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"Bende bu vekayiin ilk hiss-i 
teşebbüsü, bu memlekette
bu güzel Adana’da 
doğmuştur.”

M. Kemal Atatürk

ÖZEL
SAYIGeçen 52 yıl içinde Adana 

Rotary Kulübü'nün bir üyesi 
olarak karınca kararınca 
pek çok işler yaptık. 
Bunlarla gurur duyuyoruz.  
Ben burada edindiğim 
dostlarımla büyük bir 
aile oluşturduğumuza 
inanıyorum.  Beni 
kulübüme bağlayan bu gizli 
mıknatıs çok güçlü olsa 
gerek.  Bilmem siz de aynı 
şeyi hissediyor musunuz ?

“

ROTARY'E ADANMIŞ BİR ÖMÜR:

CEVDET
NACi

”



Adana Rotary Kulübü üyeliğim 1968 yılı sonlarında oldu.  Şu an 52 yıllık en 
eski üye konumundayım.  1983/84 döneminde başkanlık yaptım.  Gerek 
kulübümde, gerekse bölgemizde çeşitli komitelerde görev aldım.  Hayatımın 
en güzel günlerini bu kulüpte dostlarla birlikte yaşadım. Pek çok unutulmaz 

anılarım oldu. Hepsini anlatmam mümkün değil.

Geriye dönüp baktığımda, Rotary birlikteliğini cazip ve güçlü kılan 2 temel prensi-
bin hakim olduğunu gözlemledim. DOSTLUK ve HİZMET.  Hiç birisi tek başı-
na değil, birlikte ve ilgili konularda.

Rotary kulüplerinin kuruluş tarihini hepiniz bilirsiniz.  Dünyada, sanayi 
devriminden sonra, şehirlerde kümelen insan toplulukları kırsal hayattaki 
sosyalleşme tarzının değiştiğini fark etti.  Dostluk ve dayanışma ihtiyacı 
yaşamın bir gerçeği.  1905 yılında Chicago’da Paul Harris ve değişik 
meslekteki 4 arkadaş bir araya gelip, rotasyon suretiyle haftada bir 
toplanmak üzere,  bir gelenek oluşturdular.  Sonra bu iş büyüdü, 
katılanlar çoğaldı, prensip ve şartları oluşan bir kulüp oldu.  Başarılı 
geçen bu deneyim sonucu, Amerika’da ve Dünyada benzer kulüpler 
çoğaldı.  Ana prensibi değiştirmemek için “Uluslararası Rotary” çatı-
sı altında birleştirildi.  

Kulübün motosu “Kendinden önce Hizmet”tir.  Ancak, hizmetler 
bireysel olursa zayıf  kalır.  Güçlü ve yararlı hizmetler pek az insan 
tarafından yapılabilir.  Birlikte yapılan hizmetler ise güçlü olur.  Bu 
nedenle öncelik birlikte olmak, arkadaş-dost gurubunu çoğaltmaktır.  
Bunun için Rotary amaçları sıralanırken, “Tanışıklığın bir hizmet fırsatı 
sayılarak geliştirilmesi” birinci sırada yer alır.  Dostlar ne kadar çok, 
dostluk ne kadar kuvvetli olursa birlikte hizmet olanakları artar.

Hizmetler çeşitlidir.  Toplumda insanlar yaşam için değişik meslekleri icra 
ederler.

Bütün meslekler eş değerde kabul edilmeli ve bunları uygularken onu bir 
hizmet fırsatı olarak değerlendirmelidir.

İçinde yaşadığımız topluma borçlu olduklarımız şeyler var.  İmkanlarımız 
nispetinde topluma yararlı olacak hizmetler yapabiliriz.  Bunlar bazen 
ferdin tek başına başaramayacağı ancak birleşerek yapılması mümkün 
olan şeylerdir.  Toplum deyince öncelikle çevremiz, şehrimiz, ülkemiz 
ve daha geniş anlamda dünyamız gelir.  Bu açıdan da hizmeti “Uluslar 
arası barış ve dostluğa” yayarak tüm dünya insanlarının gelişme ve re-
fahına katkıda bulunabiliriz.

Unutmayalım ki,  geleceğimiz bu günkü gençlerin elinde.  Onları 
eğitmek ve inandığımız prensipler içinde yetiştirmek görevimizdir.  
Bu açıdan bakıldığında gençlere bu konuda hizmet etmek ve onlara 
yol göstermek de bir ulvi hizmettir.

Bu 2 temel prensip çerçevesinde, geçen 52 yıl içinde Adana Rotary 
Kulübünün bir üyesi olarak karınca kararınca pek çok işler yaptık. 
Bunlarla gurur duyuyoruz.  Ben burada edindiğim dostlarımla bü-
yük bir aile oluşturduğumuza inanıyorum.  Beni kulübüme bağla-
yan bu gizli mıknatıs çok güçlü olsa gerek.  Bilmem siz de ayni şeyi 
his ediyor musunuz ? Geçmişte dostum olan kişilerin çocukları, 
hatta torunları ile ayni çatı altında dostluk ve hizmetleri devam 
ettirmek büyük mutluluk. Onlar bana bazen samimiyetle Amca 
veya saygıyla Bey diye hitap ediyorlar. Ama ben Abi demelerini, 
yaşça bana daha yakın olanların ise ismimle hitap etmelerini ter-
cih ederim.  Hepinizi seviyorum.  Hayatımın en güzel günleri bu 
birliktelik içinde geçti.  

DOSTLUK VE HİZMET

Cevdet Naci Gülalp



Cevdet ağabey hem Tarsus Amerikan Koleji'nden büyüğüm, 
hem arkadaşımın babası, hem de Rotaryen dostumdu. 

Dile kolay, Rotary'e adanan tam 50 yıl. Neredeyse bir ömür. 

Uluslararası Rotary 2430 Bölge ailesi tam 50 yıllık bir üyesini, 
bir büyüğünü kaybetti. Rotary’e olan ilgisi, sevgisi hiç azalma-
dı. Hep takip ederdi gelişmeleri, bilgileri. En son görüştüğü-
müzde şikâyetçi olmuştu Rotaract logosunun değişiminden; 
pek sevmemişti yeni logoyu. Kim yapıyor, neden yapıyor diye 
sormuştu. Bildiğim kadarıyla anlatmıştım ama pek de ikna 
edemedim.

Bu yıl Adana'da yapacağımız konferansta Cevdet abime plâ-
ket vermeyi planlamıştım; çok istiyordum kısmet olmadı.

İnsanlığa hizmet etmek onun Yaradan’ına ulaşma yöntemiy-
di, öyle de oldu. 

Nur içinde uyusun, mekânı cennet olsun.

Serhan ANTALYALI
UR 2430 Bölge Guvernörü



Sevgili Dostlarımız,

Aramızdan ayrılan Cevdet Naci abimle ilk tanışmamız şöyle olmuştu. 

İki bölgeliydik (242 ve 243) Gençlik Değişim Komitemiz de beraber tek komiteydi.Gençlik 
Değişim Komitesi eski üyesi Cevdet Naci abimden çalışmalar hakkında bilgi almak için 
telefonla aradım ve bana detaylı konuşmalıyız diyerek Adana'ya davet ettiler. Sene1989, 
ben de daveti kabul ettim. Adana'da Cevdet Naci abinin bürosunda kendisini ilk defa 
gördüm ve tanıştık. Benim için cok önemliydi çünkü 2 yıllık Rotaryendim, benimle ilgilendi 
ve bilgilendirdi. Cana yakın, sıcak ve tartışmayı seven bir abimi dostumu kaybettik.

Hepimize sabırlar diliyoruz.

2430 Bölge GDG Kemalettin ERBİLGİN



Benim, rahmetli Cevdet Naci ile dostlu-
ğum 1974 yılında Rotary'e girmemle 
oldu. En genç üyeydim ve Adana'ya yeni 
gelmiştim. Eniştem rahmetli Selim Bay-

san beni kanatları altına almış ve arkadaş gru-
buyla tanıştırmaya başlamıştı. Böylece Cevdet 
Naci ile aslında tanışmam Rotary dışında baş-
ladı. Ailecek görüşür, yemekli ve oyunlu gece 
toplantılarında çok güzel vakitler geçirirdik.

1979 yılında gene eniştemin ısrarı ile birden 
kendimi Rotary Kulübü başkanı olarak buldum. 
Çok genç ve daha Rotary'nin ne olduğunun pek 
farkında değildim. Ayrıca terörün zirvede oldu-
ğu yıllardı. 

O dönemde Cevdet Naci ile çok yakınlaştık. Ro-
tary hazinesi çok derindi. Bana Rotary'i sevdiren 
ve öğreten o oldu. 

Toplantılara katılma oranı olaylar nedeniyle 
çok düşmüştü. O hiç kaçırmazdı. Yazın akşam-

ları toplanırdık. Hatırlarım, bir toplantımızı o 
zamanki toplantı yerimiz olan Erciyes Palas'ın 
terasında üç kişi olarak yapmıştık ve benim mo-
ralim çok bozulmuştu. Beni teselli ederek bu 
günlerin geçeceğini Türkiye'nin sağlıklı günlere 
hızla geri döneceğini anlatmış moralimi düzelt-
mişti. Ben ciddi ciddi istifa etmeyi düşünüyor-
dum; dediği de oldu.

Herkesin bildiği gibi engin Rotary bilgisi dışında 
muazzam hafızasını hepimiz yazdığı kitaplar-
dan biliyoruz. Adana ve Türkiye aşığıydı. Seya-
hat etmesini çok severdi. Hatta çok yakın bir 
zamanda kızıyla tam bir dünya turu yapmıştı. 
Mutlu bir aile yapısı vardı.

Allah rahmet eylesin. 

Arayacak ve özleyeceğiz.

GDB Uğur PAKSOY



Cevdet Naci Gülalp ağabeyi kaybettik.  

Adana, Adana’nın son 70 yılının tarihini çok iyi 
bilen bir büyük adamı kaybetti,

Ticaret ile ilgili kanunları çok iyi bilen birisi olarak, 
Adana sanayi ve ticaret camiası kaybetti,

Türk Amerikan Derneği vasıtasıyla Adanalı 
gençlere en iyi şekilde İngilizce öğreten Adana 
Lisan Eğitim Vakfı kaybetti,

Adana Rotary Kulübü kaybetti,

Adana Rotaract Kulübü kaybetti,

Adana İnteract Kulübü kaybetti, 

Uluslararası Rotary kurallarını ve geleneklerini çok 
iyi özümsemiş ve uygulanmaları için var gücü ile 
çaba gösteren bir büyük Rotaryeni kaybettik.

Kaybımız çok büyük ama onu yakından tanımış 
olmayı onu örnek almayı bir kazanç olarak 
görüyorum.

Onu her zaman özleyeceğimize ve müstesna 
kişiliğini hep yâd edeceğimize inanıyorum.

Son olarak, iki sene evvel sevgili Aykut ablamız 
ile düzenledikleri bir doğum günü ve evlenme 
yıldönümü kutlamasına bütün Adana Rotary 
Kulübü üyelerini davet ederken, “Bize hediye 
getirmeyin. Adana Rotary Kulübü’nün Burs 
Fonu’na bağışta bulunun.” diye rica ederek, 
gençlere her zaman destek olmuş bir 
büyüğümüz olan Cevdet Naci Gülalp ağabey 
adına bir Öğrenci Bursu ihdas ederek, o fonun 
getirisi ile sürekli bir burs verme olanağını hayata 
geçirmemiz gerektiğine ve sevgili dönem 
Başkanım Kemal Attila’nın da bu konuya sıcak 
bakacağına inanıyorum.

Cevdet 
Naci Gülalp 
ağabeyi 
kaybettik.  

GDB  Kadir ATEŞOK

Cevdet ağabeyi 45 yıldır tanıyorum. TAC'yi 
benden 20 yıl önce bitirdi. 33 yıl önce de Ro-
taryen olunca ilişkilerimiz arttı.

Haftada bir gün mutlaka bizim ofise gelir, bir 
saat oturur, bilet işlerini halleder ve karşılıklı 
sohbet eder çay içerdik. Vakıf’tan, Rotary’den 
ve projelerinden bahsederdi.

Rotary toplantılarına yıllarca arabayla beraber 
gittik. Pandemi döneminde görüşemesek de 
sık sık telefonla konuştuk.

Çok saygıdeğer ve örnek insan, ağabeyimizi 
kaybettik.

İleriye dönük hedefleri ve bitmeyen enerjisi ile 
yapacağı daha çok iş vardı.

GDB  Coşar ÇOPUROĞLU



Rotary bir liderini, bizler de çok değerli bir 
dostumuzu kaybettik. 

Cevdet Naci Gülalp bir fikir adamıydı. Her 
konuda derin bir bilgiye sahipti. İnandığı her 
şeyi gönül rahatlığıyla, sonuna kadar savunur-
du.

Dostlarına yaklaşımı içten ve samimiydi. Her 
yaşta, her düzeyde insanla fikir teatisinde 
bulunur, görüş ve deneyimlerini mütevazı bir 
şekilde aktarırdı. 

Yaşamı boyunca yazdıkları, yaptıkları ve dü-
şünceleriyle Rotary'de derin bir iz bıraktı. Ro-
tary felsefesini gönülden benimsemiş, Rotary 
hayranı ve sembolüydü.

Adana'nın sosyal hayatı, ekonomik durum ve 
geliştirmesiyle ilgili geniş bilgiye sahipti. 

Güçlü hafızasıyla her fırsatta bizleri aydınlatır, 
bilgilendirirdi. Kendisini zevkle dinlerdik.

Adana Rotary Kulübü ve Türk Rotary'isine bü-
yük katkıları oldu.

"ROTARY BİLGESİ'ydi." 

Kulüp toplantıları dışında büyük bir aşk ve 
heyecanla yurt içi toplantılarına, Uluslararası 
Rotary konvansiyonlarına katılırdı. Güney Kore 
ve Kanada'daki konvansiyonlarında güzel bir 
birlikteliğimiz oldu. Bilgi ve deneyimlerinden 
bir kez daha yararlanma şanısın elde ettim.

Her fani gibi göçüp gitti. Örnek kişiliği, düşün-
celeri, yaptıkları ve yazdıklarıyla her zaman 
kendisini sevgi, saygı, minnet, şükran ve öz-
lemle hatırlayacağız.

Nur içinde yatsın.

Bir "Rotary Bilgesi" Cevdet Naci Gülalp 

GDB Aydın ÖNEN



Başkan beni aradı ve bültene bir sayfalık yazı yaz-
mamı istedi. Ben de “Baş üstüne” deyip bir şey-
ler karalamaya başladım ki… Acı haber geldi… 
“Cevdet Ağabeyimizi kaybettik.” dediler. Birden 

kendimi komutanını kaybetmiş bir er gibi hissettim. 
Hoşgörü timsali ağabeyim, komutanım… Sonra aklıma 
başkanlığım geldi. Kulüpte asayişi sağlamak için bir sürü 
icat çıkarıp onları Cevdet Ağabeye havale edişlerim… 
Bir gün de “Benden ne çok şey istedin yahu.” demedi 
ve her şeyi son derece ciddiye alıp teker teker çözdü. 
Ben de bu arada her başkana nasip olmayacak bir şekil-
de hiç itiraz duymadan dönemimi sessiz sedasız, sela-
metle bitirmiş oldum.

Aslında Adana Rotary Kulübü’ne kabul edildiğim 1985 
yılından bu yana böyle birçok komutanım olmuştu. 
Mesela bir diğeri de Suphan Ağabey idi. Allah rahmet 
eylesin; müthiş anılarımız oldu, inanılmaz hoş günler 
yaşadık beraber. Başkanlığım sırasında sürekli meşgul 
ettiğim bir diğer ağabeyim de oydu. Ondan yana da 
çok rahat ettim ama ben hiç uslu durmadım ki… Neler 
neler yaşadık, gülmekten gözlerimden yaş gelirdi. İna-
nın bu satırları yazarken de bir yandan gülüyorum, bir 
yandan da gözlerimin yaşını siliyorum. 

Bugünlerde yeni üyemiz olarak alkışladığımız Serdar 
dostumuz Gelirler Bölge Müdürü iken, Suphan Ağabeyin 
muavini Selahattin ile Serdar dostumuzun emrine Kolor-
du bandosunu tahsis edip her gün Adana’daki tüm okul-
larda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yararına 
Bando Konserleri organize etmesi unutulacak bir hatıra 
olabilir mi? 

Bir gün, “Suphan Abi, Adana iş dünyası sana öyle müte-
şekkir ki sana madalya verecekler.” demiştim. Yalan da 
değildi ki, tüm Hesap Uzmanlarının bağlı olduğu Sevgili 
Serdar, bando peşinden koştuğu için kendi işine vakit 
bulmakta acayip zorlanıyordu. 

Tabii ki bunlar hep latife…

 Zeki (Savatlı) ağabey, Selim Amca, Ali (Homurlu) Amca, 
Fikret Ağabey, Seyfettin üstadımız… Ne muhteşem in-
sanlardı. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. 

Bir ocakbaşı toplantımızda Ali Amca ve Talat Teyze asan-
sörümüzün bozulduğu bir güne denk geldiğinden 8 katı 
uflaya puflaya çıkmışlardı, nasıl bir mahcubiyet yaşadım 
anlatamam.

İşte böyle sevgili dostlar. Biz Rotary’i işte bu aziz bü-
yüklerimizden öğrendik. Sadece Rotaryen olmayı değil, 
adam olmayı da onlar öğretti bize. 

Gerçek Rotary Ailesi işte budur.

Bir yandan onların neferleri olarak gayretle koştururken, 
bir yandan da her anından inanılmaz keyif aldık, güldük, 
hem de katıla katıla güldük…

Ziya ağabeyin her omuzunda birer bazooka Güney 
Afrika’dan dönüşü, Coşar’ın yılan çiftliğinde yerden bir 
metre zıplayışı, Kadriye’nin timsah çiftliğinde ağlayışları, 
Nusrat’ın “Oğlum Kemal, ne oldu?” feryatları…

Ağladığımız da oldu tabii. Mesela çok sevdiğimiz Ufuk’u 
kaybettik, kahrolduk… Çok gençti… Bu yıllar içinde 
daha epey kaybımız oldu ama Ufuk çok zamansız ayrıldı 
aramızdan. Üzüntümüz de aile olmamızın bir parçasıy-
dı…

Okuyanlar da “Yahu bunlar da hep çalıp oynamışlar.” 
diyecek, ama sadece öyle de olmadı. Aile sevgisi mu-
azzam boyutlarda hizmetlere dönüştü aslında. Sadece 
Türk Rotary’si değil Dünya Rotary’si çapında nice eserler 
yaratıldı, bu ruh nice genç insanımıza aktarıldı, eğitim 
olarak toplumumuza en değerli katkılara dönüştü.

Dönüp baktığımda, kendimi Nejat ağabeyin önderliğin-
de binlerce yıllık Nemrut Dağı’nı bir Milli Park olarak ilan 
ettirip orayı koruma altına aldıran bir grubun ferdi olarak 
hissediyor ve bundan inanılmaz boyutta gurur duyuyo-
rum.

Şu hastalık belasından kurtulup bir an önce ailemize ve 
kahkahalarımıza tekrar kavuşmak ümidi ile kalın sağlı-
cakla…

Tüzüksüz Kaldık
GDB Ali Münif YEĞENAĞA



Bir anıt çınar daha gitti 
bu dünyadan. Yerine de 
yenisi kolay yetişmiyor bu 
coğrafyada. 

Cevdet Ağabey, anıların 
bizlere ışık olacak. Huzur 
içinde uyu.

Hepimizin başı sağ olsun. 

Çok üzgünüm.

Mekânı cennet olsun. 

Rotary, çınarını 
kaybetti. Babamla 
takılırlardı birbirlerine; 
“Sen en eskisin, ben 
en eskiyim…” diye. 
Belki de buluştular. 

Allah rahmet eylesin

İnanasım gelmiyor 
gerçekten. Hepimizin 
başı sağ olsun.

Bu değerli insanın 
yeri kolay kolay 
dolmayacak ruhu şad 
mekânı cennet olsun.

GDB Cem BAYSAN GDB Okan TOPALOĞLU GDB Ahmet İhsan ÇAY



Cevdet Beyle tanışıklığımız, Ticaret Odası’nda 
çalışmaya (1965) başladığım yıllara dayanır. Ben 
çiçeği burnunda bir memur, Cevdet Bey Yönetim 
Kurulu Üyesi…

Karıncalı (İ.Ü. İktisat Fakültesi’ni Amblemi) olma-
mız, memur amir ilişkisini dostluğa dönüştürmüş-
tü… Daha ileriki zamanlarda İktisat Fakültesi Me-
zunlar Derneği’nin Adana Şubesi’ni kurduk ve her 
yıl 14 Aralık’ta (Fakültenin Kuruluş Yıldönümü) eşli 
olarak (ben bekar olarak) düzenlediğimiz geceler-
de birlikte olduk. 

Cemiyet hayatındaki birlikteliğimiz 1979-1980 
döneminden itibaren Rotary’de devam etmiş, kar-
şılıklı sevgi ve güvene dayalı dostluğumuz Adana 
Lisan Vakfı, Türk-Amerikan Derneği Yönetim Kurul-
larında birlikte yaptığımız çalışmalarla pekişerek 
devam etti.

Yoğun bakımdan çıkıp eve geldiğinde, Aykut Ha-
nımla yaptığımız konuşma esnasında bana selam 
ve sevgilerini göndermesi meğerse bir veda mesajı 
imiş…

Gittiği yerde mutlu olmasını diliyor, selam ve sev-
gilerimi iletiyorum.

GDB Gürcan GÜL



Cevdet ağabeyimizle çok değerli anılarımız var. 
2006 Başkanlık dönemime ait olanları sizlerle 
paylaşmak istedim.

Temmuz ayında gençlik değişim programı 
düzenlemiş, çeşitli ülkelerden 12 yabancı 
öğrenciyi, evlerimizde ağırlamıştık. Cevdet 
ağabey, gençlerin Adana’yı tanımaları ve en iyi 
şekilde ağırlamaları konusunda bana çok büyük 
destek olmuş, ayrıca Antakya’ya unutulmaz bir 
gezi düzenlemişti.

Onun gençlerle iletişimi, hem eğlenceli hem de 
öğretici bir yaz kampı oluşturmamıza, inanılmaz 
katkı sağlamış, kulübümüzün tanıtımı açısından 
çok yararlı olmuştu. Çocuklarla çok güzel bir 
diyalog içerisindeydi.

İkinci paylaşmak istediğim konu,

Dönemime ait eşleşmiş bağış projesine yaptığı 
büyük katkıdır.

Bu proje, onun TAC’den sınıf arkadaşı Sayın 
Yılmaz Yetmen aracılığı ile 

ABD’de San Antonio Kulübü ile yapılmıştır. Bu 
bağışla ARTEM’e bilgisayar ve eğitim ile ilgili 
çeşitli teknik destekler sağlanmıştır.

Bazı kişiler çevreyi aydınlatmak ve önderlik 
etmek için yaratılmıştır.

Değerli ağabeyimiz de bunlardan biriydi. 

Kendisini her zaman sevgiyle hatırlayacağız..

GDB Cengiz BARSLAN

"Bazı kişiler çevreyi aydınlatmak ve 
önderlik etmek için yaratılmıştır."



Cevdet ağabey ile son röportajı yapmak üzere 
sözleştik..... 

Rotary ve Adana onun iki vazgeçilmezi, ki-
taplar yazd,ı defalarca konuştuk ama bu defa 
biraz farklı. 

Adana Rotary 50 yaşında, onu konuşacağız. 
Aykut abla güzel hazırlanmış, illa ki Ali Naci 
(oğlu )de olsun istedim.

Kızı Zeynep ile ablam Ayşe arkadaşlardı, Ali 
Naci TAC’85' li kardeşim... Cevdet ağabey ise 
TAC’li ağabeyim... 

Aile içinde önemli bir anı olacak bu söyleşi, 
ben Aykut ablanın Adanalı olmadığını o zaman 
öğrendim. 

Defalarca bir araya geldik. Ocakbaşlarında pan-
demi öncesi birlikte toplanabilen son gruptuk. 

Konvansiyonların her daim değişmez katılım-
cısıydı, Rotary yıllık seyahatlerini kaçırmamaya 
özen gösterirdi, bu seyahatlerde bilgisinin yanı 
sıra çok hoş sohbetlerimiz oldu. 

Ve işte bu son söyleşide anlattıkları bence çok 
değerli.  

İnşallah onları bir gün derleyip yazılı hale geti-
rebiliriz. Kemal başkanım o videodan birkaç ke-
sit aktaracak. Bu şekilde anacağız ama benim 
gözümden Cevdet ağabey;

· Görgülü, kibar  
· Tüzüğünün bekçisi :) 
· Haksızlığa tahammülü olmayan 
·  İyi bir Rotaryen 
· Dünya görüşü ile beni etkileyen (Din, dil, ırk 
konularında çok engin bilgi sahibi) 
· Ahlak ve erdem sahibi iyi bir insandı. 
Gittiğin yerde mutlu ve huzurlu ol ağabey, bi-
zimde gelip gideceğimiz yer farklı değil... 

Dostluğun ve ağabeyliğin hep baki!

"Dostluğun ve ağabeyliğin hep baki."

GDB M. Kazım APA



Cevdet Abi ile ilk tanışmam 1979’da şirketimiz-
de işe başladığımda oldu.

Kendisi şirketin koordinatörü idi.

3 yıl beraber çalışma fırsatım oldu

O günün koşullarında ihracat, ithalat, kambiyo 
ve yurtdışı ilişkiler konularına hâkim nadir insan-
lardan birisi idi.

İş hayatındaki tecrübeleri, objektif bakış açısı, 
adil ve sorun çözümüne odaklı pratik yaklaşım-
ları beni çok etkilemiştir.

Kendisinden çok şey öğrendim.

Hep, “Sen hocamsın.” derdim.

Bir gün Aykut Ablam bana espri ile dedi ki:

“Oğlum, tamam hocandır ancak sen onun de-
diklerini yap ama yaptıklarını yapma...”

Velhasıl, bu dünyadan göçüp giden şanslı in-
sanlardan birisidir.

94 yaşına kadar müthiş bir hafıza ile sağlıklı 
yaşamak, sosyal hayattan,  kopmamak, iyi bir 
insan olarak hatırlanmak ve kimseye yük olma-
dan gidebilmek herkese nasip olmaz.

Allah rahmet eylesin. Mekânı cennettir.

"İyi bir insan olarak hatırlanmak ve kimseye yük 
olmadan gidebilmek herkese nasip olmaz."

GDB Behiç PAKYÜREK



Kulübümüzde yeri asla doldurulamayacak örnek 
rotaryeni ve geçmiş dönem başkanı. Nev-i şahsı-
na münhasır bir ulu çınar..  Siz bir yaşam kesitinin 
hafızası, büyüklerin sevgili dostu ağabeyi, bizlerin 
sevgili amcası.. Gittiğiniz yol eminim ki hep aydınlık 
olacak..

Bugün aldığımız acı haber.. kalbimi burktu.. canım 
acıdı.. burnumda sızlıyor.. ayrılıklar çok can yakıyor.. 
Sizinki de fazlasıyla.. Herkese ve her döneme oldu-
ğu gibi, yardımlarınıza desteğinize en önemlisi sabır 
ve sevgiyle öğrettiklerinize çok teşekkür ederim.. 

Sizden önce giden tüm büyüklerimizi özellikle, 
kulüpte birlikte olma ve hizmet etme fırsatı buldu-
ğum, Suphan abiye, Selim amcaya, Seyfettin amca-
ya Fikret amcaya, Zeki amcaya çok selam götürün.. 
Rahmetle minnetle andığımızı söyleyin.. zaman 
zaman eksikliklerini çok fazla hissettiğimizi de söy-
lemeyi unutmayın. Ama merak etmesinler onların 

bin bir zorluklar içinde, yüksek ideallerle kurdukları, 
emek ile hizmet ettikleri kulüp, sapasağlam yerinde 
duruyor.. Duracak.. teamül işliyor. Rotaryen metot 
ve disiplini içinde, aşkla şevkle hizmetler sürecek..

Cevdet Naci Amca,

Adana’nın geçmişten bugüne değerlerini ; şehir ve 
ekonomi hayatını, derinlikli yaşamışlığınız ve  bu 
birikimleri hep paylaşmanız her zaman ufkumuzu 
aydınlattı.. ayrıca, menfi bir hatıratı aktarırken dahi, 
üslubunuzdaki zarafet hiç unutmamamız ve örnek 
oluşturan bir güzellik olarak hafızalarımızda yerini 
aldı.. Rotary çalışmalarında yeni gelen üyelere her 
zaman sizlerden bahsedeceğiz.. Çünkü sadece unu-
tulanlar ölür.. Ölümsüz sevginiz, yüksek şahsiyetiniz 
ve rotary hizmetlerinizi emanetiniz olarak alacağız.. 
Sizi hep sevdik hep seveceğiz..

Güle güle Cevdet Naci Amca..

"Nev-i şahsına münhasır bir ulu çınar: 
Cevdet Naci Gülalp"

GDB Suat KALFA



Sevgili Cevdet Naci GÜLALP anı-
sına; 17 Kasım 2016 tarihinde 
Cevdet Ağabey’i konuşmacı 
olarak kulüp toplantımıza davet 
etmiştim. Kendisi de büyük bir 
mutlulukla dileğimi kabul etmiş-
ti. Kulüp bültenine o günkü duy-
gularımı şöyle ifade etmişim: 

“17 Kasım’da sevgili Cevdet 
Ağabey bizleri yıllar öncesine 
götürdü. Çukurova’da üretilen 
narenciyenin uygun şekilde 
pazarlanabilmesi için harcanan 
emekleri, kurulan kurumları 
anlattı. Toplantıya katılan tüm 
üyelerimiz, yıllar öncesini bize 
bugünmüş gibi anlatan bu müt-
hiş hafızayı hayranlıkla dinledi. 
Ben de kendi payıma, o yaşa 
ulaştığımda böyle bir duru akıl ve 
beyin gücüne sahip olma isteği-
mi Tanrıdan diledim’’. 

Cevdet Ağabey, arkasında çok 
aydınlık ve parlak bir iz bırakarak 
aramızdan ayrıldı. 

Kendisini hiç unutmayacağız. 

GDB Prof. Dr. Özgür YAĞMUR



Kendisini çok iyi yetiştirmiş, hayata son 
nefesine kadar sıkıca tutunmuş, birçok 
konuda başarılı olmuş, çalışkan bir 
Rotaryen büyüğümüzü kaybetmenin 
derin üzüntüsünü yaşıyorum. 

Cevdet Abi, mekânın cennet olsun, 
hakkını helal et. 

Ailesine ve de tüm sevdiklerine 
başsağlığı diliyorum..

GDB Lütfi SOYUPAK



Saygıdeğer büyüğüm Cevdet Naci Gülalp amcam-
la tanışıklığım Adana Ticaret Borsası’na dayanır; 
sonrasında Rotary camiasında onu daha yakından 
tanıma fırsatım oldu.

Onun bende bıraktığı en önemli intiba; yaşama olan 
tutkusu ve hayattan hiçbir zaman kopmayışıdır; 85 ya-
şında 3 hafta içerisinde Dünya’yı Doğu’ya gidip Batı’dan 
dönerek tek başına turlaması, buna verilecek en güzel 
örnektir.

Rotary’e ve Rotary kurallarına çok önem verir, gençlere, 
Interactlara ve Rotaractlara çok özen gösterirdi. Rotary 
sayesinde dostlukların geliştiğine sonuna kadar inanırdı.

Kulübümüzde bir çok projede beraber omuz omuza ça-
lışma imkânım oldu; çoğu zaman fırsat buldukça oturup 
uzun uzun sohbet ederdik. Ben kendisi ile konuşurken 
hep Cevdet amca diye hitap ederdim; her fırsatta “Ba-
na amca diye hitap etme yahu, abi diye hitap et” 
derdi. Bense yetişme tarzımdan ve ona olan saygımdan 
dolayı amca demenin daha uygun olacağını düşünür-
düm

Sevgili Cevdet abimle yaptığımız projelerde beraber ça-
lışırken, kendisinden çok şey öğrendim. 

Yaptığı her projeden, burs fonumuza mutlaka katkı 
sağlamayı da amaç edinirdi. Tanışıklığım boyunca onun 
birçok yönüne hayranlık duydum; dostlarına verdiği de-
ğeri hiç unutamam, titiz çalışması, bilgi dağarcığı, derin 
hafızası bende hep hayranlık uyandırmıştır. Türkçeyi çok 
güzel kullanırdı; Tolga Başkan’ımın döneminde, Genel 
Sekreterliğim sırasında, bültende nostalji köşesi çıkarır-
dık: Her hafta düzenli olarak yazılarını yazar gönderirdi; 
yazılarını kontrol ederdim, ilerleyen yaşına rağmen, bir 
gün bile, ne bir noktalama hatası, ne bir imla hatası yap-
madı.

En önemli özellikleri arasında karşısındaki insanı çok iyi 
dinlemesiydi. Ancak bildiği ve inandığı bir şeyi sonuna 
kadar savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmezdi.

Başkanlığım sırasında, daha dönemin ilk günlerinde,  
yanıma geldi, “Yaşar’cım bizim kulübün 50. Yıl al-
bümünü çıkarmak istiyorum, bunu senin başkanlık 
döneminde yapmak istiyorum. Şayet bunu yayım-
lamadan bu dünyadan gidersem, gözlerim açık 
gider.” dedi. O anda üzerime çok büyük bir sorumluluk 
yüklendi. Cevdet abinin bu önemli talebini geri çevir-
mem mümkün değildi; severek kabul ettim. Yaklaşık bir 
yıl boyunca kulübümüzün geçmiş dönem başkanlarının 
fotoğraflarını, dönem projelerini, bulabildiğimiz fotoğ-
rafları, belgelerini toparladık. Burada, Cevdet abinin 
elinde bulunan arşiv ve titiz çalışmasının önemi çok 
büyüktür. Uzun bir çalışmadan sonra, büyük bir titizlikle 
dönemimin sonunda, sevgili Sefa dostumun katkıları ile 
50. Yıl albümünü çıkardık. Albümü çıkardıktan sonra 
Devir Teslim Töreni’nde tüm Rotary camiasına armağan 
ettik. Hatta şu anda Adana dışında yaşayan birçok eski 
başkanımıza, albümü Cevdet abi kendi çabalarıyla gön-
derdi.

Bugün dönüp baktığımda, ne kadar anlamlı bir şey yap-
tığımızın farkına daha iyi vardım.

Sevgili Cevdet abime beraberliğimiz boyunca şahsıma  
olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 

Yattığı yer nur olsun.

Seni hiçbir zaman unutmayacağım!

"Yaptığı her projeden mutlaka burs fonumuza 
katkı sağlamayı da amaç edinirdi."

GDB Yaşar YİĞİT



Cevdet Abi ile Rotary Kulübü’ne üye olduğum 
1998 yılında tanıştım. Annemin dedesinin 
yanında, iş hayatına muhasebeci olarak baş-
ladığını ve ailemi çok daha eskiden tanıdığını 

söylemesi ile çok mutlu olmuştum. Cevdet Abi bana iş 
hayatına başladığı ilk günlerle ilgili hatıralarını anlattıkça 
büyük keyif alıyordum, çünkü aynı zamanda annemin 
ailesi ile ilgili hiç duymadığım hatıraları da dinlemiş olu-
yordum. 

Cevdet Abi, benim gözümde Rotary’i ve kurallarını, 
işleyişini sadece Adana’da değil, tüm Türkiye’de en iyi 
bilen, tecrübeli bir Rotaryendi. Rotary hakkında bilme-
diğimiz bir konu varsa, en iyi kaynak Cevdet Abiydi. Sa-
dece konulara bilgisel yaklaşımıyla değil, aynı zamanda 
yaşanmış örnekleri yıllarıyla ve kişi isimleriyle anlatarak 
hafızasıyla da bizleri kendisine hayran bırakıyordu. 

Başkanlığım döneminde katıldığım Ziya-Hayriye Algan ev 
sahipliğindeki Ocakbaşı toplantısında bizlere Adana’nın 
sanayileşme tarihi ile renkli gece hayatının geçmişini, 
daha sanki dün yaşamış gibi geç saatlere kadar anlatmış 
ve bizlere unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Cevdet Abiyle 
sohbet etmek, eski tecrübeleri ve olayları dinlemek sanki 
zaman makinesine girip o günleri bizzat yaşamak gibiy-
di. Çünkü o günleri yaşayan, tüm detaylarıyla aktaran, 
canlı bir tarihti.

Bana, yaşarken hep tecrübe ve bilgilerini anlatarak ufku-
mu açan Cevdet Abi, ölümüyle bile hiç bilmediğim bir 
inanç hakkında bilgi sahibi olmama cenazesi esnasında 

vesile oldu.

Hayatı doya doya yaşayan, teknolojiyi birçok gençten 
daha iyi kullanan, yaşadıklarını, tecrübelerini zevkle pay-
laşan, düşündüklerini ve inandıklarını hep cesurca, kibar-
ca savunan, ailesine, eşine olan tutkusu ve sevgisiyle he-
pimiz için örnek bir insanı, Cevdet Abiyi, Cevdet Amcayı 
kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim. 

Başta ailesine, sevenlerine ve emanetimiz olan Aykut 
Ablamıza sabırlar diliyorum. 

Hepimizin başı sağ olsun..

Elveda Cevdet Abim...

GDB Mutlu DOĞRU

"Cevdet Abiyle sohbet etmek, sanki zaman 
makinesine girip o günleri bizzat yaşamak gibiydi."



Cevdet amcam, hukuku, hukukçudan çok önemse-
yen, ilgi duyan, araştıran, yaptığı işte ve attığı her 
adımda hukuku dikkate alan, hukukun dışına çıkma-
maya özen gösteren ve kanun ile uygulama arasın-

daki farkı kabullenmeyip itiraz ederdi. Vakıf ve şahsi davaları 
ile ilgili dilekçeleri takip eder, duruşmalara da katılmak ister-
di. Vakıf mütevelli heyeti genel kurullarında ise hem hazırlıklı 
olur (laf aramızda, benimle toplantı öncesi konuşurdu)  hem 
de herkese fikrini sorardı; çoğunlukla da kafasında kurguladı-
ğı düşünceyi bize kabul ettirirdi. 

Cevdet amca, çoğu zaman tanık olduğu, okuduğu, duydu-
ğu, hukuk uyuşmazlıklarını kendisine dert ederdi. Bu niye 
oldu diye çözüm üretmeye çalışır, bulsa da bulamasa da 
benimle paylaşır, beni de dertlendirirdi. Üzüldüğüm konu-
lardan biri, Cevdet amcaya arabuluculuğu anlatamadan 
kaybetmemdir.

Cevdet amcanın önemli bir hassasiyetinin de, Uluslararası 
Rotary Kulüpleri Birliği ve dernek tüzüğümüze verdiği önem 
ve sadakat olduğu bilinir.  Birkaç yıl önce Divan Oteli’nde ya-
pılan bir sunumda UR Rotary kulüplerinin tüzükleri için tavsi-
ye kararları hakkında eğitmenler tarafından bilgi veriliyordu. 
Ben bir konuda itirazda bulundum, çünkü evrensel hukuk 
kurallarına aykırı bir konu anlatılmıştı, İngilizcem yeterli 
olmadığı için kendimi anlatamamış ve buna üzülmüştüm.  
Birkaç gün sonra elinde bir dosya ile Cevdet amca ofise gel-
di, “Bize anlatılan konuyu yanlış tercüme etmişler. ‘Tavsiye 
olunur’ cümlesi ‘Yapılmalıdır’ şeklinde tercüme edilmiş.” de-
di. Bu tespitimizi dönem başkanının onayı ile eğitmenlere ve 
diğer yetkililere yazılı olarak bildirdik. 

Bu işbirliğimiz bizi onurlandırdı. İşte bu işbirliğine atfen, 
TÜZÜKLERİN EFENDİSİ CEVDET NACİ GÜLALP amcama 
diyorum ki, “Cevdet amcam, tüzüklerin emaneti ben-
dedir. NUR İÇİNDE RAHAT UYU.” 

"Tüzüklerin Efendisi Rahat Uyu"
Rtn. Turan Özer

Sanırım pandemi öncesi son ocakbaşı grubunda beraber 
yer almanın şansını yaşadık.  Uzun uzun anlattığı, Adana 
ve Rotary tarihine dair hikâyeleri saatlerce keyifle dinlemiş-
tik... Gençle genç, yaşlı ile yaşlı olan, herkesle sohbeti ve 
bir şekilde paylaşacak hikâyesi bulunan bir insandı. 

Allah rahmet eylesin, çok üzüldüm. 

Gözlerimiz ve kalbimiz kendisini toplantılarda tüzük ve 
kurallara yaptığı güzel atıflarda, seyahatlerde, ocakbaşıları-
mızda, özlemle arayacak...

Ailesine sabır dilerim.

Rtn. Nevzat ARMAN



Cevdet Amca ile tanışmam, aslında anılarını yazdığı 
“Adana’yı Seviyorum” isimli kitabı ile olmuştu. Ki-
tabı okumadan önce kendisini sadece ismen tanıyor-
dum ve toplantılarda karşılaştığımızda kısa sohbetle-
rimiz oluyordu.  Kitabını okuduktan sonra ise kendisi 
ile olan yakınlığım arttı. Cevdet Amca ilgilendiği her 
konuya ciddiyetle yaklaşır, enine boyuna incelerdi. 
Oldukça iyi bir hukuk mantığı olduğunu anımsıyorum 
hatta çoğu zaman takılırdım kendisine “Cevdet Am-
ca sen olması gereken hukukun peşindesin ama 
var olan hukuk buna maalesef cevaz vermiyor.” 
diye... 

Cevdet Amca’nın en sevdiğim özelliklerinden birisi 
özellikle Rotary’de saçma ve lüzumsuz bulduğu 
konular hakkında söylenmekle kalmayıp aksiyon da 
almasıydı. Bu biraz da Rotary’e olan sevgi ve düşkün-
lüğünden kaynaklanıyordu. Adana’nın sanayileşme ve 
yakın dönem ticaret tarihine ilişkin çok önemli tanık-
lıkları vardı ofisimde yaptığımız uzun sohbetleri hep 
hatırlayacağım. 

Kulübümüzün hafızasıydı; yeri doldurulamayacak bir 
dostumuzu, büyüğümüzü kaybettik, mekânı cennet 
olsun.

"Kulübümüzün hafızazıydı 
Cevdet Amca"

Rtn. Rıfkı BAŞLAMIŞLI



Uzun süredir hasta hekim ilişkisi yanında, beyefendiliği, öl-
çülü bir insan olduğu için örnek aldığım bir insandı. 

Çevresine ışık veren bir insandı. İlk Fikret amcamın yazıha-
nesinde kendisini görmüştüm; konu yine tabii Rotary idi. 

Hayatı doya doya yaşadı, huzurlu öldü. İki hafta önce Baş-
kent Hastanesi’ne görmeye gidecektim, yoğun bakımda 
yatıyordu, hasta vs gidemedim. 

Çok üzgünüm. Tüm Rotary aileme sabırlar dilerim, başımız 
sağ olsun.

Rtn. Alpay SEZGİN



Rotary, her yönüyle farklı insanların bir ara-
ya geldiği, bu insanların kendilerine has 
özelliklerini koruyarak tek vücut olarak ya-
şayan adeta ölümsüz bir yapı; gök kubbe 

gibi ihtişamlı, büyük bir çatı… 

Bu ailenin içindeki çocuklarımızı, bazı dostla-
rımızın torunlarını da göz önüne aldığımızda, 
hayata gözlerini yeni açmış minicik fidanlardan, 
asırlık çınarlara kadar her yaş grubundan “Rotar-
yen” bu görkemli çatının altında yaşıyor.

Rotary, hayatı bize her yönüyle öğreten bir 
okul… Bu okulun içindeki her üye, hem öğrenci 
hem öğretmen. Her üye birbirinden yeni bir şey-
ler öğreniyor; hayatı, insanları, dostlu-
ğu, mutluluğu 
tanıyor.

Cevdet Abi bu 
okulun en eski 
öğrencisi ve öğ-
retmeniydi.

Bazen kendinden 
60-70 yaş küçük, 
genç bir dostumu-
zun yanına oturur, 
bilmediği bir şeyi 
açık yüreklilikle 
sorar, öğrenmeye 
çalışırdı.

Çoğu zamansa, engin bilgi ve deneyimini en 
küçük bir şeyi bile saklamadan cömertçe payla-
şırdı.

Çevresindekilerin, en gencinden en yaşlısına 
kadar hepsine sonsuz saygılı, yüreği her zaman 
sevgi dolu bir insandı.

Yaşama sıkı sıkıya bağlı, ufku çok geniş, her 
zaman kısa ve uzun vadeli hedefleri olan, o he-
deflerine ulaşmak için inançla ve disiplinle hiç 
bıkmadan çalışan bir azmi vardı.

Birkaç yıl önceydi; aynı ocakbaşı grubundaydık. 
Bana yapmak istediği bir “Emekli Köyü” proje-
sinden söz etmişti.

Bir kâğıt ve kalem istedi önce. Sonra çizerek an-
latmaya başladı projesini:

“Burada sürekli kalmak isteyenlerin yaşayacakla-

rı evler olacak… Burada hobi bahçeleri olacak; 
kendi yiyecekleri sebzeleri, meyveleri kendileri 
yetiştirecekler. Şurada kümesler olacak; her gün 
taze yumurta yiyecekler… Şurada sanat atölye-
leri olsun istiyorum. Hem köyde kalanlar hem de 
zaman zaman gelen köy sakinleri çalışmalarını 
yaparlar… Şurasını spor alanı ve yürüyüş yolları 
olarak ayırmak lazım…”

Köyün her ayrıntısını düşünüp planlamıştı.

“Cevdet Abi,” dedim,  “Kaç yılda biter bu köyün 
yapımı?”

“Hemen bitmez,” dedi, “Yeri ayarlanırsa beş altı 
yılda hizmete girer ama 
tam bir köy hâline gelme-
si 15-20 yılı bulabilir diye 
tahmin ediyorum. Çünkü 
bir huzur evi değil yap-
mak istediğim. Gerçek 
anlamda bir köy. Bizim 
Rotary bunu yapabi-
lir. Zaten, Rotary’den 
başka hiçbir kurum da 
yapamaz.”

Cevdet Abi o tarihte, 
90’lı yaşlarına adım 
atmak üzereydi ve 

15-20 yıl sonrası için projeler 
üretiyor, o projelerini hayata geçirme planları 
yapıyordu.

Topluma olan sevgisine, yarına olan inancına 
ve kendine olan güvenine bir kez daha hayran 
olmuştum.

Cevdet Abi, plansız programsız, günübirlik yaşa-
maya alışmış toplumumuz için, sadece yakından 
değil, geleceğin uzak ufuklarından bile görülebi-
len bir deniz feneri gibiydi.

O deniz fenerinin ışığı bu dünyada söndü… 
Ama eminim ki, ebedi âlemde başka karanlıkları 
aydınlatıyordur şimdi.

Güle güle Cevdet Abi.

Seni çok özleyecek, çok arayacağız.

Rtn. Mustafa ÖNCÜL

Cevdet Abi, bir deniz feneri gibiydi



Cevdet Beyle tanışmamız 1996 yılında, ilk Rotary toplantımızda ol-
du. Tanıştırıldığımızda efendiliği, güleç yüzü ve samimiyeti ona karşı 
hemen sevgi ve saygı duymama sağladı. Daha sonra eşi Aykut Hanımı 
tanımaktan büyük gurur duyduk. Toplantılarımızda yanına oturup eski 
Adana tarihi ve Rotary gelenekleri konusunda çok şey öğrendim. 

Kendisine danışıldığında çok hoşuna gider ve tüm samimiyeti ile engin 
bilgisinden faydalanmamızı sağlardı. 

Her zaman sakin, çok zeki bir insandı. Kibarlığı ve giyim zevki harikaydı. 
Gece toplantılarımızda eşim ile mutlaka masalarına gider gönüllerini 
alırdık. En son Kemal Başkanımın evinde Ocakbaşı toplantısında bera-
ber olduk ve çok eğlendik. 

İleri yaşına rağmen hep hayat dolu ve bilgili oldu. 

Sonuç olarak hepimiz bir Çınarımızı kaybettik. 

Anılarımızda hep kalacak...

Rtn. Prof. Dr. Bülent BOYAR



Cevdet ağabeyimizi ben Rotary’den çok önce tanıdım. 

Ticaret Borsası binamızda, bizden üst katta bürosu vardı. 

Geçmiş dönemlerde Bangladeş’ten balya sarımı için jüt ithal eder biz de 
hem ondan satın alırdık hem de ihracat yaptığımız için jütünü gümrük çıkış 
beyannamesine yazdırıp lehine mahsup ederdik. 

Hatta bundan dolayı da bize metre başı küçük bir bedelle bonus verirdi. 

Rahmetli babamın da yakın arkadaşıydı. Borsamızın tarihi ve geçmişi konu-
sunda çok detaylı bilgisi vardı. 

Hafızası, zekâsı ve dağarcığı ile müthiş bir hazineydi. 

Hem Adana hem de Rotary ailemiz için çok büyük bir kayıptır. 

Bir mareşal olarak aramızdan ayrıldı. 

Kendisini tüm anılarıyla birlikte çok özleyeceğiz. 

Mekânın cennet olsun, nurlar içinde uyu CEVDET ağabeyim.

"Hafızası, zekâsı ve dağarcığı ile 
müthiş bir hazineydi. "

Rtn. Faruk CANATAR



Eser: Gürbüz Doğan Ekşioğlu

Çok, çok üzgünüm. Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun bu çalışmasını Cevdet Naci abi 
için sizlerle paylaşmak istedim. Bilgisi ve birikimiyle başka diyarlara göç etti. Ondaki 
yaşam enerjisinin hayranıydım. 50. yıl kitabının hazırlığı sırasındakiheyecanını, 
emeğini, çabalarını, gözlerindeki ışığı, gelecek planlarını unutmam mümkün değil. 
Güle güle Cevdet abicim.

Rtn. Sefa SOFUOGLU









Kulübümüz yaşı ile eşit süreli yaklaşık 53 yıllık 
Rotaryen, kimimizin abisi, kimimizin amcası 
ve hepimizin kıymetli dostunu sonsuzluğa 
uğurladığımız için çok üzgünüz. O hepinizin 
bildiği gibi Rotaractlar ile genç olabilen, yeni 
genç üyelerimizle arkadaş olabilen, yeri geldi-
ğinde kulübün geleneklerinin korunmasında 
şahin olabilen çok renkli bir insandı. Cevdet 
başkanım ile yaklaşık 15 yılı birlikte geçirdiğim 
için, onu yakından tanıma fırsatı bulduğum için 
kendimi şanslı hissediyorum. 

Rıfkı dostumuzun ifade ettiği gibi biz sadece 
Cevdet Naci başkanımızı kaybetmedik, kulü-
bümüzün hafızasını kaybettik. Turan dostu-
muzun söylediği gibi tüzüklerin efendisini 
kaybettik. Hangi başkan ne zaman tüzüğe aykı-
rı bir işlem yapsa hemen karşısında Cevdet baş-
kanımın nazik uyarılarını alırdı. Şimdi bu işlevi 
hangi eski başkanımız yerine getirecek, 
Cevdet Naci başkanımız kavuğunu kime 
verdi acaba?

Cevdet Naci başkanımızın sivil toplum çalışma-
ları sadece Rotary ile sınırlı değildi tabii ki. Üç 
ay önce bizim evimizde yaptığımız ocak başın-
da yaptığımız sohbetten anımsıyorum. Bir çok 
dostumuz zaten biliyor ve birlikte çalışıyorlar 
bu konuda. Amerikan Kültür Derneği vakıf çalış-

maları hakkında bana yaptıklarını ve yapacakla-
rını anlattı. Belki bir ölçüde bana ve dolayısıyla 
tüm Adana Rotary Kulübüne bir vasiyeti gibi 
geldi bu konuşma. O derneğe de bizim sahip 
çıkmamızı dönem başkanı sıfatı ile sana aktar-
mam gerekirdi dedi ve düşüncelerini aktardı. 

Son dönemde Corona salgını nedeniyle   online 
yaptığımız toplantılarımıza da elinden geldiğin-
ce katıldı ve her toplantıda benim söz verme 
isteğimi kırmadan söz aldı ve konuştu. Sonsuz-
luğa giderken de ailesine vasiyeti yine kendi 
fikir babası olduğu Adana Rotary Kulübü 
burs fonuna bağış yapılmasını istemesi idi. 

Sevgili dostlarımız,

Cevdet Naci Gülalp başkanımız anısına yayınla-
dığımız bu bülten özel sayısı ile ona bir ölçüde 
minnet ve şükran duygularımızı iletmek istedik. 

Sevgili Aykut ablamıza, sevgili Zeynep  ve Ali 
Naci dostlarımıza ve tüm Gülalp ailesine sabır 
ve dayanma gücü diliyoruz.

Cevdet Naci başkanım kendiniz gibi hep 
ışıklar ve aydınlıklar içinde uyuyun. 

Dr. Kemal ATTİLA
2020-21 Dönem Başkanı

CEVDET NACİ GÜLALP BAŞKANIMIZ ANISINA



DÜŞÜNDÜKLERİMİZ, SÖYLEDİKLERİMİZ, YAPTIKLARIMIZ:

• Gerçeğe UYGUN MU?
• Yararlananların tümü için ADiL Mi? 
• İyi niyet ve dostluklar SAĞLAYACAK MI?
• İlgililerin tümü İçin YARARLI MI?



1929 - 2021

ADANA ROTARY KULÜBÜ
1983-84 DÖNEM BAŞKANI

"Seni hiç unutmayacağız"


