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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
10 Kasım Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 70. yılı anma törenlerine katılmak üzere eşim Zerrin , GLDB eşi
Mine Benakman , Kulüp Saymanı eşi Meliha Aran ve Ülkelerarası hizmet ana komite başkanı eşi Zehra Boral dan
oluşan 4 kişilik Roteş heyeti büyük hanım grubu ile birlikte Selanik’e gittiler. Başkonsolosumuz tarafından
protokolde ve konutta ağırlanan Roteşlerimiz , Kulübümüz için çok önemli bir tanıtım olayının da mimarı oldular.
Bu anlamlı ziyaret TRT 1 Televizyon kanalında Edirne Rotary Kulübünün ismi zikredilerek haber bülteninde tüm
Türkiye’ye duyuruldu. Böylesine önemli projeyi tüm detaylarına kadar hazırlayarak en küçük aksaklığa dahi
meydan vermeyen sevgili dostum Tamer Boral’a ve Kulübümüz için büyük özveri göstererek törenlere katılan
değerli eşlerimize saygı ve teşekkürlerimizi sunuyorum.
Bu hafta kulübümüz ve şehrimiz için önemli olan bir projeyi daha başlattık Üzüm ve Nar isimli iki ayrı grup
halinde mikro krediden faydalanacak el sanatları ustaları şehrimize özgü mis meyve sabun imalatı yaparak hem
ülkemizde hem de uluslararası piyasalarda ürünümüzün tanıtılmasını ve satışını yapacaklar
Sevgili Yasef Romano’nun komite başkanlığında ve iş yerinde gerekli görüşmeler yapıldı , sözleşmeler imzalandı
ve proje yürürlüğe girdi. Bu görüşmelere komite üyelerinden Oktay Alemdar ve Kulüp sekreteri Serhad Ceylan ile
birlikte katıldık. Şehrimize ve meyveli süs sabunu sanatını yaşatmak için uğraş veren insanlarımıza hayırlı
olmasını diliyorum.
Geçen Dönem Başkanımız Oktay Alemdar döneminde kulübümüzün eşlendirilmiş bağış projesi olan
Adnan Tunca Đşitme Engelliler Okuluna alınacak FM işitme cihazı ile ilgili olarak kulübümüzün taahhütü olan
9680 $ yatırılmıştır. Arkadaşlarımızın bu konudaki duyarlılığına çok teşekkür ederim. Cihaz için gerekli olan miktar
UR Vakfı tarafından kısa zamanda gönderilecek ve bu anlamlı proje ile okula kazandırılan cihaz medyamızın da
hazır bulunduğu bir tören ile teslim edilecektir. Tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.
Sömestir tatilinde 5-6-7-8 Şubat 2009 tarihlerinde (Perşembe-Pazar 3 gece 4 gün) Bourgas Pyrgos
Kulübünün daveti ile Bulgaristanın Brovest kayak merkezine gideceğiz. Pyrgos Kulüp Başkanı rezervasyon için
bizden katılım sayısı talep etmektedir. Çorlu ve Tekirdağ Kulüplerinin de katılmayı arzu ettikleri bu gezimiz ile ilgili
olarak arkadaşlarımızın bir an önce Kulüp Sekreteri Serhad Ceylan’a bilgi vermelerini önemle rica ediyorum.
2420. Bölge Konferans tarihi ve yeri belli oldu. 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında MIRACLE Resort Hotel
Lara-Antalyada gerçekleştirilecek konferansa katılım ücreti 31 0cak 2009 tarihine kadar 2 kişi 650 Auro dur.
Arkadaşlarımızın tarihi not etmelerini rica ediyorum. Konferans kayıt formu ve katılım koşulları bana gönderildi.
Bu haftaki bültende ek olarak siz sevgili üyelerimize duyuracağız.
Bu günkü toplantımızda konuşmacımız Türk Rotary’sinin duayenlerinden sevgili Yasef Romano’ydu.
Sevgili Romano bizlere “Kulübe üye kabulü” isimli çok önemli ve öğretici bir konuşma yaptı. Çok teşekkür
ediyorum.

Lütfen Dikkat !!! Guvernörün katılımı ile yapacağımız 4. ve resmi asamble 17 Ocak 2009 tarihinde .
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki hafta toplantımız 18 Kasım Salı günü saat 19.00 da Rotary evinde

KASIM AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE ROTARY VAKFI AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MĐSAFĐRLERĐMĐZ
Naci KANDI
Đbrahim GÜVEN
Halil ALTUĞ

GDB
SGK Đl Md Yrd.
Beyken Kolej Md.

Kulüp misafiri
Kenan Karakuş misafiri
Serhad Ceylan misafiri

ÖNÜMÜZDEKĐ HAFTANIN MUTLU GÜNLERĐ
20 Kasım

Leyla Güler

Doğum günü

KUTLARIZ …………..

MAZERETLĐ ÜYELERĐMĐZ
Ahmet Çelik , Demirkan Çağlayan , Đlhan Toksöz , Kaya Zeybekoğlu , Hasan Altuntaş
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 88 Teşekkürler ……………….

DUYURULAR :








☺

2008-2009 Dönemi Uluslararsı Rotary Vakfı Semineri 15 Kasım 2008 Cumartesi günü Kadir Has
Üniversitesinde 10.00-17.00 saatleri arasında Maltepe Rotary Kulübü tarafından düzenlenecektir.
Seminere katılım ücreti kişi başı 30 YTL dir. Dönem Başkanı , Gelecek Dönem Başkanı , Kulüp Sekreteri ,
Kulüp Vakıf Komite Başkanı,Kulüp Uluslararası Hizmetler Komite Başkanı , son 3 yılda kulübe katılan
üyeler ve isteyen üyelerin toplantıya katılmaları gereklidir.
Kulüp Sekreterimiz Serhad Ceylan 7 Kasım Cuma günü 2420. Bölge Su Ana Komitesinin
Đstanbul’daki toplantısına katıldı. Toplantıda dönemimizin önemli projesi olan “Su Arıtma Sistemi
Projesi” ile ilgili önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmelerle ilgili önümüzdeki günlerde netleşecek
detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Cumhuriyet Đlköğretim Okuluna uygulanacak olan akıllı tahta ve projeksiyon aleti projesi ile ilgili olarak
teslimat aşamasına gelmek üzereyiz. Medya ile birlikte yapılacak teslimat tarihini siz sevgili dostlara
bildireceğiz.
Maslak Rotary Kulübü “Yenikapının Eski Gemileri” kitabının tanıtımı amacıyla 15 Kasım Cumartesi
günü saat 11.00-12.30 arasında Yenikapı kazı alanına gezi düzenliyor. Özel araçları ile katılacaklar
Yenikapı ĐDO iskelesi otoparkını kullanabilecekler.
Birazda gülmece ………….

MÜHENDĐS :
Kayseri’nin bir köyünde imece yöntemiyle yol yapılıyor. Bunun için de eşekten yararlanılıyor. Eşek hangi yolu
izlerse, orası genişletip araba yoluna dönüştürülüyor. Köye gelen Amerikalı Barış Gönüllüsü, ne olup bittiğini
kavrayamadığı için sorar :
-Ne yapıyorsunuz böyle?
-Yol yapıyoruz.
-Bu eşek ne için?
-O, yolun mühendisi. Yola uygun geçişi o gösterir.
Barış Gönüllüsü katıla katıla güler :
-Ya eşek bulamasaydınız?
-Đşte o zaman Amerika’dan mühendis getirirdik

BÜLTEN
Tlf :
e-posta :

0 284 212 42 32
tiryakin@ttmail.com

0 284 212 63 45
ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

Türk Sanat Musikisi Üstatları
MÜNĐR NURETTĐN SELÇUK :
Münir Nurettin Selçuk 1900 Đstanbul doğumlu Türk ses sanatçısı ve bestecisidir. Divanı Hümayun muavini
ve Darülfünun ilahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmed Nuri Bey ile Fatma Hanife Hanımın oğludur. Đlkokul
sıralarındayken sesinin güzelliği ile dikkat çekti. On altı yaşındayken kemani Nuri Bey'in
önerisi ile Darü'l-Feyz-i Musiki Cemiyetine hanende ve öğrenci olarak katıldı. 1917'de
Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'ni (ortaokul) bitirdi. Öğrenimini Kadıköy Sultanisinde
sürdürürken ayrıca Darülelhan'a (Şimdiki ĐÜ Devlet Konservatuarı) girerek Hafız Ahmed
Efendi'den meşk etti. Bir süre Üsküdarlı Ziya Bey'le çalıştı. 1918'de Şark Musiki
Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Askerliğini sınav vererek girdiği Muzıka-yı
Humayunda Teğmen rütbesiyle yaptı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Muzıka-yı
humayun, Riyaseticumhur Musiki Heyeti Adıyla Ankara'ya alınınca o da Riyaseti
Cumhur ince saz heyetinin bir üyesi olarak 1926'ya değin Ankara'da kaldı. Sahibinin
Sesi firmasıyla yaptığı anlaşma nedeniyle 1926'da Đstanbul'a dönerek ilk plaklarını
doldurmaya başladı. 1927'de çalıştığı firmanın bursuyla tekniğini ilerletmek için
gönderildiği Paris'te bir yıl kalarak şan, piyano ve solfej dersleri aldı. 22 Şubat 1930
gecesi, Beyoğlu'ndaki Fransız Tiyatrosu'nda kemanî Nubar Tekyay, kemençeci Ruşen
Kam, tanburî Mesut Cemil ve kanunî Artaki Candan'ın sazları eşliğinde yepyeni bir
anlayışla ilk sahne konserini verdi. Mikrofon kullanmadan, ayakta okuyarak verdiği bu konserlerde ortaya
koyduğu icra üslubu ve tekniği solo icrada bir dönüm noktası oldu, yeni ufuklar açtı. O zamana kadar bu tür bir
okuyuşla modern bir konser salonu düzeni içinde konser veren olmamıştı. Türk musıkisi daha önce hep küçük
mekanlarda, özel musiki meclislerinde oturan hanendelerce icra edilirdi. Yepyenibir üslubun ilk örneği olan bu
konser Türk Müziğinde yeni klasik dönemin başlangıcı olarak kabul edilir. 1930 - 1935 arası Allah'ın Cenneti
(Feriha Tevfik'le), Çoban Kızı (Nezihe Becerikli'yle) ve Sadullah Ağa (Perihan Sözeri'yle) adlı üç filmde oynadı.
1934'ten sonra hemen hemen son yıllarına kadar verdiği koserlerle Türk müziğinin konser saygınlığı
kazanmasında etkili oldu. Đstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi Đcra Heyetinin eşliğinde klasik Türk
müziğinin en seçkin 15 yapıtını plağa okudu. 1953'te konservatuarda öğretmenliğe bir yıl sonra da icra heyetinde
şefliğe getirildi. 1976'ya değin bu toplulukta 300'e yakın konser verdi. Ses yapısının özelliği ve kendine özgü
üslubuyla bir dönemin simgesi olan sanatçı son solo konserini 3. Đstanbul Festivali (1975) programları sırasında
verdi.Klasik ve çağdaş üslupta ve çoğu şarkı formunda 80'i aşkın yapıt besteledi. 27 nisan 1981'de Đstanbulda
vefaat etti. Mezarı Bebek'teki Aşiyan Mezarlığı'ndadır.
Münir Nurettin Selçuk yirminci yüzyıl Türk musikisinin en önde gelen birkaç sanatçısından biridir. Türk
musikisinin konserler, taş plaklar ve radyo yayınları ile izlenebilen icra tarihi içinde onun kadar etkili olmuş bir
başka hanende daha gösterilemez. Öyle ki, bu yüzyılın icra tarzları "Münir Nurettin'den önce" ve "Münir
Nurettin'den sonra" ayırımıyla değerlendirilebilir ancak. Đcraya en önemli katkısı, daha çok hafızlara özgü olan
"gaygaylı" okuyuş tarzını büyük ölçüde temizleyerek yerine daha sade, daha "düz" bir okuyuş getirmesidir. Gerçi
gırtlak nağmelerini o da kullanmıştır; ama bunlar eski hanendelerinkine göre çok sade ve düz nağmelerdir.
Başlıca Eserleri
•

Hülyama doğan son güneşim son hevesimdi

•

Bir söz dedi canan ki keramet var içinde

•

Dönülmez akşamın ufkundayız

•

Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halimden anlayan bulunur

•

Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan

•

Aşıka Bağdat sorulmaz ufukları aşar gider

•

Aziz Đstanbul

•

Sessiz Gemi

•

Söyle sevgili

•

Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın

☺ KISSADAN HĐSSELER
Sokrat Ölüme mahkum edildiğinde, eşi:
- Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya başlayınca, Sokrat:
- Ne yani, demiş. Birde haklı yere mi öldürülseydim!
---------------Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta
zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. Đkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek
mümkün değildir... Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa: "Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem" der.
Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir:
- Ben çekilirim!!
---------------Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu şiirleri incelemesi için Sheaksper'a gönderdiğinde, ünlü yazarın cevabı şu
olur:
- Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın..
---------------Meşhur bir filozofa:
- Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar fakirsiniz, diye sorulduğunda:
- Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan, demiş.
---------------Dostlarında biri, Fransız kralı 15. Lui' ye:
- Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse budalalığı kabul etmeyeceğine göre,
herkes böyle bir vergiyi seve seve öder.
Kral, alaylı alaylı gülerek:
- Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu buluşunuza karşılık,sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.
---------------Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile' ye hasımlarından biri:
- Efendim, demiş. Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi?
Galile:
- Doğru, demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama, seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?
---------------Bir toplantıda bir genç M. Akif küçük düşürmek için:
- Affedersiniz, siz veteriner misiniz? demiş. M. Akif hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş:
- Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?
---------------Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanır mısınız?
Filozof: Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklardım
TEVAZUU
Bir adamcağız kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra, yaptıklarından pişman olur
ve hiç olmazsa iyi birşey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş Veli.nin dergahına kurban olarak bağışlamak ister.
O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevi görüyordu.
Durumu Hacı Bektaş Veli.ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine
adam mevlevi dergahına gider ve aynı durumu Mevlana'ya anlatır Mevlana ise bu hediyeyi kabul eder. Adam aynı
şeyi Hacı bektaş veli'ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş olduğunu söyler ve Mevlana'ya bunun
sebebini sorar:
Mevlana şöyle der:
- Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir. öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul
ederiz ama o kabul etmeyebilir.
Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş dergahı'na gider ve Hacı Bektaş Veli'ye, Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini
söyleyip bunun sebebini bir de Hacı Bektaş Veli'ye sorar.
Hacı Bektaş da şöyle der:
- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz
kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir

