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DUYURULAR

Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;
Bölgemizden RYLA komitesi başkanı Rtn. Fuat YALÇIN’ ın liderliğinde RYLA tanıtım toplantısı düzenlenecektir.
Tarih 21 eylül saat: 10:00—13:00 arasında Beyoğlu öğretmen evinde yapılacaktır. Gençlik ve RYLA komitesi
başkanlarımızın katılımını rica ediyorum.
17-28 şubat 2014 tarihinde yapılacak olan güney Afrika aile değişim programına Rotaryen dostlarımız
başvurabilir. İlgilenen dostlarımız Rtn. Nilgün ULUĞ’a ulaşabilirler.
7 aralıkta yapılacak TRAKYA GECESİ için organizasyonda kulüp olarak yer aldığımız malumlarınızdır. 8 eylül de
Silivri Garden da organizasyon için yapılacak toplantıya kulübümüzden guvernör yardımcımız sayın Muzaffer
MEMİŞ, kulüp sekreterimiz Cengiz TUĞLU ve Rtn. Ali ES katılacaklardır.
Ayrıca bu toplantımızda Yunanistan da yapılan ryla eğitimine katılan ve bizi orada yapılanlarla ilgili
bilgilendiren Aytuğ ALTUĞ’a teşekkür ediyorum.
Geçmiş dönem başkanımız Halil ALTUĞ’un kayın babası(Ayfer hanımın babası) kalp rahatsızlığı nedeniyle
Trakya üniversitesine kaldırılmıştır. Kendilerine acil şifalar diliyorum.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Bülent EGELİ 2013 – 2014 Dönem Başkanı
Bültenimiz_5 sayfadır
30.Nisan itibarıyla Dünyada 1.219.801 Rotaryen ve 34.462 kulüp bulunmaktadır.

MİSAFİRLERİMİZ

:

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Aytuğ ALTUĞ

Öğrenci

Bülent EGELİ Misafiri

Ahmet Cem ALEMDAR

Öğrenci

Cengiz TUĞLU Misafiri

Gürkan KÖMÜRCÜ – Reşat AYAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

İsmet AÇIKGÖZ – Ümit MIHLAYANLAR

DEVAM DURUMU

:

78.95

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

03 EYLÜL Mine BENAKMAN

Doğum Günü

11 EYLÜL Dilek-Muzaffer MEMİŞ

Evlilik Yıldönümü

14 EYLÜL Ali ES

Doğum Günü

15 EYLÜL Füsun ÇAĞLAYAN

Doğum Günü

18 EYLÜL Aysun-Okyar YAYALAR

Evlilik Yıldönümü

KUTLARIZ…….
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Yaşasın Yaşlılık !
Cahit Sıtkı yedek subaylığını yaparken bölüğün künye defterinde bir isim dikkati çeker( Abbas oğlu Abbas). talim
bitiminde Abbası çağırır Abbas gelir bir selam veriri Abas oğlu Abbas emret komutanım aralarında şöyle bir
konuşma geçer
Nerelisin?
Mardin Midyatlıyım komutanım
Benim emirerim olurmusun
Sen bilirsin komutanım
abbas mükemmel bir emir eri olur .komutanın bütün ihtiyaçlarını karşılar aralarına bir dostluk doğar. arada birde
akşamları beraber çilingir sofrasına oturup içerler
bir gün Cahit Sıtkı sorar abbas sen istanbulu bilirmisin
bilirim komutanım
Beşiktaşı bilirmisin bilirim komutanım
orada benim bir sevilim var git kaçır onu bana getir
ertesi sabah Abbas giyinmiş kuşanmış İstanbula gitmek üzere hazırdır . bu tertemiz saf Anadolu çocuğunun
bağlılığından çok etkilenmiştir şair ve şu şiiri yazar
Haydi Abbas vakit tamam /Akşam diyordun işte oldu akşam/ kur çilingir soframızı/ Dinsin artık bu kalp ağrısı/ Şu
ağacın gölgesinde olsun/ Tam kenarında havuzun/Aya haber sal çıksın bu gece/Görünsün şöyle gönlümce/Bas
kırbacı sihirli seccadeye/ Göster hükmettiğini mesafe ve zamana/ Katıp tozo dumana/ Var git / Böyle feman eyledi
Cahit/Al getir sevgiliyi Beşiktaş’tan/ Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan....
YAŞASIN YAŞLILIK !

*
Can KIRAÇ
*
Eğer sağlığınız ve moraliniz yerindeyse, YAŞLILIK, insan hayatında keyifli bir süreç olabilir. Bu görüşle, 86 yaşına
girmiş bir İHTİYAR olarak kendi hayatımı irdelemek ve sonuçları sizinle paylaşmak istedim.
*
Yaşlılığın belirgin bir özelliği UYKU konusunda karşılaşılan sorunlardır. Çünkü; İnsanın yaşı ilerledikçe uykuya
olan gereksinimi azalıyor. Benim gece uykusu programımda radyonun önemli bir yeri vardır. Hayatımın son yirmi
yılında, yatakta kulaklıkla radyo dinleme alışkanlığım oluştu. Özellikle , internet sayesinde yabancı ülke
radyolarına ulaşmak çok kolaylaştı. Bu sayede, dünya olaylarındaki gelişmeleri yatağımdan dinliyor ve olayları
yorumlayan programlardan yararlanıyorum. Şunu da belirtmek isterim; gece uyandığım zaman televizyon
izlemekten uzak duruyorum, gece televizyonu insanı daha uyanık tutuyor.
*
Bir çok dostumu kaybetmiş olmama rağmen, çevreme bakınca, yaşlanmış insanların çoğaldığını gözlemliyorum.
Babam 1954 yılında vefat ettiği zaman 57 yaşındaydı. O gün, ben 27 yaşımdayken, babamın yaşına kadar
yaşamayı kendime hedef seçmiştim. Halbuki, bugün 86 yaşıma adım attım ve yaşamaktan büyük mutluluk
duyuyorum. Çünkü; yaşlılığın beni olgunlaştırdığını hissediyorum. Yaşanmış olan yıllarda kazandığım
deneyimlerin benim bilge kişiliğimi (!) zenginleştirdiğini görüyorum. Çevreme olan sevgimin güçlendiğini
yaşıyorum.
Bu iyimserliğimin temelini araştırınca, bir sürprizle yüzleşiyorum!
Planlı yaşamak yerine, fırsatları değerlendirerek (spontane) yaşamak!
Son anda kararlaştırılan yurtiçi – yurtdışı kısa süreli seyahatlerden keyif alıyorum. Eşimin Alzheimer rahatsızlığı
sebebiyle ondan günlerce uzak kalmak istemiyorum.
*
Kitaplara olan merakıma gelince:
Evimin her odasında küçük bir kütüphanem var. Kitaplar bana heyecan veriyor ve öğrenme merakımı tetikliyor.
Ancak, bir itirafta bulunmak istiyorum; okumaya başladığım her kitabı bitirdiğimi söyleyemem!
Çağımıza damgasını vurmuş olan BİLGİSAYAR, ilerlemiş yaşıma rağmen benim hayatımda da önemli bir yer
tutuyor. Bigisayara olan tutkum 25 yıldır devam ediyor. İnternetli dünya ve akıllı tablet-telefon uygulamaları başımı
döndürüyor! Bilgisayarımı kişisel arşivim olarak kullanıyorum. Kolaj merakımı photoshop programları ile
zenginleştiriyorum. Site’mde (http://www.cankirac.com/) 735 kolaj ve 390 yazım bulunuyor. Ayrıca; yayımladığım
üç kitabım, televizyonlara çıkmış röportaj ve konuşmalarım, eski ve yeni fotoğraflarım da arşivimi zenginleştiriyor.
Bugüne kadar bilgisayarda oyun oynamadım. Çünkü, bilgisayar oyunlarının tutkum olmasından korkuyorum!
İNTERNETLİ BİLGİSAYAR’ın insanlığa kazandırdığı yenilikleri hayretle ve hayranlıkla izliyorum. SOSYAL
MEDYA sayesinde güncel olayları takip ediyorum. Facebook, Twitter gibi uygulamalar insanlar arası iletişimi

hayallerimin ötesinde geliştiriyor. Böylece, Sosyal Medya sayesinde şeffaf bir toplum olmaya yöneliyoruz. Bu
gelişmeler, benim yarınlara umutla bakmamı sağlıyor.
Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) çok ilgi duyuyorum. Başlangıçta buralarda görev almaya heveslenmiştim.
Şimdi, özellikle Taksim Gezisi olaylarından sonra bu kuruluşlarda gençlerin görev almalarını öneriyorum. Ben,
İstanbul’un aydın çevresinden kopmamak için İstanbul Rotary Kulübü üyeliğine devam ediyorum.
*
Yaşlılıkta “yatalak” olmaktan korkuyorum. Önlem olarak günlük yaşamıma hareket katmaya özen gösteriyorum.
Fizik gücümü canlı tutmak için profesyonel destek alıyorum. Yemek rejimime olduğunca (!) dikkat ediyorum. 1987
yılından bu yana sigara içmiyorum, bunun faydasını bugün yaşıyorum.
41 yıl süren çalışma hayatımın disiplini dışına çıkınca, “çılgınlık” yapma heyecanı içimi dolduruyor. Sakal
bırakmak, saçsız kafamın arkasına “atkuyruğu” sarkıtmak, renğarenk çorap, gömlek , pantalon giymek gibi… Bu
yıl içime doğan çılgınlık ise bir motosiklet sahibi olmak. Ve, Boğaz köprüsünden 200 kilometre hızla geçmek !
*
Bu çılgınlık beklentimi açıkladıktan sonra, şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın
ABBAS şiirini kendime uyarlıyor,
YAŞLI dostlarıma sağlıklı günler diliyorum.
*
Haydi CANBABA vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı;
Dinsin artık bu kalb ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece;
Görünsün şöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
Göster hükmettiğini mesafeye
Ve zamana.
Katıp tozu dumana,
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi ÇAMLICA’dan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.
*
Küçük Çamlıca - Temmuz 2013
Fuat ERÇETİN’in katkısı ile

40 yaşında erkek arkadaşlar o akşam nerede yemek yiyeceklerini tartışıyorlarmış. Sonunda Gausthof zum Lowen
lokantasında buluşmaya karar vermişler, nedenleri Helga adlı garsonun mini etek giymesi ve bacaklarının çok
güzel olmasıymış.
10 yıl sonra, 50 yaşına geldiklerinde aynı konuyu tartışmışlar ve Gausthof zum Lowen lokantasında buluşmaya
karar vermişler, nedenleri lokantanın yemeklerinin güzel ve zengin bir şarap kavına sahip olmasıymış.
10 yıl sonra, 60 yaşına geldiklerinde aynı konuyu tartışmışlar ve Gausthof zum Lowen lokantasında buluşmaya
karar vermişler, nedenleri lokantanın sessiz ve sakin olmasıymış.
10 yıl sonra, 70 yaşına geldiklerinde aynı konuyu tartışmışlar ve Gausthof zum Lowen lokantasında buluşmaya
karar vermişler, nedenleri lokantanın tekerlekli sandalyeler için uygun olması ve asansörünün bulunmasıymış.
Bir 10 yıl daha geçmiş, 80 yaşına gelmiş ve tekrar buluşup yemek yemeye karar verdiklerinde yine Gausthof zum
Lowen lokantasında buluşmaya karar vermişler, bu kez nedenleri lokantaya daha once hiç gitmedikleri ve yeni bir
mekan tanıma arzularıymış.
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

ARKADAŞ DÖKÜMÜ
Evvela dişlerimiz döküldü,
Sonra saçlarımız,
Ardından birer birer arkadaşlarımız. ...
Şu canım dünyanın orta yerinde
Yalnız başına, yapayalnız
Kırılmış kolumuz, kanadımız
Tatlı canımızdan usanmışız..
Bir şüphedir sarmış yüreğimizi
Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi
Bir şüphedir demir atmış yüreğimize
Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun
Bir çalım bir kurum hepimizde
Nereden inceyse oradan kopsun..
Bu canım dünyanın orta yerinde
Hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize
Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar
İşte: Hamsiler sürü sürü,
Arılar bölük bölük,
Leylekler tabur tabur..
Ya bizler? Eşref-i mahlukat! ..
Boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza gömülmüşüz.
Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur
Bizler sürü sepet
Yalnız birbirimizi öldürmüşüz...

Bedri Rahmi Eyüboğlu
( 1913 - 1975 )

Yıl 2050

MAKALE
- Annemin damatları için yorumu: "Bütün öküzler de bizi buluyor, nasıl ot yetiştirdiysem artık."
- Merdivenlerden düştüğümü gören ve buna rağmen "düştün mü" diye soran mal. "Yok düşmedim benim
iniş tarzım bu"
- Millet ruh ikizini buluyor, ben 15 dakikadır çorabımın diğer tekini bulamadım. Nerde yanlış yapıyorum
acaba?
- İzdivaç programları çok ilginç. 70 yaşındaki adam "elektrik alamadım ben" diyebiliyor. Bence sen nefes
aldığına dua et.
- Ben hiç anlamıyorum ya, madem ki okumanın yaşı yok, bırakın gençliğimizi yaşayalım, ilerde okuruz.
- Anne ben niye kimseyi sevemiyorum, bu şanssızlık genetik mi? dedim. O senin bireysel mallığın bizi
karıştırma dedi. Hemen sustum.
- Elalemin çocukları 1nci oluyor diyen anneme, bak analar neler doğuruyor, sende iş yok dedim,
ardından terliği yedim.
- Beş tane onluk verecekmiş gibi para sayma sesi çıkartıp, şovunu yapıyorsun sonra laps diye tek ellilik
veriyorsun ya, yatacak yerin yok senin, bankamatik.
- Arap kanalında maç izliyorum. Spiker ne derse babaannem "amin" diyor.
- Hadi çal giderken kapımı diyen Serdar Ortaç'a seslenmek istiyorum. Kapı giderken değil, gelirken
çalınır. Saygılar...
- Doktor 3 ay ömrünüz kaldı deyince "Başhekimin yakınıyım" dedim. 6 ay daha uzattı. İşi bilecen abi.
- Bazen susmak en iyi cevaptır ama laf sokmak varken neden susayım ki?
- 50 kadına eski sevgililerini sorduk; 20 yeni hayvan adı öğrendik.
- Eşofman takımı almaya gittim. Param yetmedi sadece altını aldım, üstü kalsın dedim. Havam oldu.
- Baba: "Oğlum yeter artık facebook dışında bir dünya daha var" "Vallah mı? Linki yollasana!"
- Biz de yanlış olmaz, olmuşsa yanlışlıkla olmuştur.
- Eczaneden çıkarken "Tekrar bekleriz" lafı beddua değil de nedir abi?
- Bir erkeğin ne kadar tehlike olduğunu görmek için, maç izlerken kanalı değiştirmek yeterlidir.
- Bir kızla baş başa film izlerken erkeklerin kafasında dönen diğer filmler 6 dalda Oscar alır.
- Otobüste arkaya doğru yürüyelim diyen adama "yürümek isteseydik otobüse binmezdik" diyen genci
tebrik ediyorum.
- Bazı insanları ALLAH'a havale etmek yerine; ağzını burnunu dağıtıp havale geçirmesini istiyorum.
- "Alo oğlum nerdesin?’’ ‘’Otobüsteyim anne geliyorum.’’ "Çıktın mı okuldan?" ‘’Yok anne otobüsü okula
soktum içinde bekliyorum.’’
- Hap yazma yutamam, şuruptan midem bulanır, iğneden de korkarım... diyen ergene "Muska mı
yazayım "diyen doktora saygılar.
- "Derste hep aynı parmakları görüyorum" diyen hocama; değişiklik olsun diye orta parmağımı kaldırdım.
Dersten attı, mağdurum.

