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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU
29 Kas m tarihine Bulgaristan Aitos Rotary kulübünün Kurulu Törenine Emre ALP,Ali ES,Oktay ALEMDAR ve Muzaffer
MEM dostlar m kat ld lar.
1 Aral k Sal günü büyük bir etkinli imiz Prof.Dr. Bingür SÖNMEZ’ in “1914 – 1915 SARIKAMI MEYDAN
MUHAREBES ” sunumu dolay yla Deveci Han Kültür Merkezi Konferans salonundaki toplant
devamdan
sayd
zdan kulüp lokalindeki mutat toplant
iptal ettik.Gerçekten Bingür Hocam z sayesinde bu hüzünlüm konuda
oldukça bilgilendik.Ayr ca Edirne yaz bas da konuya ba sayfalar nda yer verdi.Zaten as l amac z Edirne halk n
konu hakk nda daha detayl bilgiye sahip olmas yd .San m bunu ba ard k.Konferans sonras nda Tayfur SANLIMAN’ n
“SARIKAMI B R DESTANDIR” konulu resim sergisinin aç
Gazeteci Haluk AH N inde kat
yla Deveci Han
Kültür Merkezi Sergi Salonunda gerçekle tirdik.Edirneli sanat severlere muhte em bir gösteri sundu umuzu
san yorum..Sergi 01 ile 11 aral k tarihleri aras nda gezilebilir.Bu güzel etkinlik için ba ta Prof.Dr.Bingür SÖNMEZ
e,ressam Tayfur SANLIMAN a ve Gazeteci Haluk AH N e çok te ekkür ediyorum.Bu etkinli in gerçekle mesinde eme i
geçenlere özellikle Faruk ETKER dostuma da ayr ca te ekkür ediyorum.
2 Aral k Çar amba günü, 8 aral kta yapaca
z mutat toplant
Bulgaristan 2482 Bölge Svilengrad Rotary Kulübü ile
be inci Karde Kulüp Anla mas imzalamak üzere .Svilengrad Rotary Kulübü toplant na e lerimizle birlikte Svilengrad
Romantica Otelde kat larak gerçekle tirdik.Bunun için 8 aral k Sal toplant
iptal ettik.Türkiye 2420. Bölge
guvernörümüz Nuri ÖZGÜR’ ün Amerika’dan döndü ü gün aya
n tozunu dahi silmeden aram za kat lmas bizleri son
derece mutlu etti.12.grup guvernör Yard mc z Mehmet GÖRKEY de aram zdayd .Bulgaristan 2482 Bölge Guvernörü
Plamen Minev ve geçen dönem guvenörleri Atanasov da toplant dayd lar.Ayr ca Lubimest Rotary Kulübü üyeleride
aram zdayd ..Sivelengrad Rotary Kulübü Ba kan Georgi Lozev e bu güzel organizasyon için ükranlar
sunuyorum.En
büyük te ekkürümse beni yaln z b rakmay p e leriyle bu toplant ya kat lan 16 arkada ma.
Ayr ca Svilengrad kulübünün davetiyle 19 Aral kta ehir meydan nda yap lacak arap festivaline kat lmak için o gün saat
08.00 de hareket edece iz. arap festivali sonras nda Haskovoya geçece iz ve daha sonra Dimitrovgrad ta yap lacak
yeni y l organizasyonuna kat larak ayn gece Edirne’ye dönece iz.
6 Aral k sabah Almanya Lörrach Rotary Kulübü organizasyonuna kat lmak üzere Sabiha Gökçen havaalan ndan hareket
ediyoruz.Ay n 10 nu Per embe günü dönece iz.Geziye Tamer Boral,Serhad CEYLAN,Oktay ALEMDAR,Emre ALP,
Mehmet EREN,Ali ES,Demirkan ÇA LAYAN,Emre ÜLKÜMEN ve Ümit MIHLAYANLAR e leriyle kat yorlar. kat yor.
15 Aral k Sal toplant zda Rotary evinde görü mek üzere…
yi günler Dileklerimle..

Cengiz Benakman
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Resim Sanatç
Gazeteci Yazar

06 ARALIK : Leyla-Cevat GÜLER (Evlilik)
10 ARALIK : Mine-Kemal KARAKU

(Evlilik)

18 ARALIK : Beyhan- smet AÇIKGÖZ (Evlilik)
19 ARALIK : Melda ARAN
21.ARALIK : Deniz ALTU
Önümüzdeki hafta toplant
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ED RNE

SHAY
Okuma ve ö renme zorlu u çeken çocuklara özel e itim veren bir okul için ba
toplama yeme inde, çocuklardan birisinin
babas kat mc lar taraf ndan asla unutulmayacak bir konu ma yapt .
Okula kendini adam ö retmenleri kutlad ktan sonra öyle bir soru sordu:
'D ar daki etkenler taraf ndan etkilenmedikçe do a her eyi mükemmel bir ekil ve s rada yap yor.
Ama yine de o lum Shay, di er çocuklar n ö rendikleri gibi ö renemiyor. Di er çocuklar n anlayabildikleri gibi anlayam yor.
lumda do al olmas gereken eyler nerede?'
Bu soru kar
nda dinleyiciler sessiz kald lar.
Baba devam etti. 'Ben inan yorum ki, dünyaya fiziksel ve zeka engelli Shay gibi bir çocuk geldi inde, gerçek insan do as
kendini gösterme f rsat buluyor ve bu da insanlar n o çocu a davran ekillerinde kendini gösteriyor.'
Ve sonra a
daki hikayeyi anlatmaya ba lad :
Shay ve babas bir gün parkta Shay'in tan
birkaç çocu un baseball oynad klar gördüler.
Shay sordu, 'Acaba oynamama izin verirler mi?'
Shay'in babas ço u çocu un Shay gibi bir çocu un tak mlar nda oynamas istemeyeceklerini ama ayn zamanda e er
luna izin verirlerse o lunun o çok ihtiyac duydu u, engellerine ra men ba kalar taraf ndan kabul edilmenin özgüveni
ve sahiplenme duygusunu verece ini de biliyordu.
Shay'in babas çocuklardan birinin yan na yakla ve (fazla bir ey beklemeyerek) Shay in oynay p oynayamayaca
sordu.
Çocuk öyle dan abilece i birilerine bakt ve sonra
u anda 6 say gerideyiz ve oyun sekizinci turunda. Herhalde tak ma girebilir ben de onu dokuzuncu turda vurucu olarak
sokmaya çal
m' dedi.
Shay büyük bir gayretle tak n yan na gitti ve yüzünde kocaman bir gülümseme ile tak m t-shirtini giydi.
Babas gözünde ya , kalbi s cak duygularla dolu onu izledi.Çocuklar o lunun kabul edilmesinden dolay
baban n mutlulu unu gördüler. Sekizinci turun sonunda Shay'in tak
birkaç puan kazand ama hala 3 say gerideydi.
Dokuzuncu turun ba nda Shay eldiveni eline geçirdi ve sa aç k sahaya ç kt .
Ona do ru hiç top isabet etmemesine ra men oyunda olmaktan son derece mutluydu ve babas n ona tribünlerden el
sallad
gördü ünde yüzünde kocaman bir gülümseme vard .
Dokuzuncu turun sonunda Shay'in tak
yine puan kazand .
imdi bütün kaleler doluydu, oyunu kazanma ans ortaya ç km
ve topa vurma s ras Shay'e gelmi ti.
Bu noktada Shay'in vurucu olmas na izin vererek oyunu kaybetme riskini mi almal yd lar?
rt bir hamleyle Shay'e sopay verdiler.
Herkes topa isabet ettirme ans n s r oldu unu biliyorlard çünkü b rak n topa vurmay Shay sopay bile elinde tutmas
bilmiyordu.
Ama Shay sahaya ç kt nda top at , di er tak n kazanma anslar bir kenara b rakarak Shay'e bu f rsat
tan klar görünce birkaç ad m öne giderek yumu ak bir ekilde topu Shay'e do ru f rlatt . lk topa Shay zorlukla sopay
savurdu ama skalad . At tekrar birkaç ad m öne do ru geldi ve topu yine yumu ak bir ekilde Shay'e do ru att .
Shay sopay savurdu ve hafifçe topa dokunarak yere at ya do ru vurdu.
Oyun imdi bitecekti. At topu yerden ald ve ilk kaledeki adam na kolayl kla atabilecek ve Shay'i sobeleyerek oyunu
bitirebilecekti.
Ama at topu ald ve ilk kaledeki adam n ba
n üzerinden di er tak m arkada lar n eri emeyece i yere f rlatt .
Tribünlerdeki herkes ve iki tak mda ba rmaya ba lad lar,
'Shay, ilk kaleye ko , ilk kaleye ko !'
Shay hayat nda hiç bu kadar uza a ko mam
ama ilk kaleye gidebildi.
nl ktan büyümü gözleriyle yere çöktü.
Herkes ba rmaya devam etti,' kinci kaleye ko , ikinci kaleye ko '
Nefes nefese Shay zorlukla ikinci kaleye ko abildi.
Shay ikinci kaleye geldi i s rada aç k sahada di er tak mdan biri topu alm
... tak n en küçü ü olan bu çocuk kahraman
olma ans elinde tutuyordu. Topu ikinci kaledeki adam na atabilirdi ama top at
n niyetini anlad ndan o da kas tl
olarak topu üçüncü kaledeki arkada
n ba
n üzerinden att .
Herkes ba yordu, 'Shay, Shay, Shay, bütün yolu ko Shay'
Kar tak mdan birinin yard m ederek onu üçüncü kaleye do ru döndürmesiyle Shay üçüncü kaleye ko abildi,
'Üçüncüye ko ! Shay, üçüncüye ko !'
Shay üçüncüye gelirken di er tak mdaki çocuklar ve seyirciler aya a kalkm lard ve ba yorlard ,
'Shay, hepsini ko ! Hepsini ko !'
Shay hepsini ko tu ve oyunu tak
için kazanan bir kahraman olarak herkes taraf ndan alk land .
'O gün', dedi babas , gözlerinden ya lar a
ya do ru süzülerek, 'iki tak mdaki çocuklar da dünyaya bir parça sevgi ve
insanl k getirmeyi ba ard lar'.
Shay bir sonraki yaza yeti emedi.
O k öldü.
Bir kahraman oldu unu ve babas mutlu etti ini ve eve geldi inde annesinin de gözya lar içinde onu kucaklad
asla
unutmad .
Hepimiz bir farkl k yapabiliriz.
'Do al olan eyleri' gerçekle tirmek için hepimizin her gün binlerce f rsat olabiliyor .
Her toplum, kendilerinden daha az ansl olanlara nas l davrand
Gününüz bir Shay günü olsun!
Mehmet SAVA

n katk

ile

yla de erlendirilir.

