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DUYURULAR

Merhaba Değerli Dostlarım
Bu hafta dönemimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Öncelikle Geçmiş Dönem Başkanım Sayın
Muzaffer MEMİŞ;e çok teşekkür etmek istiyorum güzel bir çalışma yılını geride bıraktık. Muzaffer
başkanım Kulübümüzün hizmet çıtasını epey yükseltti inşallah bizlerde onun bize devrettiği bayrağı
daha yukarılara taşıyacağız
Geçmiş dönem Guvernörümüz Sn.Fatih Recep SARAÇOĞLU yayınladığı mesaj la geçen
çalışma dönemi için herkese teşekkürlerini gönderdi Dönem Guvernörü Sn. Sait FEYZİOĞLU da yeni
dönem çalışmaları için başarı dileklerini iletti
Bizlerde İlk günden çalışmalarımıza başladık Edirne’de yapılacak olan Balkan Büyükler Atletizm
Şampiyonasına bu yılda sponsorluk yapıyoruz.Ayrıca Uluslar arası RYLA Düzenleme konusunda
çalışmalarımız başladı ayrıntıları kısa bir süre sonra belli olacak
Geçen hafta Kulübümüzün geçmiş dönem başkanlarından TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa YARDIMCI’nın sahibi olduğu Yardımcı Peynirlerinin açılış töreni yapıldı kulübümüzü temsil
eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum
Şükrü CİRAVOĞLU Dostumuz Kulübümüzde 25.yılını doldurdu kendisini kutluyoruz Cengiz
BENAKMAN dostumuzun Teyzesinin yoğun bakımda olduğunu öğrendik kendisine geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz. Erol Ustamız en küçük oğlunu da evlendiriyor genç çifte
mutluluklar diliyoruz.
Tatil aylarında olduğumuz için tatilde olan tatile çıkacak olan dostlarımıza iyi tatiller diliyorum.
haftaya görüşmek dileğiyle.
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ÜNLÜ MÜCEVHER TASARIMCISI, MÜSTESNA İNSAN ve SANATCI SEVAN İNCE NİN AĞZINDAN

Biz 4 Ermeni arkadaş, geçen akşam dernekten çıkmış, Galatasaray' da nargile keyfi yapıyorduk. Laf döndü dolaştı malum
konuya geldi. Baktım, herkes aynı husustan dertli: Ermeni asıllı bir Türk ve sade bir T.C. vatandaşı olarak dünyaya ses nasıl
duyurulur? Ünlü bir sanatçı, politikacı veya bir dernek başkanı değilsin ki mikrofon uzatıp röportaj yapsınlar. Gazeteci
değilsin ki fikirlerini köşenden dünyaya duyurabilesin. İyi de, biz bu işten sıkıldık. Bizim yerimize, bilir bilmez herkes
konuşuyor. Bir tarafta Ermenilere soykırım yapılmıştır diyenler; diğer yanda soykırım yoktur diyenler. Şimdiki moda ise
tarihçilere bırakalım diyenler..
Soykırım yapılmıştır diyenlere bakıyorum, hepsi ya kindar Ermeni diasporası mensubu, veya bunlardan çıkarı olan siyaset
erbabı. Yoktur diyenlere bakıyorum, bu konuda derin bir bilgileri yok ama adettir diye reddediyorlar. Tarihçiler deseniz,
neyi ortaya çıkartacaklar, Allah Aşkına? Soykırımın belgesi mi olur? Es kaza ortaya bir belge çıksa, muhakkak karşı bir de
belge çıkar, tartışma sonsuza kadar sürer gider.
Gerçeği, benden ve benim gibilerden başkası bilemez. Bizler, hadiseleri birinci ağızdan dinlemiş kişileriz. Bizler Türk
Ermenileri'yiz. Türk Ermenileri'nin Harici Ermeniler'den çok ciddi bir farkı vardır. Bizler, tehcir sırasında, ya Türkiye'de
kalmışların veya tehcir bitiminde Türkiye'ye geri dönmüşlerin torunlarıyızdır. Bizler tek tip hikaye dinlememişizdir.
Diaspora Ermenisi sadece ölüm hikayesi bilir. Olaylardan sonra geri dönmemiş ve komşularının mahcup yüzlerine tanık
olmamıştır. Onlar, bu ölümler için bütün Türk'leri suçlarlar. Olayları sadece soykırım olarak nitelerler. Türk Ermenisi'nde
ise daha bol ve daha değişik hikayeler vardır:
Mesela, dedem, Erzincan'daki çiftliklerinden abisinin alınıp götürülüşünü ve onu kurtarmak için başçavuşa bir eşşek yükü
altın fidye verdiğini anlatırdı. Ne abi dönmüş ne de altınlar. Anneannem, köydeki Ermeni delikanlıların nasıl silahlandırılıp
çeteci yapıldıklarını anlatırdı. Üniformalarını yabancı lisan konuşanlar getirmiş.
Büyükbabam, Kayseri'de tüm sülalesini kurtarmak için çırpınan Osmanlı Yüzbaşı'sı Sinan'ı ağlayarak anlatırdı. Sayesinde o
sülaleden kimsenin kılına zarar gelmemiş. Bizler, katliam hikayeleri dinlediğimiz gibi, bir Ermeni arkadaşı tehcire giderken
askerin önüne yatan Türk'lerin; veya, yurtlarına geri döndüklerinde onlara tekrar kucak açan Türk komşuların hikayeleri
ile de büyüdük.
Onun için “bize sorulsun” diyorum. Kimse bizden daha objektif olamaz. Bu hadisenin bir uzun anlatımı vardır bir de kısa
anlatımı. Kısası şudur:
Tebaanın bir kısmı emperyalist güçlerin gazına gelip ayrılıkçılık yapmıştır. Buna kızan Osmanlı hükümeti bölgede tehcir
kararı almıştır. Günün şartlarına göre tehcir (göç) zor koşullar altında gerçekleşmiştir. Sürgünler, çoluk çocuk muhtelif
şekillerde kırılmış ve kıyıma uğramıştır. Bu kırılma hastalık ve açlık sebebiyledir. Kıyım ise Osmanlı askeri tarafından
organize bir şekilde yapılmamıştır. Hastalık dışındaki bu ölümler, münferit olaylardır ve sürgünlerin yanlarında
götürdükleri altın paraları gasp etmeyi amaçlayan bölgenin eşkıyaları tarafından yapılmıştır.
Başka cephelerde de savaşmakta olan Osmanlı askerinin sürgün esnasındaki cinayet olaylarını önleyecek sayıda ve güçte
olup olmadığı da bir tartışma konusudur. Hal bu iken, o bölgede bu olayların cereyan ettiği esnada, ülkenin batı
bölgelerinde yaşayan Ermenilerin aynı şekilde bir zulme uğramadığı göz önüne alınırsa, buna bir soykırım denemez. Pek
çok başka kelime söylenebilir; soykırım hariç. Kaldı ki, söz konusu 1.5 milyon Ermeni sayısı, ölü sayısını değil kayıp sayısını
ifade eder.
Biz Türk Ermenileri, iyi biliriz ki: Anadolu, bu olaylar esnasında veya sonrasında, Müslüman olmuş Ermenilerle doludur. Bu
kişiler, daha sonra serbest olmasına rağmen kendi dinlerine dönmemişler ve geçmişlerini gizledikleri için kayıp hanesine
yazılmışlardır.
Sözün kısası budur.
Konuşmak gerekirse biz konuşur olayların uzun hikayesini anlatırız. Bu konuda bizlerden daha iyi tarihçi de olmaz.
Fransızlara gelince. Onlara da küflü peynir yemek düşer.
Kalın sağlıcakla
Sevan İnce
Mustafa MAVİLİ’ nin katkısı ile

9 Ay Sonra...
Çocukluktan beri iki eski arkadaş Murat ve Şahin bir kış mevsiminde, hafta sonu kayak yapmak için bir otele
rezervasyon yaparlar ve malzemelerini Muratın kamyonetine yükleyip kuzeydeki bir dağa doğru yola çıkarlar.
Araçta birkaç saat yol aldıktan sonra çok kötü bir kar fırtınasına yakalanırlar ve en yakındaki bir çiftliğe yetişip
yardım istemek için kapıyı çalarlar.
Kapıyı çok hoş ve güzel bir bayan açar. Durumu bayana anlatıp geceyi orada geçirip geçiremeyceklerini
sorarlar.
Bayan;
-“Hava şartlarının çok kötü olduğunun farkındayım ve bu kocaman malikane ve çiftliğe sahibim, ama çok yakın
bir geçmişte eşimden boşandım ve yalnız yaşıyorum. Şayet sizi evime alırsam, komşular yanlış düşünüp
dedikodular yapmaya başlarlar” deyip özür diler.
Murat;
-“Endişelenmeyin lütfen hanımefendi, biz şu evin yanındaki ahırınızı da kullanabiliriz. Ahırda da uyuyabiliriz ve
hava biraz yumuşayınca sabahın çok erken saatlerinde hemen gideriz” der.
Güzel bayan razı olur ve iki arkadaş ahıra girip geceyi orada geçirebilmek için hazırlıklarını bitirip yatarlar.
Sabah olduğunda hava sakinleşmiştir ve iki arkadaş yola çıkarlar. Kayak yaparak harika bir hafta sonu geçirirler.
Lakin, takriben 9 ay sonra, Murata bir avukattan hiç beklenmedik yazılı ve resmi bir tebligat gelir.
Murat ilk başta biraz şaşırmıştır. Lakin tebligatı dikkatlice okuduktan sonra, gelen yazının,9 ay önce arkadaşı
Şahin ile birlikte kayak yapmak için hafta sonu kayak merkezine giderken tanıştıkları o güzel bayanın
avukatından olduğunu anlar.
Murat hemen arkadaşı Şahine uğrar ve;
-“Şahin...,yaklaşık 9 ay önce kayak yapmaya giderken ahırında kaldığımız o varlıklı, boşanmış ve güzel bayanı
hatırlıyor musun?”
Şahin.;
“Evet, tabi ki hatırlıyorum”
-“Pekiii, gece yarısı ahırda uyuyorken kalkıp bayanın evini ziyaret edip kendisiyle görüştün mü?”
Şahin, yakayı ele vermiş olmanın verdiği utanç ile.
-“Iııhhh.... evet, maalesef itiraf etmem gerekir ki yaptım” der
-“Pekala, bana dürüst bir cevap ver lütfen... Bayanla birlikte oldun mu?”
Şahin artık.. kıpkırmızı olmuştur ve nerdeyse fısıldayarak;
-“Eveett...” der.
Murat;
-“Yine dürüst bir cevap istiyorum.., bayana, kendi adın yerine, benim adımı verdin mi?”
Şahinin yüzü... artık bir pancar kadar kırmızı olmuştur;
-“Bak dostum, çok özür diliyorum ve korkarım ki senin adını verdim., evet” der.
Şahin titreyerek, korku ve panik içinde;
-“Pekiii.... Neden sordun ki?” diye mırıldanır.
Murat yanıtını verir;
-“Çünkü kadın ölmüş ve tüm malvarlığını bana bırakmış......”

Almanya’da bir Lise Müdürü, her eğitim öğretim yılı başında
öğretmenlerine şu mektubu gönderirmiş.
“Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim.Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü.
İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi
bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar.
Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum.
Sizlerden isteğim şudur;
Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın.
Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin.
Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa, ancak o zaman önem taşır.”

Flört aşamasında;
Karakter ayarlarını kişiselleştirip,
Evlenir evlenmez;
Fabrika ayarlarına dönen canlıya,
“ TÜRK ERKEĞİ “ denir.
VAHİT BAŞAR KABATAŞ LİSESİNDEN EMEKLİ FİZİK HOCASIDIR. ( İsmet AÇIKGÖZ’ün ilavesiyle 2. Baskı.)

BENİM DÖNEMİMDE SİGARADAN YAKALADIKLARINI TANESİ 25 KURUŞ OLAN 2O ADET KIZILAY PULU İLE CEZALANDIRAN
MÜDÜR MUAVİNİ VAHİT BAŞAR HOCA AYNI ZAMANDA TALİM TERBİYE DE GÖREV YAPMIŞ EĞİTİMDE HER TARAFI BİLEN
BİRİ. ÖĞRENCİLERİN TİTREDİĞİ BİR HOCA. ONUN ANLAYIŞINA GÖRE AYAKTA SU İÇMENİN CEZASI EŞŞEK SUDAN GELİNCEYE
KADAR DAYAKTIR. BEN ŞAHİDİM.TAM BİR SERLOK HOLMES KISA BOYLU NEREDEN ÇIKACAĞI BELLİ OLMAYAN
TUVALETLERİN BEKÇİSİ MESAİ KAVRAMI OLMAYAN BİRİSİ. GECE SAAT 11 DE BİR BAKMIŞSIN OKULDA SAHİLDE VOLTA
ATARKEN GÖRÜNÜR SİGARA İÇEN ÖĞRENCİYİ YAKALARSA KEFALET OLARAK SAATİNİ VEYA CEKETİNİ ALIR ERTESİ GÜN İÇİN
MUAVİN ODASINDA RANDEVU VERİR.ORADA SİGARA İÇMENİN BEDELİ 20 KIZILAY PULU TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEN
ÖĞRENCİ TAHTA 30 SANTİMLİK CETVELİN KILIÇLAMA HALİNİ ELİNİN PARMAKLARININ UÇLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ HALİNE
20 KEZ VURULMASINI KABUL ETMİŞ OLUR.BU İŞLEMİ ÖĞRENCİ İSTERSE BİRKAÇ SEFERDE BEŞER DEFA DA DA ÖDEYEBİLİR
VEYA 20 KIZILAY PULU KARŞILIĞINI ÖDER .YETMEDİ SİGARANIN 23 ZARARI VE 3 FAYDASINI 5 DEFA DOSYA KAĞIDINA
YAZARAK ONA TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.
O MEZARIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KABİRİN ÜZERİ BÜLBÜL KAFESİNİN BÜYÜTÜLMÜŞ HALİ ÇELİK PROFİL OLARAK
ÖRTÜLMÜŞTÜR.BİZİM VE KAÇ NESİL BİLMİYORUM TANIMA ŞEREFİNE NAİL OLDUĞU KARİZMATİK BİR HOCADIR.
İsmet AÇIKGÖZ’ün katkısı ile

