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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Ağustos Ayı Rotary’de ÜYELİK GELİŞTİRME Ayıdır. Kulübümüze kazandırmayı düşündüğünüz
kişileri lütfen Yönetim Kuruluna bildirin.Üye adedimizdeki artış topluma yaptığımız hizmetlere mutlaka
olumlu olarak yansıyacaktır.
Geçtiğimiz hafta sizlere daha önceden söylediğimiz gibi kulübümüzdeki tadilatlarla biraz uğraştık.
Halılarımız yenilendi.Göz alışkanlığınızı bozmamak için halı desenini değiştirmedik.
Ayrıca yaşı onbeşi aşan televizyonumuzu da LCD bir ekranla gençleştirdik. Gerektiğinde farklı
ortamlarda tekrar bir arada olmamızı sağlayacak organizasyonlar için gerekli olacağını düşündük.
Ayrıca burada gerçekleştireceğimiz sunumların daha sağlıklı olarak yürütülmesi için bilgisayarımızı da
yeniledik. 1977 den bu yana düzenli olarak tutulan ar şivimizi de dijital ortama aktaracağız.
Edirne’mize gerçekten unutulmaz büyük hizmetler veren genç ya şta aramızdan ayrılan rahmetli
Valimiz,Onur Üyemiz Fahri Yücel’in 5. ölüm yıldönümü 12 Ağustos Çarşamba günü.Kendisini Edirne
Rotary Kulübü olarak rahmetle anıyoruz.
Bu konuda Edirne Arama Kurtarma ( EDAK ) kuruluşu ile bir organizasyon gerçekleştirdik.
Sekreterimiz Serhad CEYLAN ve EDAK Ekibi Saroz körfezinde suyun 18 metre altına inerek Fahri
Beyin adına bir flama açtılar.Ayrıca Rotary Flamaları da açılarak fotoğraflandı.İki sivil toplum
kuruluşunun dayanışması açısından güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz.Yerel basınımızın
da bu konuya gösterdikleri özene teşekkür ediyoruz.
Bu hafta iki dostumuzun askere giden oğullarının kısa dönem askerlik yapacakları belli oldu.İsmet
AÇIKGÖZ ün oğlu Günay İskenderun’a denizci olarak gidiyor.Kemal KARAKUŞ un oğlu Ömür de
Erzincan’a Muhabereci olarak gidiyor.Her iki kardeşimize de hayırlı teskereler dileklerimizi iletiyoruz.,
Mazereti olacak dostlarımın salı günleri gönderdiğimiz telefon mesajımıza cevap verirlerse ekonomik olarak çok
yardımcı olacaklarını tekrar hatırlatmak istiyorum.Aynı ricam misafir getirecek dostlarımızın da aynı yolu takip
ederek bizleri bilgilendirmeleri misafirlerimize karşı mahcup olmamamızı sağlayacaktır.
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SESSİZ ÖLÜM
Bugün yaşadığımız ortamda elektronik çağın hızla gelişmesi ile doğamıza ve sağlığımıza verdiği
zararları biliyor ve önlem alabiliyor muyuz?
Kullandığımız elektrikli ve elektronik gereçlerin oluşturduğu manyetik ve elektromanyetik dalgaların
yaydığı yapay radyasyonların doğal radyasyondan daha zararlı olduğunu, doğal radyasyonun doğa
dengesi bozulmadıkça ozon tabakasını koruyabildiğimizce dünyamıza da daha az zarar verdiğini
biliyor muyuz?
İnsanoğlunun ürettiği gereçlerin oluşturduğu yapay radyasyondan korunma eğitimi ve tedbirleri
almazsak gün be gün kansere yenik düşme risklerimizi biliyor muyuz?
Radyasyon, manyetik alan ve elektromanyetik alan şiddeti ve zararları hakkında çeşitli yayınlar
olmasına rağmen biz okuyup araştırabiliyor muyuz? Yoksa bize bir şey olmaz sorumsuzluğunda
neleri kaybedeceğimizi bilmeden yok mu olacağız?
Bu konuda Çevre ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız, basın yayın organlarımız
yaptıkları çalışmaları genişletmeli ve toplumu bilinçlendirmelidir.
Yaşam sürecimizde sağlıklı olduğumuzca eşimiz, çocuklarımız ve ülkemize yapacağımız görev ve
yararlı hizmetler ile sağlığımızı kaybedince onlara ve kendimize verdiğimiz zarar ile kanser
tedavisinde devletimizin yaptığı sağlık harcamalarının korkunç boyutlarını düşünebiliyor muyuz?

Bizler bu konuda sizleri belki de ürküterek de olsa bilgilendirmek için kısa kısa başlıklarla da olsa bazı
öneriler derledik.
1. 0-8 yaş grubundaki çocuklar manyetik alan ve elektromanyetik alanlardan yetişkinlere oranla daha
çok etkilenir.
2. Öncelikle çocuk odalarınızı mümkünse, ebeveyn odalarınızı konutlarınızın güney cephesine
yapmayınız.Çünkü dünyamızın güneyinde binlerce uydu olup güney yarı küremize zararlı
elektromanyetik dalgalar göndermektedirler.
3. Çocuklarınızın ve kendi başınızın yakınında cep telefonu, telsiz telefon, pil ile çalışan çalar saat,
radyo bulundurmayınız. Yetişkinlerin de cep telefonlarının alarmlarını duymak için yastık altlarına
koymamaları gerekir. Bu tip gereçleri başınızdan en az 2 metre uzakta bulundurunuz. Yatmadan önce
kol saatlerini kolunuzdan çıkartmalısınız.
4. Küçük çocuklarınızın seslerini gurbetteki akrabalarınıza dinletmek için telsiz ve cep telefonlarını
onların kulaklarına yapıştırmayınız ve bu durumlarda telsiz telefonu handsfree konumuna alarak ses
göndermeye çalışınız.
5. 0-8 yaş grubu çocuklarınızın saçlarını elektrikli saç kurutma aletleri ile kurutmamaya özen gösteriniz.
Yetişkinler de makineyi başlarından en az 10cm uzakta tutmalıdır.
6. Yüksek voltaj taşıyan enerji hatlarının altında, elektrik dağıtım trafolarının yakınında konut, hastane,
okul, dinlence yerleri kurulmamalı hatta çocukların bu mahallerde oyun kurmalarına izin verilmemeli
ve yetişkinler de piknik için dahi bu alanlardan uzak durmalıdır.
7. Ülkemizde 53.000.000’nun üzerinde kayıtlı cep telefonu kullanıcısı vardır. Cep telefonu kullanıcıları
cep telefonlarının zararlarını bilmelidirler.
8. Cep telefonunu sağ elini kullananların kulaklarına yapıştırmadan sol kulaklarına götürmeleri gereklidir.
Sol ellerini kullananların da sağ kulağına götürmeleri gereklidir.
9. Cep telefonları baz istasyonlarından uzaklaştıkça sinyal alabilmek için aşırı elektromanyetik dalga
üretirler. Bu durumlarda sinyal alınamayan bölgelerde ısrarlı şekilde telefonu kullanmaya çalışanlar
radyasyondan fazla etkilenirler.
10. Cep telefonlarını zararsız olarak bedenimizde taşıyabileceğimiz bir yer yoktur.Ancak el çantasında
taşıyabilir ve kullanabiliriz.
11. X ışınları, ultraviyole ışınlar, kızılötesi ışınlar, mikrodalgalar, radyo dalgaları, manyetik ve
elektromanyetik alanlardan küçük çocukların hatta tüm canlıların korunması gereklidir. Çünkü
canlıların DNA’ları bozulur.
12. Röntgen, tomografi cihazlarını kullananların radyasyonlardan koruyucu yelek giymeleri gereklidir.
13. Maden ocakları, kalorifer yakıcıları, akü şarj hanelerinde ve kirli ortamda çalışan insanlarda
yorgunluk, baş ağrısı kulak üzerinde ve arkasında yanma, bulanık görme, işitme kaybı, mide bulantısı
gibi şikayetler oluşunca solunum sistemi,işitme organları ve beyin hücrelerinin daha fazla hasar
görmemesi için acilen ilgili doktora başvurmaları gereklidir.
a) Kablosuz (Wi-Fi) internet bağlantısının yaydığı elektromanyetik dalgalardan çocuklarınızı ve kendinizi
koruyunuz.Avrupa’nın birçok ülkesinde kütüphane ve okullarda kablosuz internet kullanımı
yasaklanmışken bizde hızla yayılmaktadır.
b) Dizüstü bilgisayarları dizinizin ve karnınızın yakınında tutmayınız.Üreme organlarına ve sindirim
organlarına zarar verir.
c) Evlerinizde kullanılan elektrikli cihazların elektromanyetik dalgalar 0-6 yaş grubundaki çocuklara
büyük zarar verdiğini biliniz ve bu aletler çalışırken çocuklarınızı cihazlardan uzak tutunuz,elektrikli
battaniye elektriğe takılı iken yatağa girmeyiniz,saç kurutma cihazı ile küçük çocuklarınızın saçını

i)

kurutmayınız,hatta ebeveyinler de kendi saçlarını kuruturken makineyi başınıza 10 santimden fazla
yaklaştırmayınız.Çocuklarınız TV’lerden uzaklaştırınız.Bilgisayar kullanırken uzun süre ve
koruyucusuz ekranlı monitörlerden uzak tutunuz.Yüksek gerilim hatlarının altında oturmayınız
Yatak odalarınıza bilhassa 0-6 yaş grubu çocuklarınızın yatak odaları ve oyun kurdukları alanlarda
elektronik balanslı ampuller kullanmayınız.
Akü gruplarının bulunduğu ortamlar havalandırılmalıdır.Bu ortamda çalışanların akülerin ürettiği sülfrik
asit,kurşun oksitten akciğer kanseri olma riskleri büyüktür.Bu ortamda çalışanların başındaki
görevlilerce süt ve yoğurt almaları sağlanmalıdır.
Kalorifer yakıcılarının karbondioksitten ve sülfürik asitten etkilenerek akciğer kanseri olma riskleri
fazla olduğundan apartman ve kurum yöneticileri tarafından süt ve yoğurt almaları sağlanmalıdır (her
ne kadar bu çalışanlar süt ve yoğurt almaktan çok para almayı tercih etseler de kesinlikle süt ve
yoğurt almaları sağlanmalı ve maske kullandırılmalıdır.Ayrıca röntgen ve tomografi cihazı
kullananların da süt ve yoğurt almaları,özel kurşun örmeli koruyucu yelek giymeleri sağlanmalıdır.
Hastanelerde göğüs ve kalp ameliyatından yeni çıkmış hastaların yoğun bakım ve bakım
bölümlerinde kesinlikle cep telefonu bulundurulmamalıdır.
Sonuçta bu gerçekleri bilsek de önemseneceği ve okuyanların ne kadar bilinçleneceği tartışılır.Ancak
yaşam sürecimizde sağlıklı olarak bedenimize , ailemize verdiğimiz yararlar ile ülkemize yapacağımız
yararlı hizmetler ve sağlıksız olarak bedenimize , ailemize ve tedavi için devletimizin yaptığı masraflar
göz önüne alınmalı ve kendinizi kendinizden çok sorumlu olduğunuz ve sevdiğiniz insanlar için
korumak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz.
Bir pili yere atmayın da, oraya bir ton çöp dökün! Çevreyi daha az kirletmiş, sağlığınıza daha az zarar
vermiş olursunuz.Pili suya atmayınız.Suya atılan 1 adet pil 800000 lt suyu kirletir.
Hiçbir pili çöpe atmayın. (Saat, cep telefonu, dizüstü bilgisayar pilleri dahil)

j)

Ömrü tükenmiş pillerinizi biriktirerek, özel toplama kutularına atin.

d)
e)

f)

g)

h)

k) Pil toplama kutularını, muhtarlıklarda, bazı büyük alışveriş merkezlerinde bulabilirsiniz.
l) Pil toplama kutularından alınan piller, özel depolarda, zararsız duruma saklanmaktadır.
m) Son zamanlarda okullarca atık pil toplama kampanyaları düzenlenmişse de çocuklar ve aileler
bilinçlendirilmediği için el teması ile toplanan ve dil teması ile sağlamlığı kontrol edilen pillerin ve sırt
çantalarında veya okul çantalarında taşınan pillerin verdiği zararlar usanmadan tekrar
anlatılabilmelidir.
n) Yüksek sesli müzik dinlemek duyu organını ve ruh sağlığının zarar görmesine neden olur.
Sedat ÖNENGÜT’ün katkılarıyla

ESAS AKIL..............................................................
Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, adamın biri
sorar:
- Bir insanin akil hastanesine yatıp yatmayacağını
nasıl belirliyorsunuz?
Doktor: - Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra
hastaya üç şey veriyoruz. Bir kaşık, bir fincan ve bir
kova. Sonra
da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini
soruyoruz.
Siz ne yapardınız?
Adam: - Ooo! Anladım. Normal bir insan kovayı tercih
eder.
Çünkü kova kaşık ve fincandan büyük.
— Hayır, der doktor.
Normal bir insan küvetin tıpasını çeker.

SEFİRE YOLU GÖSTERİN!
Fransa’da çok meşhur bir sözlük vardır, Larousse. Burda bir kelime var, décapiter". Bu kelime 1931
yılındaki sözlükte boynunu vurmak diye ifade ediliyor. Kelimenin bir başka anlamı daha var. Kazığa
oturtmak, yani sivri bir kazık hazırlamak ve insanları kazığın bir ucu ağzından çıkacak şekilde üzerine
oturtmak. Vahşi bir uygulama. Burada kazığa oturtmak deyiminin manasını açıklığa kavuşturmak için
örnek veriliyor:
"Türkler bugün bile esirlerini kazığa oturturlar."
Atatürk bunu öğrenince Fransız büyükelçisini yemeğe davet ediyor. Elçi diğer elçilere böbürleniyor, hava
atıyor Atatürk tarafından davet edildiği için.. Köşke geliyor, yemekler yeniyor. Atatürk tabii bir şekilde
elçiye bu kelimenin anlamını soruyor. O da bildiği anlamı söylüyor.
Atatürk:
"Kelimenin başka bir anlamı var mı?" diye sorunca büyükelçi:
"Bunu söylemek için sözlüğe bakmam gerekir" diyor.
Atatürk daha önce hazırlamış olduğu ve çalışanlarına öğütlediği şekilde Larouse'u getirtip büyükelçinin
önüne koyduruyor. Elçi daha işin nereye kadar gideceğinin farkında olmadan hevesle okumaya başlıyor.
Ancak kelimenin karşısında kazığa oturtmak konusunda verilen örnek cümleye gelince ancak yarıya
kadar okuyabiliyor ve yarısından sonra yutkunarak Atatürk' ün yüzüne bakıyor.
Atatürk diyor ki:
"Demek ki biz Türkler bugün de esirlerlerimizi kazığa oturtuyoruz öyle mi, öyle mi sayın sefir? Sözlüğünüze böyle
yazmışsınız , bu doğru mu?
Sefir hemen sözlüğü biraz karıştırıyor ve bir kaçamak noktası bularak diyor ki:
"Efendim bu sözlük Katolik Kilisesi'nin matbaa- sında basılmış, bildiğiniz gibi biz laik ülkeyiz, kilisenin
yaptıklarının bizim hükümetimizle bir ilgisi yok. Bizi ilgilendirmez ve biz kiliseye karışamayız."
Atatürk:
"Öyle mi efendim, siz laik bir ülke olduğunuz için demek ki kiliselere karışamıyorsunuz. Öyleyse ben de
yarından itibaren İstanbul'daki kiliselerin kapılarına koca birer kilit astırıyorum" diyor.
Bunu duyan sefir birden ayağa kalkıyor ve:
"Ekselans, protesto ederiz " diyor.
Bunun üzerine Atatürk:
"Hani sizi ilgilendirmiyordu, karışmıyordunuz?" diyor ve ilgililere dönerek: "Sefire yolu gösterin" diyerek
bir anlamda onu kovuyor.
Sonra ne mi oluyor? Tabi Fransız hükümeti laiklik söylemlerini bir tarafa bırakıyor, hemen o sözlük
toplatılıyor ve yeni baskısında o cümle çıkarılıyor.
Namık Kemal Zeybek
Atatürk'e yolculuk - Kanal B Televizyonu
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