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BAŞKANIN MEKTUBU
1 Aralık Pazartesi günü Kulübümüz için önemli bir Rotary günü yaşadık. Edirne Cumhuriyet Đlköğretim
Okuluna Kulübümüz tarafından yaptırılan akıllı sınıf ; Đl Milli Eğitim Müdürü , üyelerimizden Tamer Boral , Şükrü
Ciravoğlu , Hasan Altuntaş , Serhad Ceylan , okul öğretmenleri ve medya mensuplarının hazır bulunduğu bir
tören ile okul müdürü Nezahat Satıcı’ya teslim edildi. Toplantıda bir konuşma yaparak Ülkemize ve yöremize
eğitim konusundaki desteğimizin devam edeceğini söyledim. Medya aracılığı ile verdiğimiz mesaj ile bu tür
teknolojik sınıflara çok ihtiyacı olan okullarımıza şehrimizin hayırsever insanlarının yardımcı olacağını ümit
ediyoruz.
Bu gün toplantımızda Kulüp Asamblemizi yaptık. Kulübümüzün deneyimine ve proje öncülüğüne yakışan
bir asamble oldu. Tüm arkadaşlarıma ve özellikle bizi dikkatle izleyen asamble hocası dostumuz Yasef
Romano’ya çok teşekkür ederim.
20 Aralık Cumartesi günü Bulgaristan Haskova kulübü’nün hazırladığı eşli programa kalabalık bir grup ile
katılıyoruz. Saat 18.00 de Đvan Dimov tiyatro binasında “Yeniyıl Konçertosu “ ile başlayacak program saat 20.00
de Haskova Restaurant’ta ki Yeniyıl Balosu ile devam edecek.
Sevgili dostumuz Demirkan Çağlayan Adalet ve Kalkınma Partisi Đl Başkanı olmuştur. Tebrik ediyor
başarılarının devamını diliyoruz
Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Şükrü Ciravoğlu 27 Kasım Perşembe günü 12.30 da bir basın
toplantısı ile Edirne Belediye Başkanlığı seçimi için aday adayı olduğunu açıkladı. Sevgili dostumuza başarılar
diliyoruz .
Sevgili dostlarım Aralık ayı gündemiyle oldukça yoğun bir ay. Geleneksel eşli yeni yıl yemeğimiz Rotary
evinin sıcak ortamında sevgili Oktay Alemdar’ın sürpriz hazırlıkları ile 23 Aralık Salı günü saat 19.30 da
yapılacak. Tüm dostlarımı ve saygıdeğer eşlerini kulübümüzün gecesine bekliyorum .
Genel Kurul toplantımızı 30 Aralık Salı günü Rotary evinde yapacağız. Gündem bültenin 2. sayfasında
Önümüzdeki hafta 8 Aralık Pazartesi günü Kurban Bayramı başlıyor. Tüm ulusumuza , Rotary camiasına
ve siz sevgili üyelerimize hayırlar getirmesini diliyoruz.

Lütfen Dikkat !!! Guvernörün katılımı ile yapacağımız resmi asamble 17 Ocak 2009 tarihinde .
2420.Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya-Lara MIRACLE Resort Hotel’de
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki hafta 9 Aralık Salı toplantımız Kurban Bayramı nedeniyle iptal edildi

ARALIK AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE ROTARY AĐLESĐ AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

Aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı , mutlu ve başarılı nice bayramlara. Kurban Bayramınız kutlu olsun
Yönetim Kurulu

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERĐ
10 Aralık

Mine – Kemal KARAKUŞ

Evlilik yıldönümü

KUTLARIZ …………..

ATTENDANCE GETĐRENLER :
Rtn Şükrü Ciravoğlu

Teşekkürler ………….

MAZERETLĐ ÜYELERĐMĐZ
Ahmet Çelik , Đlhan Toksöz , Demirkan Çağlayan, Emre Ülkümen
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDĐKLERĐMĐZ
Ali Es , Kaya Zeybekoğlu , Ahmet Deveci
DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 84

DUYURULAR :
30 Aralık Salı günü yapılacak Genel Kurul Gündemi :
1) Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2) Divan Heyetinin seçimi, gündemin oya sunulması ve tutanakların imzalanması için Divan Heyetine
yetki verilmesi,
3) 2007-2008 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Gelir ve Gider hesabının okunması,
görüşülmesi,
4) 2007-2008 dönemi Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5) 2007-2008 Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı oylanarak, ibra edilmesi,
6) 2009-2010 Dönemi Yıllık Aidat ve Giriş Aidatının Saptanması,
7) 2009-2010 Dönemi Tahmini Bütçesinin görüşülmesi, kabulü, Yönetim Kuruluna gereğinde hesaplar
arasında aktarma yapma yetkisinin verilmesi,
8) 2009-2010 Dönemi Başkanının seçimi,
9) 2009-2010 Dönemi Yönetim Kurulunun seçimi,
10) 2009-2010 Dönemi Denetim Kurulunun seçimi ,
11) 2010-2011 Dönemi Başkanının saptanması,
12) Rotary 2420 Bölge Federasyonu’nda Derneği temsil etmek üzere yeter sayıda delege seçimi,
13) Dilekler, öneriler, kapanış.
MADDE 20. Genel Kurul.

Tüzükten………

Genel Kurul, Kulübün en yetkili organıdır. Her yıl olağan olarak Aralık ayı içerisinde, Türk Medeni Kanunu,
Dernekler Kanunu, Tüzük ve Đç Tüzük hükümleri çerçevesinde toplanır. Genel Kurulun görev ve yetkileri Tüzükte
belirtildiği gibidir.

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

ÇĐPURAYA ŞAHSĐYET KAZANDIRMAK
Merhabalar efendim.
Malumunuz olduğu üzere artık olta ile yakalamak ya da ağa denk gelmesi
oldukça zor olan başka bir Ege lezzeti olan Çipura’dan yani “Sparus
auratus”’tan bahsetmek farz olmuştur.Hele bir de balıkçı tablalarında CNC
tezgâhlardan çıkmış izlenimi veren ve gözleri bile aynı yöne bakan
çipuraların üzerine koyulan etiketlerde “Deniz Çipurası” yazmıyor mu illet oluyorum. Sanki başkası mümkünmüş
gibi Yahu bunların alayı denizlerde kurulan çiftliklerde üretilen hadiselerdir. Bir nevi “havuz çocukları” dırlar
yani.Hani o canım derya kenarlarında o güzelim kumsalların üzerinde kurulu yıldızlı tesislerde “her şey dahil”
tatile gidip de havuz kenarında oturup denize girmeyenler gibi. Onlara da oldum bittim kıl olurum. Efendim
birazcık ansiklopedik bilgi verelim çipura hakkında.. Latince de Sparus auratus denilen bu güzelliğe Fransızcada
Sparidae, Đngilizcede Sea bream bizim dilimizde de Çipura yaygın olarak kullanılmakla birlikte bazı yörelerimizde
Alyanak ya da Mendik adı verilmiş olup küçüklerine de Lidaki denir. Hermafrodit olup, yasına kadar erkek, 3-4 yaş
arası geçiş, 4 yas ve yukarısı dişidir. Vücut oval, yanlardan yassılaşmış,bas küt, dudaklar kalın, sırt gri, koyu
gümüşi renktedir. Solungaç kapağında siyah ve kırmızımtırak bir leke vardır. Đki gözün arasında V seklinde altın
renkli bant bulunur. Solungaç kapakçıklarının kenarı pas renklidir.
Neyse gelelim sadede:
Simdik bu balıkçı tablalarını bolca dolduran Çipura bence eğer herhangi bir işleme tabii tutulmadan pişirilirse
oldukça kötü bir tad ile karşılaşmanız mümkündür. Bu nedenden ötürü de bunlara yazının başlığında da
değindiğimiz gibi mutlaka ve mutlaka şahsiyet kazandırılmalıdır. Şahsiyet kazandırmanın birinci adımı, Çipura’ya
gerekli ihtimamı göstererek pullarını bıçağımızın sırtı ile çokça örselemeden kazımalıdır. ikinci olarak pullarından
arındırılmış çipurayı alt tarafındaki dışkı deliğinden solungaçlara doğru keskin bir bıçakla yararak içi bir güzel
temizlenmeli ve kafası kesinlikle koparılmamalıdır. (Neden mi? Acele etmeyin az sona…). Sonra her iki tarafı
kılıçlamasına bıçak yardımı ile çizilmelidir. Efendim büyük bir titizlikle temizlenen çipuraları marine zamanı
gelmiştir. Marinasyon işlemi için ihtiyacımız olan malzeme ise hemen her evde bulunabilecek ve ateşle
öpüşerek güzelleşmeyi bir gelenek haline getiren her türlü deniz ürünü için de kullandıklarımızdır. Yani; sızma
zeytinyağı, elma sirkesi, tuz, dövülmüş karabiber, iki diş sarımsak. Bu malzemeleri bir bardak içerisinde
karıştıracağız. Bir de söyle bir parmak eninde bir fırçaya ihtiyacımız olacak Evet, suları süzülmüş ve birazda
mahzun bir biçimde süzgeçte bekleyen çipuraları birer birer elimize alarak fırça yardımı ile karın boşluklarını ve
solungaç içlerini az önce hazırladığımız sosu antika ahşaplara “gomalak cilâ” yapar gibi güzelce yediriyoruz.
Sonra alt ve üst kısımlarına ve bilhassa “çiziklere fırçayı bastırarak” aynı işlemi uygulayıp bir tepside takriben
bir saate yakın bekletiyoruz. Bu bekleme sürecinde her bir çipuranın karın boşluğuna birer çimdik “biberiye”
yerleştiriyoruz. Mangalı yakıyoruz. (Elektrikli yeni fenni usul ızgara da olabilir lakin kömürün tadı bir başkadır.
Anladınız siz onu).Ama bu arada bir duble rakıyı da tek buzla hazırlamayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Bir dilim
Bergama tulum peynirini de garaja çekiniz lütfen. Mangal kor ateşten biraz geçerken çipuraları mangalın üzerine
yerleştiriyoruz. Ateşten gelen cızırtıların tahrikine kapılıp çipura yoksa yanıyor mu telaşı ile ikide bir dürtüklemeyin
sakın. Balığın mangala bakan yüzü tam piştiğinde zaten balık çelik telden kolayca ayrılır unutmayın. Bu arada
eldeki sostan üç beş dakikada bir fırça ile sürmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Aynı
muameleyi çipuraların diğer yüzüne de uygulayarak rakınızı da yudumluyorsunuz.Mangaldaki vaziyet kendi
halinde sürerken; (buraya dikkat isterim) yaş nane, maydanoz, taze soğan ve rokayı kıyım kıyım yani çok ince
kıyarak karıştırın. Çok hafif nar eksisi, sızma zeytinyağı ve bir tutam sumak ile iyice karıştırıp, mangaldan
alacağınız çipuraları istifleyeceğiniz tepsiye halı saha benzeri yayınız. Mangaldan alınan mübarekleri bu
zerzevatın üzerine gerekli ihtimamla yerleştirip üzerini kapatarak hamam sonrası dinlenme molası
benzeri küçük bir demlenmeye bırakın. Kısa bir süre sonra kapağı kaldırın. Burun deliklerinizden genzinize doğru
yükselen rayiha karşısında büyülendiniz değil mi? Hani yukarıda kafayı koparmayalım demiştik ya işte önce baş
ve işaret parmaklarınızla o canım yanaklardan bir parça kopartıp dilinizle üst damağınıza değdirerek çiğneyin de
görün bakalım tadı.. Nasıl?
Afiyetler olsun……….Yarasın…………..Sağlığınıza………
Serdar Şahinkaya

☺

Gülmece …….

TEMEL VE BALIK
Balık avına çıkan Temel bir tekne balık tutar , dönerken birden hava patlar ve çok büyük bir fırtına çıkar.Temel
dua etmeye başlar. “Tanrım beni bu fırtınadan kurtarırsan bütün bu balıkları fakirlere dağıtacağım” der içinden.
Hava bir zaman sonra düzelir. Temel evine dönmeye başlar. Bir taraftan da balıklara bakar ve içinden bu balıklar
fazla, yarısını dağıtsam olur der.Biraz daha sonra balıklara tekrar bakar ve bu balıkların yarısı da çok fazla ben
bunların çeyreğini dağıtsam olur der.Biraz daha zaman geçer temel tekrar balıklara bakar. tam o sırada hava
tekrar bozulur.Temel kafasını gök yüzüne diker ve şöyle der."Haçen sen de şakadan hiç anlamaysun”

Doğan CÜCELOĞLU'NUN, Eğitimindeki Katılımcılarla bir konuşmasından alıntıdır.
Doğan Cüceloğlu: Arkadaşlar, aranızda ölümcül hastalığı olan var mı?
Bir Katılımcı: Hocam Allah'a Şükür bildiğimiz kadarıyla yok.
Cüceloğlu: Ne güzel! Peki, bana, istisnasız tüm insanların, yani altı milyar insanın da başına geleceği garanti bir
şey söyler misiniz?
Cevap: (neredeyse otomatik olarak çıkar) ÖLÜM
Cüceloğlu: Gerçekten de ölüm tüm insanların başına geleceği kaçınılmaz olan tek şeydir.
Doğum da tüm insanların başına kesinlikle gelmiştir ama bundan sonra başa gelmesi kesin olan tek şey
ölümdür. Başka hiçbir şey insanların tümünün başına gelmeyecektir. Peki, madem öleceğimiz garanti, bu benim
ölümcül bir hastalığım olduğunu göstermez mi?
Katılımcılar: (Burada sessizce, başlarıyla onaylamaya başlarlar)
Cüceloğlu: Öleceğim belli ise , benim ölümcül bir hastalığım olduğuda açıktır...Peki, ne zaman öleceğimizi biliyor
muyuz?
Katılımcılar: Hayır
Cüceloğlu: Bu saniye içinde olma olasılığı var mı?
Bir Katılımcı: Evet var.
Cüceloğlu: Ya Yarın ?
Bir Katılımcı: Evet.
Cüceloğlu: Ya 30 yıl sonra?
Bir Katılımcı: Olabilir.
Cüceloğlu: Peki bunlardan hangisinin sizin başınıza geleceğini biliyor musunuz? Mesela bu akşam eve sağ
salim varacağınızı nereden biliyorsunuz?
(Sınıf sessizce dinlemeye devam eder. Çünkü; genellikle yaşama böyle bakmamışlardır.)
Cüceloğlu: Peki bir de tersini düşünelim, bu akşam eve döndüğünüzde, bu sabah evden çıkarken sağ salim
bıraktıklarınızı sağ bulma garantiniz nedir? , Var mıdır böyle bir garanti?
Bir Katılımcı: Yoktur Hocam.
Cüceloğlu: Peki nereden biliyoruz az sonra telefonun çalmayacağını ve evdekilerden birinin az önce
öldüğünün bize söylenmeyeceğini?
(Katılımcılar burada rahatsız olmaya başlarlar) ve Bir Katılımcı: Hocam konuyu değiştirsek?
Cüceloğlu: Ama en yalın ve açık gerçek üzerine konuşuyoruz, biraz daha devam edelim bence. Peki, acaba
bunu dün gece bilseydiniz, yani evde akşam birlikte olduğunuz kişilerden birinin yarın ölüm günü olduğunu
bilseydiniz,o zamanı aynı dün gece olduğu biçimde mi geçirirdiniz? Yoksa farklı şeyler mi yapardınız?
Bir Katılımcı: Kesinlikle çok farklı geçerdi Hocam.
Cüceloğlu: Şimdi sizden rica ediyorum, lütfen bir an arkanıza yaslanın,gözlerinizi kapatın ve bu sabah evden
çıkarken evde bıraktıklarınızdan birinin gerçekten öleceğini düşünün, dün akşamınızı nasıl geçirirdiniz? Aynı
iletişim mi olurdu? Onunla aynı konuları mı konuşurdunuz? Aynı konular,tartışma yada gerginlik yaratırmıydı
Yoksa önemsiz hale mi gelirdi? Bu sabah evden çıkarken, bu son görüşünüzde ona ne derdiniz? Onun boynuna
sarılmakta tereddüt eder miydiniz? Çok sıkı sarılmaya mı, aynaya mı vakit ayırırdınız? Ona, yüreğinizin
derininden gelen bir 'Seni gerçekten çok seviyorum' demeye ne gerek var diye düşünürmüydünüz Onun ölecek
olması sizin ona duyduğunuz sevgiyi yoğunlaştırmaz mıydı?
(Burada bazı katılımcılar ağlıyordur. Belli ki dün akşam yaptıklarından bir kısmının ne kadar anlamsız
olduğunu şimdi fark etmişlerdir)
Cüceloğlu: Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz, acaba kaç tartışmamızı bu kadar gereksiz biçimlerde yapıyoruz, kaçı
gerçekten yaşamda karşımızdakinin varlığından daha önemli, hangilerinde 'Şimdi kalbini kırdım, ama zaman
içinde ben ondan özür dilemesini bilirim' diye kendi kabuğumuza çekilip tartışmaları donduruyoruz. Yarattığımız
kırgınlıkları tamir etme olanağımız gerçekten var mı? Buna zamanımız gerçekten kaldı mı?
Sevgiyle kalın,
DG Ömer Kuran

