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iz Rotaryenler insanlık için biraz daha nasıl katkı
sağlarız diye hayata bakıyoruz. İnsanlık olarak
tükettiğimiz dünyaya bu bizlerin birer borcu.
Aslında yaptığımız her iyilikte kendi hayatımızı da
değiştirmiş oluyoruz.

Bu noktada içinde yaşadığımız ,tüm canlılarla
birlikte nefes aldığımız Doğamıza sahip çıkmaya
çalışıyoruz. Ağaçların, bitkilerin de bizlere mesaj
verdiklerini, kuruduklarını, çiçek açtıklarını, gündüz
açıp gece kapandıklarını gözlemliyoruz. Onlar da
bizim gibi birer nefes alan canlı…

Geçmiş Dönem Başkanımız Mustafa Demircan
yayla evinin bulunduğu site etrafında gezerken
gördüğü Çınar Ağacı’nı hem bizlere hem de
Orman yetkililerine bildirdi. Kulüp üyemiz Doğa
Uzmanı Prof.Dr. Rtn.Atabay Düzenli ile de
incelediğimizde gördük ki bu Çınar tarihe tanıklık

eden uzun ömrü ile Anadolumuzda bulunan nice
anıt ağaçtan biriydi. Biz ona “KOCA ÇINAR’’
diyoruz, 330 yaşında, boyu 20 metre, gövde çapı 9
metre, tepe tacı 33 metre çapında Koca Bir Çınar...

Düşünsenize, 330 yıl boyunca Toros
Dağlarındaki Gülek Bölgesinde bu ağaç nasıl
yaşamlara tanıklık etti. Hangi göçebeler
gölgesinde dinlendi, yanındaki su kaynağından
yararlandı, belki de günlerce konakladı. Ya da
hangi aşıklar sevgilerini ilk bu ağaç altında itiraf
ettiler. Bu Koca Çınara 100 yıl önce yıldırım
düşmüş, gövdesinin 2/3 si yanarak kovuk olmuş.
Bir canlı başka bir canlıya böylelikle ev olmuş.
Çobanlar burada dinlenmişler. Bunun gibi devasa
ağaçların, bazen 1000 lerle ifade edilen yaşları
oluyor ki geçmişten günümüze taşıdıkları kültürel
miras ve sürekli gelişimleri sonucu değişen fiziksel
özellikleri, toplumu da derinden etkiliyor. Bu etki,
insanların soya, ulusa ve bulunduğu yöreye
bağlılığını da artırırken, diğer tarafta doğa sevgisi
ve çevre bilincine katkı sağlıyor.

Bizler kulüp üyeleri olarak bu ağacın
gölgesinde bir günümüzü geçirdik. Hatta
davullarla, halaylarla asker uğurladık.

Biz de Güney Rotary olarak arsa sahibi Cemil
Amcamızdan izin alarak, Orman Bölge Müdürlüğü
onayıyla da, KOCA ÇINAR adıyla Adana Güney
Rotary Kulübü olarak ANIT AĞAÇ olarak
tescilletmiş olduk ve bu tarihi 2018'in Eylül ayının
30'unu KOCA ÇINAR’ ımızın doğum günü kabul
edip, bu çok öz günü Güney Rotaryenleri olarak
hep birlikte kutladık.

Bu vesileyle çevremize katkı
sağlarken,geçmişimize de sahip çıkmış olduk.
Otoyoldan yapılan yönlendirme tabelaları ile de
ilgili köyün ziyaretçi kazanması sağladık köy
halkının ekonomik kalkınmasına ufakta olsa bir
katkı sağlayarak, çorbaya bir tutam da olsa tuzu
attık.
Haydi gelin elele verelim,
İLHAM KAYNAĞI OLALIM, FIRSATLAR
YARATALIM, HİZMETLERİMİZLE HAYATLARI
DEĞİŞTİRELİM...
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Biz ona Koça Çınar diyoruz
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