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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
Ramazan ayına girmemiz sebebiyle toplantılarımızı bundan sonra saat 21.oo de yapmaya devam edeceğiz.
Önümüzdeki hafta toplantımızı eşli iftar yemeği olarak programladık.REİS RESTAURAN da yapacağımız ilk eşli
yemeğimizde güzel bir beraberlik yaşayacağımızı ümit ediyorum.Toplantı iftar saatinde olacaktır.Bu konuda her hafta
olduğu gibi telefon mesajıyla üyelerimize bilgi vereceğiz.Katılan üyelerimiz ve eşlerinden ücret alınmayacaktır.
08.Eylül Salı günü Başkanımızın eşi Mine Hanım Rotaryen eşlerine bir iftar yemeği tertip etmektedir. Bu konuda detaylı
bilgi Mine hanım tarafından eşlerimize iletilmektedir.
1930.District Almanya Lörrach Rotary Kulübünün 50. kuruluş yılını kutlayacağı Ekim ayı içinde kulüp olarak davet
edileceğimiz bilgisi Sekreterimiz Serhad tan geldi.Bu konuda ki gelişmeleri önümüzdeki hafta Uluslar arası Başkanımız
Tamer Boral ve Sekreterimiz Serhad CEYLAN bizlere iletecektir.
Mazeret bildiren dostlarım,Cevat GÜLER – Demirkan ÇAĞLAYAN – Kaya ZEYBEKOĞLU ve devamdan muaf
olduğu halde Yasef ROMANO’ya
Teşekkür ediyorum.Önceden mazeretlerini bildirdikleri için yemek düzenimizin hazırlanmasında katkıları oldu.
Mazeret bildirmeyen dostlarımın da unuttuklarını düşünüyorum.Tüm üyelerimizin mazeret bildirme alışkanlığını
kazanmaları,misafir getirecek dostlarımın önceden bildirmeleri toplantı düzenimize olumlu katkı yapacaktır.
Önümüzdeki bir ay içerisinde bölgemizdedört önemli bölge etkinliği gerçekleştirecektir.
Bu faaliyetlerden, özellikle 10 Eylül 2009 günü tertip edilecek “Dinlerin Buluşması” bir iftar yemeği olarak gerçekleştirileceği için kulübümüzün o
hafta toplantısını iptal ederek bu özel ve anlamlı buluşmaya katılması istenmektedir.
Tarih

Etkinlikler

Mekan

Şahap Tarzi Yüzme Yarışı

30 Ağustos 2009 Pazar

Gelibolu – Çanakkale Arası

Dünya Barış Günü

1 Eylül 2009 Salı

City’s – Nişantaşı

Okuma Yazma Günü

8 Eylül 2009 Salı

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Dinlerin Buluşması
Ruhani Liderlerden Kısa Konuşmalar ve
Müzik eşliğinde İftar Yemeği

10 Eylül 2009 Perşembe

The Marmara Oteli – Taksim

İyi günler dileklerimle.

Cengiz Benakman
Beykent Koleji İ.Ö.Müdürü

MİSAFİRLERİMİZ

:

Halil ALTUĞ

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Cevat GÜLER – Demirkan ÇAĞLAYAN – Kaya ZEYBEKOĞLU

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Ahmet DEVECİ – Emre ÜLKÜMEN – Hasan ALTUNTAŞ – İrfan KIZANLIK – Önder
YALINÇGÖREN – Tarık ETKER
Cengiz BENAKMAN – Serhad CEYLAN – Şükrü CİRAVOĞLU – Yasef ROMANO
(Edirne Mimarsinan R.K.)

ATTENDANS GETİREN ÜYELERİMİZ :

DEVAM DURUMU

:

64.oo

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

25.Ağustos
27.Ağustos
28.Ağustos

Luna ROMANO
Esra – Emre ALP
Nukhet ÖNENGÜT

30.Ağustos

Güzin CİRAVOĞLU

Kulüp misafiri

Doğum Günü
Evlilik Yıldönümü
Doğum Günü
Doğum Günü
KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 01.Eylül.2009 Salı İftar Saatinde REİS Restaurantta eşli olarak yapılacaktır
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EDİRNE

Japonya'da bir çocuk 10 yaşlarındayken bir trafik kazası geçirmiş ve sol kolunu kaybetmiş. Oysa
çocuğun büyük bir ideali varmış . Büyüyünce iyi bir judo ustası olmak istiyormuş. Sol kolunu kaybetmekle
birlikte,bu hayali de yıkılan çocuğunun büyük bir depresyona girdiğini gören babası, Japonya’nın ünlü bir Judo
ustasına gidip yapılacak bir şeyin olup olmadığını sormuş..
Hoca:
-Getir çocuğu ..bir bakalım, demiş.
Ertesi gün baba-oğul varmışlar hocanın yanına.. Hoca çocuğu süzmüş ve
-Tamam demiş..yarın eşyalarını getir, çalışmalara başlıyoruz.
Ertesi gün çocuk geldiğinde hocası ona bir hareket göstermiş ve bu hareketi çalış demiş.
Çocuk bir hafta ayni hareketi çalışmış..
Sonra hocasının yanına gitmiş. "Bu hareketi öğrendim başka hareket göstermeyecek misiniz?" diye sormuş.
Hocanın cevabi:
Çalışmaya devam et olmuş...
2 ay,3 ay,6 ay derken çocuk okuldaki bir yılını doldurmuş..
Çocuk bu bir yıl boyunca hep o ayni hareketi tekrarlamış.
.Hocanın yanına tekrar gitmiş:
-Hocam bir yıldır ayni hareketi yapıyorum bana başka hareket göstermeyecek misiniz?
-Sen ayni hareketi çalış oğlum . Zamanı gelince yeni harekete geçeriz..
2 yil ,3 yıl, 5 yıl derken çocuk judodaki 10.yılını doldurmuş.
Bir gün hocası yanına gelip. .."Hazır ol ! " demiş.. "Seni büyük turnuvaya yazdırdım.
Yarin maça çıkacaksın!"..Delikanlı sok olmuş..
Hem sol kolu yok hem de judo da bildiği tek hareket var.
Ünlü judocuların katıldığı turnuvada hiçbir sansının olmayacağı düşünmüş ; ama hocasına
saygısından ses çıkarmamış...
Turnuvanın ilk günü delikanlı ilk müsabakasına çıkmış. Rakibine bildiği tek hareketi yapmış ve kazanmış.
Derken.. ikinci üçüncü maç.... çeyrek, yari final ve final...
Finalde delikanlının karsısına ülkenin son on yılın yenilmeyen şampiyonu çıkmış.
Tam bir üstat delikanlı dayanamayıp hocasının yanına koşmuş..
-Hocam hasbelkader buraya kadar geldik ama rakibime bir bakin hele.. Bende ise bir kol eksik ve bildiğim
tekbir hareket var..bu kadar bana yeter.. bari çıkıp ta rezil olmayayım izin verin turnuvadan çekileyim..
-Olmaz demiş hocası. Kendine güven,çık dövüş.
Yenilirsen de namusunla yenil.
Çaresiz çıkmış müsabakaya. Maç başlamış.Delikanlı yine bildiği o tek hareketi yapmış ve tak.!
Yenmiş rakibini şampiyon olmuş. Kupayı aldıktan sonra hocasının yanına koşmuş:
-Hocam nasıl oldu bu iş? Benim bir kolum yok ve bildiğim tek bir hareket var. Nasıl oldu da ben kazandım.?
-Bak oğlum 10 yıldır o hareketi çalışıyordun. O kadar çok çalıştın ki , artık yeryüzünde o hareketi senden daha
iyi yapan hiç kimse yok. Bu bir, ikincisi de o hareketin tek bir karşı hareketi vardır.
Onun için de rakibinin senin sol kolundan tutması gerekir.!
Bunu anlatan dostumuz bir de şunu ekledi:
İnsanların eksiklikleri bazen , ayni zamanda en güçlü tarafları olabilir: Ama yeter ki bu eksiklik kafalarında
olmasın.

Hayat ileriye doğru yaşanır,
Ama geriye doğru anlaşılır.

TÜRK USULÜ BAŞARININ SIRRI
Başlamadan Önce
İşe Başlarken
Şaşırırsak
Kendimize Güvenirsek
Azmedersek
İşten Vazgeçersek
Sonuna Kadar Gitmek İstersek
Taahhüt Edersek
Canımızı Sıkarlarsa
Daha da Sıkarlarsa
Pes Edersek
İşe Coşku ve Heyecanla Sarılınca
İşi Başarıyla Bitirince
Eğer İşi Başaramazsak

İNŞALLAH
BİSMİLLAH
ALLAH ALLAH
EVELALLAH
ALİMALLAH
EYVALLAH
YA ALLAH
VALLAH BİLLAH
FESUBHANALLAH
HASBÜNALLAH
İLLALLAH
ALLAH ALLAH ALLAH
MAŞALLAH
HAY ALLAH

ÜÇ HİKÂYE- ÜÇ DERS- BİR SÖZ
1.Hikâye

Kavak Ağacı ile Kabak

Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye
başlamış.Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş ve neredeyse kavak ağacı ile aynı boya gelmiş. Bir gün
dayanamayıp sormuş kavağa:
-Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?
-On yılda, demiş kavak.
-On yılda mı? Diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak.
-Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak!
-Doğru, demiş kavak.
Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak üşümeye sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça
da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavağa:
-Neler oluyor bana ağaç?
-Ölüyorsun, demiş kavak.
-Niçin?
-Benim on yılda geldiğim yere, iki ayda gelmeye çalıştığın için.

1.Ders: Çalışmadan emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz.Kolay kazanılan, kolay kaybedilir. Her işte alın
teri ve emek şarttır.

2. Hikâye

En iyi Buğday

Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu. Çiftçi:
-Benim sırrımın cevabı, kendi buğday tohumlarımı komşularımla paylaşmakta yatıyor, dedi.
-Elinizdeki kaliteli tohumları rakiplerinizle mi paylaşıyorsunuz? Ama neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz? diye
sorulduğunda,
-Neden olmasın, dedi çiftçi.
-Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle, komşularımın kötü
buğday yetiştirmesi demek, benim ürünümün kalitesinin de düşük olması demektir. Eğer en iyi buğdayı yetiştirmek istiyorsam,
komşularımın da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekiyor.

2. Ders: Sevgi ve paylaşmak en yakınınızdan başlar. Sonra yayılarak
devam eder. Kin, cimrilik, nefret kimsenin hoşlanacağı davranışlar
değildir.

3. Hikâye

Geleceğini biliyordum...

Savaşın en kanlı günlerinden biriydi. Asker, en iyi arkadaşının az ilerde kanlar içinde yere düştüğünü gördü. İnsanın başını bir
saniye bile siperin üzerinde tutamayacağı ateş yağmuru altındaydılar. Tam siperden dışarı doğru bir hamle yapacağı sırada, başka
bir arkadaşı onu omzundan tutarak tekrar içeri çekti,
-Delirdin mi sen? Gitmeye değer mi? Baksana delik deşik olmuş. Büyük bir ihtimalle ölmüştür. Artık onun için yapabileceğin bir
şey yok.Boşuna kendi hayatını tehlikeye atma.
Fakat asker onu dinlemedi ve kendisini siperden dışarıya attı.İnanılması güç bir mucize gerçekleşti, asker o korkunç ateş yağmuru
altında arkadaşına ulaştı. Onu sırtına aldı ve koşa koşa geri döndü.Birlikte siperin içine yuvarlandılar. Fakat cesur asker yaralı
arkadaşını kurtaramamıştı. Siperdeki diğer arkadaşı;
-Sana değmez demiştim. Hayatını boşu boşuna tehlikeye attın.
-Değdi, dedi, gözleri dolarak, -değdi...
-Nasıl değdi? Bu adam ölmüş görmüyor musun?
-Yine de değdi. Çünkü yanına ulaştığımda henüz sağdı. Onun son sözlerini duymak, dünyalara bedeldi benim içim.
Ve hıçkırarak arkadaşının son sözlerini tekrarladı:
-Geleceğini biliyordum... Geleceğini biliyordum...

3. Ders: Güven vermek önemlidir. Güven duymak önemlidir. Duyulan
güveni boşa çıkarmamak daha da önemlidir.
**************************************************
'Her sabah Afrika'da bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa öldürülecektir.
Her sabah Afrika'da bir aslan uyanır. En hızlı ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa aç kalacaktır.
Aslan veya ceylan olmanız fark etmez. Güneş doğduğunda koşmaya başlasanız iyi olur.'

Afrika Atasözü
Çok çalışmak, emek harcamak, güven vermek, sevmek ve paylaşmak hayatın anlamlı olmasını sağlar. Her sabah
uyandığımızda bir de böyle bakalım dünyaya. Unutmayın hayat uzun bir öyküye benzer. Ancak öykünün uzun
olması değil, iyi olması önemlidir.
H.DURDU nun katkılarıyla

PİRİNÇ TANES İ
Beş yaşında idim.Rahmetli babaannem pirinç ayıklıyordu.Bir tane yere düştü.Babaannem eğildi,aramaya
başladı.Sağa bakıyor, sola bakıyor, bulmaya çalışıyordu .
Çocukluk iste,
-Aman babaanne dedim.
- Bir pirinç tanesi için bu kadar caba harcamaya, yorulmaya değer mi?
Rahmetli ilk defa sertleşti bana karşı, öfkeyle doğruldu.
-Sen oturduğun yerden ahkâm kesiyorsun, ' dedi.
- Hiç pirinç üretilirken gördün mü? İnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar. Bir pirinç tanesinde kaç insanin göz
nuru, alın teri, emeği, çilesi var biliyor musun?'
Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.
Aradan yıllar geçti.Hukuk Fakültesinde öğrenciyim.Alain'in proposlarini okuyorum.Birden irkildim.
Babaannemi hatırladım.Alain, bir insan yerde bir iğne görüp de eğilip almazsa, bütün uygarlığa karşı ihanet
etmiş olur diyordu.İlave ediyordu.Bir iğnenin üretiminde binlerce insanin alın teri, göz nuru, el emeği vardır
diyordu.
On dokuz yıl evveldi.Stockholm'e gitmiştim. Bir otele indim.Geceydi. Sabahleyin, traş olmak için lavaboya
gittiğimde, aynanın yanında ilginç bir not gördüm.
'Lütfen traştan sonra jiletinizi çöpe atmayın,yanda bir kutu var oraya bırakın, bir tek jiletle dahi olsa, İsveç
çelik sanayisine yardımcı olun' diyordu.
Doğrusu hayretler içinde kaldım.Çocukluğumdan beri çelik eşya denince akla İsveç çeliği gelir.Birçok eşya
üzerinde' İsveç çeliğinden yapılmıştır' diye yazardı.İste o ülke, kullanılmış bir tek ufacık jiletin bile çöpe
gitmesini istemiyor, ona sahip çıkıyor,gelen turistlere rica yollu uyarıda bulunuyordu.
İsviçre'de zaman zaman, belli periyotlarda radyolar, televizyonlar bir haberi duyurur.
'Şu tarihte, su saatte, adamlarımız gelecek.Siz lütfen hazırlığınızı yapın. Okumadığınız, ilgilenmediğiniz,
kullanmadığınız ne kadar kitap, dergi, gazete varsa,kâğıt, ambalaj, kutu varsa, velev ki, bir ilaç prospektüsü
dahi olsa,kapının önüne koyun. İsviçre'nin kalkınmasına yardımcı olun. Fazla ağaç ziyanına engel olun.'
Japonlar son derece sade, basit, yalın mütevazı yasayan insanlardır.
Evlerini mobilya ile eşya ile dolduranlar Japonlara göre ruhen tekamül edememiş, hayatın manasını
anlayamamış, zavallı kimselerdir..
Böyleleriyle; evini mezat salonuna çevirmiş zavallı, diye eğlenirler.Bir insanin gösteriş için eşyanın esiri olması
ne kadar acıdır.
Vaktiyle Japon ekonomisi darboğazdan geçiyor. İç borçlar, dış borçlar gırtlağı aşıyor.Zamanın başbakanı
meclisi toplar.
Kürsüye çıkar.
Durumu olanca açıklığı ve tehlikeleri ile anlatır ve;
-Şu andan itibaren der,
-Tanrı şahidim olsun ki, Japonların iç ve dış borçları son kuruşuna kadar ödenmeden,
pirinçten başka bir şey yemeyeceğim.
-Şu üstümdeki elbiseden başka elbise giymeyeceğim.
Dediklerini yapar, en üstten en alta bir israftan kaçınma kampanyası açılır.Japonya bütün borçlarını öder. Bu
durumun toplumun bütün kesimlerini, tek istisna olmadan kapsadığını söylemeye gerek yok.
Geçenlerde Japon imparatorunun sarayını gördüm.
Yarabbim, ne kadar sade, ne kadar mütevazı, ne kadar gösterişten uzak...
*Gerekmediği halde elektriği yakmakla, suyu kapamadan bos yere akıtmakta, gece çamurlu ayakkabılarımızı
temizlemeden yatmakla,yemek yediğimiz kapları yıkamadan bırakmakla biz de zalimler sınıfına geçmiyor
muyuz?
*Hayat çok ince, akil almaz incelikte ipliklerle örülmüştür.
Her şey o kadar birbirine bağlıdır ki,
İlk okul okuma kitabımızdaki bir sözü hiç unutmadım.
Bir mıh bir nalı kurtarır.
Bir nal bir atı,bir at bir komutanı,
Bir komutan bir orduyu,
Bir ordu bir ülkeyi kurtarır diyordu
Maddi durumumuz ne olursa olsun,ister zengin olalım ister fakir, hepimiz çok dikkatli olmak zorundayız.
Burada parayı da, maddiyatı da aşan büyük bir edep ve incelik vardır.
Halil MAKASKESEN in katkısıyla

