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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Üç gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle önce Tekirdağ/Saray ve sonra İstanbul bölgesinde birçok
vatandaşımız hayatını kaybetti.Buradan geçmiş olsun ve Başsağlığı dileklerimi sunuyorum.
08.Eylül Salı günü Başkanı eşi Mine Hanım Rotaryen eşlerine bir iftar yemeği tertip etti. Toplantı iftar saatinde
REİS RESTAURAND ta yapıldı.Katılımın yüksek olduğu yemek oldukça samimi bir hava içinde geçti.
Dördüncü asamblemizin tarihi 3 Kasım olarak belirlendi.Üçüncü asamblemizi ise 13 Ekim Salı günü yapmak
istiyoruz.
Bugün İstanbul Marmara Otel de yapılacak DİNLER BULUŞMASI iftar yemeğinde kulübümüzü Nalan – Emre
ÜLKÜMEN çiftinin temsil ediyor.Eğer katılabilirlerse şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
Bültenlerimizi,geçmiş bültenlerimizi www.edirnerotary.com adresinden takip edebilirsiniz.Geçtiğimiz haftadan
itibaren bizde adresi olan eski üye dostlarımızın e-mail adreslerine de bülten göndermeye başladık.
Bu Rotary döneminde Grup İnceleme Değişim programı (GID_GSE) D-9810 Avustralya ve D-1860 Almanya Bölgeleri ile
yapılacaktır. Ekiplerin gidiş tarihleri Avustralya için 30 Ocak - 28 Şubat 2010 ve Almanya için 2 Mayıs - 30 Mayıs 2010'dur.
Söz konusu GID takımlarında yer alacaklar bilindiği gibi kulüplerimizin gösterecekleri adaylar arasından seçilmektedir.
Gösterilecek adaylar kendi mesleklerinde inceleme ve bireysel gelişim, ülkesini tanıtma, gittikleri ülkelerde Rotaryen aileleri
tarafından misafir edilecekleri için o ülkelerdeki yaşamı yakından tanıma, UR Vakfının programlarına zemin hazırlama ve
bizzat Rotary'yi tanıma imkanını elde edeceklerdir.
Program için aday göstermede son başvuru tarihi 15 Ekim 2009'dur.
Eğer geçmiş dönemlerde olduğu gibi şartlara uygun gösterecek adayınız varsa bildirmenizi rica ediyorum.
Mazeret bildiren dostum Ümit MIHLAYANLAR’a Teşekkür ediyorum.
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EDİRNE

DOĞAN CÜCELOĞLU'NUN EĞİTİMİNDEKİ KATILIMCILARLA BİR KONUŞMASINDAN:
Cüceloğlu:
Arkadaşlar, aranızda ölümcül hastalığı olan var mı?
Bir katılımcı:
Allah'a şükür, hocam, 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:
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 başlar.
Öleceğim belli ise benim ölümcül bir hastalığım olduğu da açıktır...
Cüceloğlu: Peki, ne zaman öleceğimizi biliyor muyuz?
Katılımcılar: Hayır
Cüceloğlu: Bu saniye içinde olma olasılığı var mı?
Bir katılımcı: Var.
Cüceloğlu: Yarın?
Bir katılımcı: Evet.
Cüceloğlu: 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 başlar.
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 ya da gerginlik yaratır mıydı? 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 düşünür müydünüz?
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 tart ışmamızı 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 kabu ğumuza çekilip
tartışmaları donduruyoruz.
Yarattığımız kırgınlıkları tamir etme olanağımız gerçekten var mı?
Buna zamanımız gerçekten kaldı mı?

Mehmet SAVAŞ’ın katkısıyla

DERS ALINMIŞ BAŞARISIZLIK EN BÜYÜK BAŞARIDIR.
Bir gün, bir çiftçinin eşeği kuyuya düşer.
Adam ne yapacağını düşünürken, hayvan saatlerce anırır.
En sonunda çiftçi, hayvanın yaşlı olduğunu ve kuyunun da zaten
kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği çıkartmaya değmeyeceğine karar
verir. Bütün komşularını yardıma çağırır. Her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar. Eşek ne
olduğunu fark edince, önce daha beter bağırmaya başlar. Sonra, herkesin şaşkınlığına, sesini keser.
Birkaç kürek toprak daha attıktan sonra, çiftçi kuyuya bakar. Gözlerine inanamaz. Eşek, sırtına düşen her kürek
toprakla müthiş bir şey yapmakta, toprağı aşağıya silkeleyerek yukarı çıkmasına basamak hazırlamaktadır.
Bir süre sonra, komşular toprak atmaya devam edince, herkesin şaşkınlığı altında eşek, kuyunun kenarından dışarı
bir adım atıp, koşarak uzaklaşır!

Hayat üzerinize hep toprak atacaktır; her türlü pislik ile.
Kuyudan çıkmanın sırrı, bu pisliği silkeleyip bir adım yükselmektir.
Sıkıntılarımızın her biri bir adımdır. En derin kuyulardan bile yılmayarak, usanmayarak çıkabiliriz.
Silkelenin ve biraz daha yukarı çıkın.

Mutluluğun 5 basit kuralını unutmayınız:
1. Kalbinizi nefretten arındırın - Affedin.
2. Düşüncelerinizi endişelerinizden arındırın - Çoğu zaten hiç gerçekleşmez.

3. Basit yaşayın ve elinizdekilerin kıymetini bilin.
4. Daha çok verin.
5. Daha az bekleyin.
İrfan ERETEN’ in katkısıyla

YOK DEVENİN BAŞI
Bedevi anlatır;
"Benim gibi bir Bedevi, devesinin üstünde ve kızgın güneşin altında,Sina Çölü'nde yol almaktadır.
Birden ufuk çizgisi kararır, gökyüzünde nadiren tek tük görülen kuşlar, bu kez toplu halde, karanlığın aksi istikametine
doğru, telaşla kanat çırpmaktadır.
Çölün mutlak sessizliği, daha da yoğunlaşır sanki. Deneyimli Bedevi; bu alametlerin, şiddetli bir kum fırtınasının
habercisi olduğunu hemen anlar.
Devesini çökertir, üstünden iner. Heybeden aldığı sağlam bir kazığı,kızgın kumlara çakar ve devesini sıkıca bu kazığa
bağlar.Sonra yine heybelerden, katlanmış parçalar halinde çıkardığı küçük çadırın alelacele kurup, içine girer ve kapı
örtüsünü her iliğinden düğümler.
Son düğümü henüz atmıştır ki; fırtına bulundukları bölgeye ulaşır.Küçük çadır havalanacakmış gibi sallanmakta,
rüzgarın oluşturduğu kum sağanağı, neredeyse delip geçecek bir hızda, çadır yüzeyine çarpmaktadır.
Her kum tanesinin, boyları küçük fakat verdikleri acı büyük oklar gibi bedenine saplandığı deve, dile gelir:
'Efendi, canım çok acıyor. Hiç olmazsa başımı çadıra sokmama izin verir misin?' der.
Dışarıda olmanın ne kadar zor olduğunu iyi bilen Bedevi, zavallı devenin bu dileğini kabul eder ve
'Peki, başını çadıra sokabilirsin.' diyerek, kapıyı bağlayan düğümleri boşaltır.
Durmak bir yana, fırtına giderek daha da g emi azıya almaktadır. Deve, sahibine tekrar yalvarır;
'Efendi, derimin en ince olduğu yer boynumdur ve şu an çok acıyor. İzin ver, boynumu da çadıra sokayım.'
Biraz ikirciklenmeyle, bu isteğe de 'Peki' der Bedevi.
Fırtına, sanki sonsuza dek sürecek gibidir. Deve bu kez, ilk ikisinden daha acıklı bir sesle yalvarır;
'Efendi, ne olur, hörgücümü de çadıra sokmama izin ver..'
Bedevi bu son isteği de kerhen kabul eder. Ancak, hörgücün de içeri girmesiyle,küçücük çadırda, artık kımıldayacak yer
kalmamıştır.
Bu duruma, Bedevi'den önce, deve tepki gösterir;
'Efendi, bu çadır ikimize dar geliyor. Sen dışarı çıkıp, başının çaresine baksan.'

Sedat ÖNENGÜT’ün katkısıyla

Ünlü Filmlerin Fraklı Adları…
Eğer Türkçe reformu yapılmamış olsaydı ve biz yine yarı Arapça konuşmaya devam etseydik… Acaba ünlü filmlerin adlar ı
ne olurdu? Bir bakalım:
• Ölü ozanlar derneği:
Cemiyet-ül şuara-i müteveffa
• Temel içgüdü:
insiyak-i esasi
• Dövüş kulübü:
teşekkül-ün sille tokat
• Dünyalar savaşı:
harb-ul cihanat
• Çılgın sekreter:
na uslu defterdar
• Matrix:
hayal-ul cebir
• Superman:
adem-ul fevkal beşer
• Özel bir kadın:
hususi avrat
• 21 gram:
.061 okka
• Milyonluk bebek:
100 akçelik sibyan
• Godfather:
şahbaba
• Uçakta panik:
teyyarede hezeyan
• Terminatör:
deccal
• Örümcek adam:
haşeret-ül adem
• Bruce almighty:
sümme haşa!
• Yıldız savaşları:
silsiletü’l harb-ı Sitare
• The phantom menace:
fesat-ı hayali
• Klonların saldırısı:
taarruzü’l adem-i sahte
• Yeni bir umut:
ümid-i cedid
• Return of the jedi:
avdetü’l feda-i kuvvet
• Paris’te son tango:
şehr-i frenkte nihai raksü’l cenubi Amerika
• Sin city:
şehr-i kufran
• Zor ölüm:
zahmet-ül vefat
• Vannila sky:
baharat yolu
• Yüzüklerin efendisi:
padişah-ül halka
• On iki kızgın adam:
düşeş adem el hasbinallah velimevlekil
• Geçen yaz ne yaptığını biliyorum:
malumat-ı eylem-i nevbahar
• 2001 a space odyssey:
1495 feza seyahatnamesi
• Pulp fiction:
hikayet-ül abes
• Titanic:
tekne-i devasaiye
• Cesur yürek:
ecnebi kara murat
• Heat:
hararet
• Contact:
irtibat-i mahsusa
• 4 nikah bir cenaze:
chari izdivaç yek mevta
• Amerikan güzeli:
afet-ül nev-i cihan
• Rosemary’nin bebeği:
veled-i iblis-ül gülmeryem
• Shrek:
gulyabani
• Karanlık şehir:
şehr-ül zifir
Kenan KARAKUŞ’un katkısıyla

ÖLÜMCÜL GÜNAHLAR
Hindistan’ın bağımsızlığı için ömrünü veren büyük insan MAHATMA GANDİ’NİN (1869/1948) yazdığı
aşağıdaki 7 ölümcül sosyal günah listesi Hindistan’ı ziyaret eden siyası konuklara hediye edilirmiş.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

İLKESİZ SİYASET
EMEKSİZ ZENGİNLİK
VİCDANSIZ HAZ
NİTELİKSİZ BİLGİ
AHLAKSIZ TİCARET
İNSANİYETSİZ BİLİM
ÖZVERİSİZ İBADET

