
yerinde ve normal görünüyordu. Kap çekti, a
dan yukar ya do ru üç S ralanm yale kilidi ayr teker teker sonuna
kadar kilitledi.Annesinin ö retti i duay okudu, sa na soluna; üfledi.
Manav n önünden geçerken dikkatini tezgâhtaki incir çekti.. Gün misafirli ine giderken incir götürmesi do ru olmazd
ama bu incir kaç lacak gibi görünmüyordu. Bir buçuk kilo kadar elleriyle seçip keseka
na itina ile yerle tirdi ve Manav
Muzaffer'in buzdolab na koydurdu. Paras pe in verdi. dönü te alacakt .
Dolmu dura nda s ra vard fakat fazla beklemedi. 20 dakika sonra gün oturmas yap lan eve ula
bile.
Her zamanki gibi Alman usûlüyle civardaki dönerciden adam ba na bir porsiyon döner, salata ve ayran smarlad lar; ev
sahibi Cavidan han m kakaolu kek yapm . yediler, içtiler, konken oynad lar, biraz da
-Allah affetsin! - dedikodu yapt lar.Yapmasalar olmazd ; dayan r gibi de ildi. Falan mütayitlik yapan han n beyi, üzerine
ikinci han m bu kad nla ayn evde oturmam; defolsun gitsin evimden "diye kocas yla kavga etmi ti; bütün mahalle ahitti.
Rezalet olmu tu. Bu erkeklere güven olmuyordu; biraz eli para tutan hemen
evini, arabas , han
yedeklemeye bak yordu.Dikkatli olmak laz md ...
-Bir imam nikah k nca hemen ikinciyi alabilirim san yorlar, diye öfkeyle homurdand lar, sonra-her biri teker teker-kendi
lerinin ne kadar halim-selim, ne kadar uyumlu, ne kadar sevecen ve efkat dolu, ne kadar
kendilerine ba ve itaatkâr oldu unu hat rlay p rahatlad lar; bu hususta konu mak arzular , "Ayol nazar de er!
"endi esiyle bast p filancalar n sünnet dü ününde tak lan tak lar, felan dizide falanca karakterin asl nda nas l bir insan
oldu u gibi Konulardan bahsederkeen. ...
Derken Mahmûre'nin içine kor gibi bir ey dü tü;bir fikir, bir endi e, bir ey ...Balkon kap
kapatt ndan emindi; peki
balkona aç lan pencereyi de kapatm m yd ? O pencere aç k kalm sa, kap kapatman n bir anlam kalmayacakt
Çünkü. ev dördüncü kattayd ama olsun; imdiki h rs zlar "ç ta maymunu" gibi evlerin yüzünü t rmanabiliyormu tular ..
Saatine bakt , henüz erkendi fakat bir Mazeret uydurup çantas kavrad . Herkesle alelacele teker teker öpü üp gün
paras da teslim ettikten sonra soka a ç kt . Geçen ilk taksiyi çevirdi, o tela ile manav n önünden geçerken tartt rd
incirleri almay bile unuttu; halbuki incirler dolapta buz gibi, kütür kütür olmu lard . Eve yakla rken Apartman d ardan
gözüyle kontrolden geçirdi. S ra d bir ey görünmüyordu.
Kap açarken "Bizim Bey erkenden mi geldi acaba? "Diye bir hisse kap ld ; çünkü giderken üç defa çevirdi i kilitler, imdi
bir çevirmede aç vermi ti, "Hay rd r in allah" dedi çinden. çeri girdi, ayakkab
ç kar rken
Salonda namaza duran karalt fark etti birden ...
Korkmak akl na bile gelmedi, sadece merak, deh etli bir merak daha önce görmü lü ü yok; esmerce, ba namaz
örtüsüyle örtülü orta ya bir han m, herhalde seccadelerin yerini bilmedi i için hal n üstüne
duruvermi .K bleyi de tam tutturamam . kimdir bu yahu, kocas n köydeki akrabalar ndan biri mi, k
n tan klar ndan
, eski temizlikçilerden biri olmas n?
Evde ba ka kimse var m diye öteki odalar h zla dolan yor; kimse yok. Yüre i kalk yor; yumruk gibi bir ey mide
bo lu undan gö süne do ru yükselip t yor sanki oray . Namaz k lan kad n ise neredeyse tadil-i erkân n bütün
hususlar na riayet ederek a r a r namaz k lmakta.
Acaba bir çay m koysam diye geçiyor içinden; biraz sonra selam verecek nas l olsa ... selam veriyor; önce sa a sonra
sola. Sonra iki elini aç p k sa bir dua ediyor, elini yüzüne sürüyor. göz göze geliyorlar.
-Allah kabul etsin; ho geldiniz, kusura bakmay n tan yamad m sizi?
Namaz k lan kad n mahcup bir tav r tak yor,
"Bilmem ki nas l Söylesem" dolaylar nda bir fade ile konu uyor,
-Ben sizin bilginiz var zannediyordum; bana öyle söylemi ti çünkü. Haberiniz olmad
bilsem önceden telefon ederdim.
Hani yar n gelir yerle irsin deyince, ben de sizin bilginiz vard r diye ...
-Kimsiniz ayol, neden bahsediyorsunuz siz, içeriye nas l girdiniz sahi?
-Anahtar o verdi, sizin Haberiniz oldu unu söyledi; ben kendisiyle konu tum, durumu izah ettim, r zas ald m
Diye anlatt bana. Yoksa gelir miydim böyle. Çok özür dilerim, ben ..
-Kim verdi anahtar , Kimden bahsediyorsunuz?
-Necmettin, yani Necmettin Bey ...
-Necmettin mi; anahtar m verdi? Bana bir ey söylemedi ama; ne demek istiyorsun sen kad n?
-Necmettin Bey, bana üç ay evvel nikah k yd ; beraber ya yoruz, bildi inizi san yordum; dü ün de eve
ta nabilece imi söylemi ti. Birkaç parça e yam al p geldim ben de, i te görüyorsunuz .. .
Kad n art k dinleyemedi, kalbi de ritmini
rm
zaten. Sakince koltu a oturdu, elini ba na dayad , adeta f ldar gibi bir
sesle,
;- imdi p
p rt
toplay p buradan gidin,diye konu tu, "Gözümün önünden kaybolun; benim bir eyden haberim yok.
Necmettin denilecek adam bana bundan bahsetmedi. imdi buradan gidin ve bilin ki, benim cenazem ç kmadan siz bu
evden bir daha içeriye ad m atamazs z. Necmettin olacak alça a gelince, ona da bir çift lâf m var ama imdi siz bir an
evvel ç n evimden lütfen, hatta hemen, hemen ... "
Ev sahibesinin sinir Krizin e girdi ini gören kad nca z, hemen kap dibindeki irice bohças sa lamca ba lad ; vestiyerin
önündeki ayakkab
giyip usulca kap çekti. Yar m dakika sonra apartman kap ndan ç p kö eyi dönerek gözden
kaybolup gitti.
Kad nca z öylece kalakald Koltukta oturdu u güzel zaman. Daha sonra cep telefonundan Kocas Necmettin'i
Aramay ak l etti....
Ak am üzeri karakolda, h rs zl k için girdi i evlerde yakalanaca
anlay nca namaza durup daha sonra "Kuma" rolü
oynayan kad n h rs za dair Öteki hikâyeleri de dinlediler.
Haluk DURDU’nun katk

ile

12 ya ndaki mendilci Ahmet
Dün 15 milyon ö renci ders ba yapt ...
Bilecikli Ahmet ise, Mecidiyeköy’deki Profilo trafik klar nda elindeki ka t mendilleri satmak için ye il
n
yanmas bekleyen araçlar n camlar t klat yordu.
“Sen okula gitmiyor musun” dedim, gerisi geldi:
- ki sene önce dördüncü s
bitirdim ve b rakt m.
- Neden?
- Babam hapse girdi...
- Ne yapt ki?
- nce i ... imdi anlatamam...
- Annen neden çal
yor peki?
- O da çal yor, aha orda... (Eliyle 10-15 metre uzakta kuca nda bir bebekle dilenen kad gösteriyor.)
- Oooo, iyisiniz... Bu klar sizin kontrolünüzde yani...
- K z karde im de cam siliyor...
- Vay, vay, vay... yi para götürüyorsunuzdur...
- Üçümüz günde 200-250 liradan a
toplam yoruz...
- Ayda 6 milyar eder...
- Geçiyor... Ama pazar günleri çal
yoruz... Çünkü pazarlar bu klar t kanm yor. olmuyor. Ben de bal k
tutup sat yorum. Sana da getireyim mi?
- Bo ver bal , o kadar paray ne yap yorsunuz?
- Biraz babama gönderiyoruz, biraz yiyoruz, yar
da biriktiriyoruz.
- Biriktirince ne yapacaks n, dükkân m açacaks n kendine?
- Manyak m m be abi, ne dükkân ... Araba alaca z. Babam hapse girmeden önce korsan (kaçak taksicilik)
yap yordu, büyüyünce ben de ayn i i yapaca m.
- Ev almayacak m
z?
- Evimiz var, belediye verdi. Kâ thane’de...
***
Bu s rada k ye ile dönüyor ve arkamdaki araçlar n sürücüleri kornalar na abanmaya ba yor... Ama
muhabbet tatl , Ahmet’le biraz daha konu mak için arabay iyice kenara çekiyorum.
- Okulu tamamen b rakt n yani...
- Okusam ne olacak ki? Benim ö retmen yirmi y l okumu , bin lira kazan yor. Ya an r m o parayla? Hem ben
her gün internete giriyorum, o yeter.
- Bilgisayar n da m var?
- Niye olmas n ki?
- Peki; arkada lar n okula giderken hiç mi üzülmüyorsun?
- Önce üzülüyordum, ama art k sigara paralar bile ben veriyorum. En zenginleri benim imdi.
Ahmet i in kolay bulmu , yolunu çizmi ; ne söylesem nafile... Vedala p gitmek için hamle ediyorum, surat
as yor:
- O kadar çene çald k, bir be lik bile atmayacak m n?
***
Dün 15 milyon ö renci dersba yapt ...
ansl olanlar üniversiteyi kazan p, ö retmen, doktor, mühendis olacak ve Ahmet’in dedi i gibi ayda bin liraya
talim edecek. Ço u da i sizler kervan na kat lacak.
Ahmet ise o zamana kadar çoktan alt na arabas çekip, korsana ba lam olacak.
Belki de i leri iyice yoluna girecek ve “filo” kuracak...
Ço umuz sokakta gördü ümüz o çocuklara ac yoruz ya...
Bence as l kendi çocuklar
n gelece i için kayg lanmal z!
*************
Adam barda gördü ü güzel bir bayanla konu man n yollar
ar yordu.
Sonunda cesaretini toplayarak k za yakla
ve,
"biraz konu abilir miyiz, acaba?" dedi.
z birden hayk rd :
"Terbiyesiz! Ben senin bildi in k zlardan de ilim!"
Adam utanc ndan yerin dibine girmi ti. Herkes ona bak yordu. Gitti ve masas na oturdu.
Bir süre sonra k z ona yakla . Gülümseyerek,
"Az önceki olay için özür dilerim. Ben psikoloji ö rencisiyim ve utand
durumlarda insanlar n
nas l davrand klar
inceliyordum." dedi.
Adam avaz avaz ba rarak cevap verdi:
- "Ne? Gecesi 200 dolar m ? Deli misin sen?"
A.EREN’in katk

ile

..Müzeyyen Senar' n e siz yorumu ile "Ormanc Türkü" 'sünü bilmeyenimiz yok gibidir.
Türkü; Temmuz 1946'da Mu la'n n Gevenes köyündeki Belen Kahvesinde vuku bulan gerçek bir olay üzerine De irmenci
Tahir Usta taraf ndan bestelenen ve zamanla ünü Türkiye geneline yay lan bir halk türküsüdür.
Türkü'nün hikayesi a

daki gibidir,

"Gevenes köyünde 1922 y nda dünyaya gelen Mustafa ahbudak, a a çocu udur.Mustafa'n n en yak n arkada köy
muhtar Tevfik Cezayir'dir.Her ak am köy kahvesinde dama oynayan iki arkada n iddial ve dostane kar la malar
kahvehanedekiler taraf ndan da ilgi ile izlenir. 1946 y
n bir Temmuz gününde, Mustafa ahbudak ve Muhtar Tevfik
Cezayir, yine dama tahtas n ba na otururlar. Oyunun yar nda 'Sar Memet' lakapl Orman Memuru Mehmet n
kagelir. Mehmet, sarho tur. Bir gün önce, kom u Çiftlik köyünde yang n ç km r. Ormanc , yang n evrak n bir an önce
ilçeye götürülmesi için bekçiyi muhtardan ister. Ancak bu arada 1946 seçimlerinin evrak da Yata an'a gönderilecektir. Her
türlü evrak Yata an'a köy bekçisi taraf ndan götürülmektedir. Muhtar Cezayirli, 'Olmaz, daha acil olan seçim sonuçlar n
ula
lmas gerekiyor. Bekçiyi gönderemem' cevab verir. Bunun üzerine ormanc ile muhtar aras nda tart ma ba lar.
Muhtar Tevfik Cezayirli,
'Ay p ediyorsun Mehmet, bize müsaade et' der ve oyuna devam eder.
Ormanc dama masas na bir yumruk atar. Mustafa ahbudak, bu davran a tahammül edemez ve ormanc tokatlar.
Olay n büyüyece ini anlayan köylüler,ormanc sakinle mesi için kahvenin arka taraf na götürürler.
Ormanc ba rarak küfürler savurmaktad r. Küfürler Mustafa ahbudak' n tahammül s
daha da zorlar. ahbudak,
yerinden kalkar, ormanc n üzerine yürür. Ormanc Mehmet, kamas ç kar p Mustafa ahbudak' kolundan yaralar. O
zaman, Mustafa ahbudak ormanc korkutmak için, belindeki tabancay ç kar r, yere do ru ate eder. Muhtar,
ormanc n ikinci kez kama vurmamas için elini tutar. Fakat, Mustafa teti i çoktan çekmi tir ve kur un muhtar Tevfik
Cezayir'e isabet eder. Ormanc Mehmet n, bunun üzerine kaçmaya ba lar. Mustafa ahbudak kaçmas n diye, bir el daha
ate eder. Bu ate de öldürmek için de il, kaçmas na engel olmak içindir. kinci at ta Mehmet n, yere dü er. Arka
cebinde tütün tabakas oldu u için, ona bir ey olmaz. Ama Tevfik kanlar içindedir.
O günlerin imkans zl klar içerisinde Tevfik'i, tahta bir sal üzerinde köyden 23 kilometre uzakl ktaki Mu la Devlet
Hastanesi'ne götürürler.Tevfik, çok kan kaybetmektedir. Mustafa, Doktor Veli Bey'e, "Babam n selam var, bu adam
iyile tir" diye yalvar r. Doktor Veli Bey, "O ölecek, önce senin kolunu saral m" diye yan t verir. O s rada Tevfik eliyle i aret
edip Mustafa'y yan na ça rarak, "Ben ölüyorum, hakk helal et" dedikten sonra can verir.
Mustafa, en yak n arkada
öldürdü ü için teslim olur, 4 y l ceza al r.Cezaevindeyken her gece Tevfik rüyas na girer.
Ancak ormanc ya kini gittikçe artar.
Bu ac olaydan sonra köyde kalamayaca
anlayan Mehmet n ise, tayinini ister, Kavakl dere Orman Müdürlü ü'ne
atan r. Aslen Marmarislidir. Emeklili inden sonra oraya yerle ir. Doksanl y llar n ba nda da ölür.
Mustafa ahbudak da, cezaevinden ç kt ktan sonra, an larla dolu o köyde ya ayamayaca
anlay p, Mu la'ya yerle ir.
Çok sevdi i, günlerini birlikte geçirdi i arkada Muhtar Tevfik Cezayir'i öldürdü ünde, arkada 25 ya nda
bir e ve 3 çocuk b rak r. Muhtar' n e i Pembe, bu ac ya dayanamay p birkaç l sonra akli dengesini yitirir. O lunun biri
zmir'e yerle ir. Di er o lu ile k , köyde evlenirler ve hayatlar orada sürdürmeye devam ederler.
Bu arada Mustafa'n n anne taraf ndan akrabas olan De irmenci Pisili Tahir Usta Gevenes Köyü'nde ya anan bu ac
olay n türküsünü bestelemi tir. Bu türkü bugün dü ünlerde okunan, herkesin diline dü en Ormanc türküsüdür.
Hayat n kalan y llar bu olay unutmaya çal arak geçiren Mustafa ahbudak da 28 Mart 2005 günü zmir Ege
Üniversitesi Hastanesi'nde 83 ya nda ölür."
rfan ERETEN’in katk

ile

DUA D
Müslümanlar dua sonunda "Amin" derken. H ristiyanlar ise "Amen" derler.“Amen“ asl nda Yahudi dilinden geliyor onlar
bu kelimeyi taa M r’dan ç kmadan önceki devirlerde beri kullanmakda rlar.Yani Yahudiler bu ifadeyi, bu deyi i bir
zamanlar tutsak olduklar M r’da ö renmi ler.
Buradan anla yor ki Yahudilerin "Amen" kelimesi de erek Arapçaya "Amin" olarak geçmi , Hristiyanlarca da aynen
„Amen“ eklinde al nm r.
Peki bu kelime nereden ve nas l türemi olabilir? Tarih Baba bize bunu antik M r ya ant ndan öyle aktar yor:
r’da bir Firavun vard : Fravun Amenofis. Amenofis ibadetlerde yap lan her duan n sonunda kendi ad n
an lmas , "Amen" denilmesini emretmi ti.
Yani "Amen" kelimesi eski
r dili olan K pti dilinden bu ekilde gelmektedir.
te Yahudiler de o zamanki M r gelene ine uyarak böyle söylemeye ba lad lar.
Anla ld kadar ile Yahudileri M r'dan ç karan Hz. Musa bu gelene e dokunmam ve bu gelenek Yahudili e,
ristiyanl a veMüslümanl a iyice kök salm .
Gariptir ki, gerek Tevrat gerekse Kur'an'da Firavunlar en nefret edilen ki iler olarak tan lmakta iken hem Yahudi ve
ristiyanlar hem de Müslümanlar günde birçok kere bir Firavunun ad anmakta ve bunu kendi dinleri ile ilgili bir deyi
sanmaktad rlar...
Mehmet SAVA

n katk

ile

