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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Soğuklar nedeniyle geçen haftaki toplantımızı iptal etmek zorunda kalmıştık.Bu hafta – 15 derece soğuğu
rağmen toplantımıza katılan 19 arkadaşıma teşekkür ediyorum.Toplantı konuşmacımız Akın dostuma da
ASPİRİN konulu ilginç konuşması için teşekkür ediyorum.
Annesini kaybeden Mimarsinan Rotary Kulübü Geçen Dönem Başkanı Nazan ERDA ya kulüp olarak
başsağlığı diliyoruz.
Şükrü CİRAVOĞLU dostumuzun eşi Güzin Hanımın annesi hastahanede tedavi görmektedir.Acil şifalar
diliyoruz.
İsmet AÇIKGÖZ dostumuzun oğlu Günay ve Kemal KARAKUŞ dostumuzun oğlu Ömür,askerlik görevlerini
bitirdiğini öğrendik.Günay ve Ömür e çalışma hayatlarında başarılar diliyoruz.
İrfan KIZANLIK dostumuzun kızı Bahar,Sadiye Rotary Kulübünün düzenlediği Uluslar arası RYLA seminerine
katıldı.
2 aralık ta Slivengrad RK. İle kardeş kulüp imza töreninde Guvernörümüz Nuri ÖZGÜR ve Bulgaristan
Guvernörü Plamen MİNEV in aldığı karar doğrultusunda 8-9 Mayıs 2010 tarihlerinde Bulgaristan Haskovo
kentinde 3. BALKAN DOSTLUK ve BARIŞ BULUŞMASI gerçekleştirilecektir.Bu konudaki çalışmalar
doğrultusunda 10 Şubat günü Edirne’de,Yunanistan,Bulgaristan ve Trakya da bulunan Rotary kulüplerimizin
temsilcileri ile bir değerlendirme toplantısına katılacağız.Gelişme oldukça siz üyelerimizi bilgilendireceğiz.
Bu arada dün akşam oynanan maçta üç büyük kulübümüzden biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Konya Şeker
Spor gibi oldukça kuvvetli rakibini 4 -2 yenerek oldukça büyük bir başarıya imza attı.Kulübümüzdeki Beşiktaş
taraftarlarını candan kutlamayı bir görev sayıyorum.
Sömestr tatilini fırsat bilerek 84 dostumuzla Bulgaristan Bansko kayak merkezine gidiyoruz.
3 Şubat mutat toplantımızda görüşme dileğiyle hoşça kalın.
İyi günler Dileklerimle..
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EDİRNE

ANNE KİMDİR / NEDİR? Bir erkek çocuğun kaleminden çıkmış ... bu kadar olur yani,tam tarif !!!
ANNE, dünyada karşılık beklemeden börek yapan tek insandır. Karşılıksız sevginin ete kemiğe
bürünmüş halidir!
Ne kadar üzsen de 10 Dakika sonra seni affeden zarif bir memeli türüdür,yağlı bile olsa tiksinmeden
saçını okşayan, kucağına yatıran, öpüp koklayan tek varlıktır,meleğin süt verebilenidir. Yarasın diye
muhallebinin içine ciğer katarak çocuğuna yediren manyaklık derecesinde yaratıcıdır .
Yemek yemeyen çocuğun dikkatini çekmek için elindeki tencere ve tavalarla maymunluk yapabilen kişidir,
kafayı çocuklarıyla bozmuş, göbek bağı kopsa da yürek bağı asla kopmayan, sevgi dolu fedakar insan
dişisidir, bulaşık,ütü,vb. yaparken bile otomatik olarak çene çalan, kendi kendine konuşan,kadın dırdırı
denen mereti erkeklere daha küçükten belletendir .
Yemek uzmanı, düzen insanı, bilgili, kültürlü her şeyi bilen şahsiyettir, yavrularını yol tarafından değil,
kaldırım tarafından yürütendir, dizi dizi incidir lakin gerektiğinde laf sokma dalında da birincidir, sevgiliden
ayrılma haberi verildiğinde, 'amaaan ben sana daha güzelini bulurum' diyebilen komik bir karakterdir.
'Oğlum aradım yoktun. Ben de mesaj atayım dedim sana.Gelince ara beni emi aslan evladım. Kara
börülcem benim öptüm annen,şeklinde mesajlar atabilen, teknolojiyi ısrarla reddeden,
kabullenemeyen,kafasına göre yorumlayan bilişim düşmanıdır ..
AMA ... AMA dünyanın en güzel kucağına sahip, en güzel kokan, harikulade bir varlıktır , olmadık
yerlerde iyi ki doğurmuşum ulen seni !' diyen ve*benim hatırıma benimle Freddy Mercury dinleyen bir
sabır ağacıdır,* evlatlarını asla ayırmayan, aynı zamanda birbirinden koruyan güç abidesidir.
Evde bir yere uzandığınız an orada temizlik yapacağı tutan, temizlik konusunda kayışı kopardığından
temizlikçi gelecek diye evi temizleyen balans ayarı kaçmış temizlik kaynağıdır, mutfakta yaşayan, evde
herkesi idare eden bir tür canlıdır.
Sevginin güçlerini birleştirdiği sonsuz bakiredir !! Oğlunun damat -kızının gelin olduğunu görünce, çocuğu
mezun olunca, çocuğu gol atınca,çocuğu hasta olunca,*çocuğu* *askere gidince*, asmalı kabağı
seyredince,dolar yükselince velhasıl buna benzer bissürü şeye ağlayabilen, bu mesajı okurken
duygulanıp -gözleri dolabilen, ağlamaya meyilli bir yapısı olan duygu pınarıdır.
Son kiiii üç dört; uzakta dursa da yakın hissedilen, canı hep istenen, asla vazgeçilmeyen, dizinin dibinde
olmak istenen, evlatların varlığını varlığına armağan edebileceği, *** ıslak - kuru ama heeeep duygulu***
en önemlisi; kıçı başı oynamayan tek kadın modelidir.
**Ne güzel anlatmış değil mi?*
EY Türk Kadını !
Birinci vazifen bulaşık, çamaşır ve kocana
sahip çıkmaktır.Mevcudiyetinin yegane temeli
budur.Kocan en kıymetli hazinendir. Seni bu
hazineden mahrum etmek isteyecek kaynanan ve
görümcelerin olabilir. Birgün evliliğini
kurtarmak mecburiyetine düşersen vazifeye
atılmak için bulaşık ve çamaşırı düşünmeyeceksin.
Bu durum elektriğin ve suyun kesildiği anda
ortaya çıkabilir.Evliliğine tecavüz etmek isteyen
kaynanan görümcelerin ve hayatta emsali
görülmemiş
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Hayatta
kılıbık kocan zor bir ihtimalde olsa da başka bir
bayana
göz dikmiş olabilir. Aileniz fakru zaruret içinde
harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey asil Türk kadını
işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen
yuvanı kurtarmaktır. Anasının kuzusu olan kocanı

adam etmek senin elindedir. İhtiyaç duyduğun
merdane dolabın sol üst köşesinde saklıdı

ESKİDEN KADIN OLMAK DAHA KOLAYDI.
Kadınlar sadece evde olur, yemek yapar, çocuk bakarlardı. Sadece eşinin geliri düşükse kadın çalışırdı ve çalışan
kadına acınırdı. Kadın çalışıyorsa, evine bakamayacağı düşünülürdü, Zaten kadın bekarken çalışıyor idiyse bile
evlenince evinin kadını olurdu. 90'li yıllara gelindiğinde kadın sadece evde olmak istemedi, artık Çalışmak ekonomik
olarak özgürleşmek istiyordu.
Önce üniversite okumaya ,sonra çalışmaya başladı. Bu kadının hoşuna gitmişti. Çalışıyor, istediği gibi harcıyor,
geziyordu.
Artık çalışan kadın evli olmak değil bekar olup gününü gün etmek istiyordu.Yaşasın özgürlük...
Çalışan kadın artık işkolik olmuştu, çalışıyor ve yükseliyordu.Zirveye ulaşmıştı. Birçok şirkette önce orta kademe,
sonra üst kademe yönetici kadın oldu.Doksanların sonuna gelindiğinde şirketler yalnız ve işkolik 30lu yaşlarında
kadınlarla doluydu.. Bu çalışan kadına yetmedi, çıtayı biraz daha yükseltti.
Artık hem evli ve hem de basarili çalışan kadın olmalıydı.Çalışan kadın etrafına bakındı. Başarılı, paralı koca adayları
gözden geçirildi..
Adaylardan kel, şişman ve kısa boylu olanlar hemen elendi.İnce ruhlu, şaraptan anlayan, 14 Şubat’ta müthiş sürprizler
Yapabilen, kimsenin bilmediği yerlerde baş başa tatillere götüren, yasamayı Seven ve bol bol espri yapanlar hemen
kapışıldı.Yurt dışından
gelinlikler getirtildi. Otellerde muhteşem düğünler yapılıp, Maldivler'e ya da Bali'ye balayına
gidildi.
Balayından sonra çalışan kadın hızla iş başı yaptı. Gündüzleri toplantıdan toplantıya koştururken artık akşam
yemeğini de düşünmeye başlamıştı. Aksam ne yenmeli, nereye gidilmeli, esinin gömlekleri, pantolonları ütülü mu,
kıyafetleri kuru temizlemeciye Gitti mi geldi mi, marketten alınacakların listesini çıkar, iş çıkısı git al, eve gel, aksam
yemeğini hazırla....
Çalışan kadın artık mutluydu. Gece yatağı sıcacıktı. Üzülünce derdini paylaşan, hastalanınca ona bakan, ağlayınca
destek Olacak bir omuza, göz yaşlarını silecek sev katli ellere sahipti. 15 saat Koşturmak kadına vız geliyordu. Etraf
bu şekilde koşuşturan, ev ile iş arası çift vardiya çalışan kadınla doluydu.
Zaman geçiyordu. çalışan kadın 35 ine yaklaşıyordu.Biyolojik saati 'be bek, be - bek' diye uyarı vermeye başladı.
Evet çalışan kadın hemen çığlıklar atmaya başladı 'Bebek de yaparım kariyer de ' diye...
Çalışan kadınlar hemen sosyetik kadın doğumcuların randevularını doldurdular. Çalışan kadınlar ajandalarına ve
işlerinin temposuna Uygun zamanı seçip hemen mikroenjeksiyonla bebek yapmaya başladılar. 1-2 ay sonra güzel
haberler sırayla gelmeye başladı,çalışan kadınlar hamileydiler.
Çalışan kadın hem hamile, hem güzel olmak istedi.Hemen diyetisyenlere koşulup, özel hamile diyetleri alindi, bol bol
Kivi yenmeye başlandı. Eskisi gibi tatlı, tursu, börek, Erik aşerilmiyor,Karpuz, kivi ve mango isteniyordu gecenin bir
yarısı eslerden.
Çalışan kadın çocuğunu eski usul büyütmeyecekti. Hemen onlarca Hamilelik, bebek büyütme kitapları alındı, bir çok
Internet Sitesine üye olundu, Yoga ve Anne-baba kurslarına yazılındı.
Çalışan hamile kadın artık gün gün takip ediyordu bebeğinin gelişimini. Bugün 43. gün, bebeğim üzüm tanesi gibi...
59. Gün, parmakları oluştu... 89. Gün, bugün ilk defa hıçkırdı... 210 uncu günden sonra artık bebeğin Matematik
zekasının artması icin Mozart dinletilecek... Sonunda mutlu gün geldi. Çalışan kadın artık anneydi. 3-4 aylık izinden
Sonra çalışan kadın öldürücü diyetlerle zayıflayarak incecik bir şekilde işbaşı yapmıştı.
Artık başarılı bir yönetici, iyi bir eş ve Anne olarak 24 saat çalışıyordu. Bebek büyüdükçe, sosyalleşmesi için çalışan
kadın cumartesilerini Çocuğuna ayırdı. Artık tüm anneler topluca etkinliklere katılmaya başladılar. Yaş günü partileri,
tiyatrolar,piyano dersleri, basketbol,Tenis ve yüzme kurslarının biri bitiyor, diğeri başlıyordu.
Çalışan kadına bu da yetmedi. Artık hem çalışıyor, hem İyi bir eş olmaya gayret ediyor ve hem de annelik yapıyordu.
Çalışan Kadın çıtayı bir kez daha yükseltti. O artık evinde katkısız, sağlıklı ekmekler, reçeller yapmalı, Organik
gıdalarla, vitamini bol sebze yemekleri hazırlamalı,Çocuğuna ve eşine özel günlerde pastalar yapabilmeli, bu pastaları
çok güzel süsleyebilmeliydi.Bütün çalışan kadınlar yemek yapma kurslarına koşmaya başladılar.
Evlerine ekmek yapma makineleri aldılar,Toplantı aralarında bir birlerine yemek tarifleri vermeye Başladılar, 'Dün nefis
bir çavdarlı ekmek yaptım, istersen tarifini vereyim 'Ben de hafta sonu harika bir pasta yaptım. Evdekiler bayıldı. Bir
Aksam gelin de size de yapayım' Bakalım çalışan kadın bundan sonra çıtasını nereye yükseltecek?

Gelelim erkeğe...
Bu süreç içerisinde çalışan erkek ise çıtasını hiç yükseltmedi. 80 lerde, 90 larda ve 2000 lerde hep TV izliyor,bir şeyler
içiyor ve maça gidiyordu...
Güzin CİRAVOĞLU nun katkısıyla

BELKİ TEVATÜR AMA, DOĞRU İSE İLGİNÇ...!
Olay, Sezar döneminde geçiyor. Julius Sezar, takvimdeki karışıklıkları çözmesi için Mısırlı astronomi bilgini
Sosigenes'e emir veriyor. O zamanlarda 1 yılın 365 gün 6 saat sürdüğü biliniyor.
Sosigenes de çözüyor:
HER YIL 365 GÜN ÇEKECEK.
HER YILDAN 6 SAAT ARTACAK.
ARTAN SAATLER 4 YILDA BİR TAKVİME EKLENECEK VE
O YIL 365 + 24 SAAT = 366 GÜN OLACAK.
366 gün 12 eşit parçaya bölünmediği için 6 ay 30 gün, diğer 6 ay 31 günçekecek. Peki 365 gün çeken yıllarda
aylara göre dağılım nasıl olacak?
Yüce Sezar emir veriyor: 365 GUN CEKEN YILLARDA EN SON AYDAN 1 GÜN DÜŞÜLSÜN. O zamanlar yılın
son ayı Şubat, yılbaşı ise Mart ayıdır.
(September=7, October=8, November=9, December=10. Kelimelerin gerçek anlamları böyledir. Şimdiki ay
isimleri de buradan geliyor.)
böylece Şubat ayı, 4 yılda bir 30 gün, diğer yıllarda 29 gün olmuş. Yüce Sezar, bununla da yetinmeyip doğduğu
aya kendi ismini vermiş: JULIUS, yaniJULY.
Sonradan imparator olan Augustus, Sezar'dan aşağı kalmamış ve sonrakiaya kendi ismini vermiş: AUGUSTUS,
yani AUGUST. Ancak Julius Sezar'ın ayı 31 günken Augustus'un ayı 30 gün olur mu ? O da emir vermiş:
YILINSON AYINDAN 1 GÜN DAHA ALIN, BENİM AYIMI DA 31 GÜN YAPIN. Zavallı Şubat'tan 1 gün daha
Alınmış ve Ağustos'a eklenmiş. O gün bu gündür Şubatayı, 4 yılda bir 29 gün, diğer yıllarda 28 gün, Sezar'ın ayı
Temmuz ve Augustus'un ayı Ağustos da peşpeşe 31 gün çeker oluvermiş.

'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.

Çupra savaşı ve ağ kardeşliği
Yunanlı balıkçının Türk karasularını ihlal edince el konulan ağlarını Türk balıkçılar satın alıp sahibine ulaştırdı.
Ege'de Kardak (Imia) kayalıkları yakınlarında Türk ve Yunan balıkçılarla iki ülkenin sahil güvenlik tekneleri arasında,
Aralık-Şubat döneminde mutat ''çupra savaşı'' yaşanır. Kardak erotik açıdan cupralari tahrik ediyor. Balıklar
yumurtalarını bırakmadan önce bu bölgede, Yunanca ''Badem yaprağı'' adi verilen bir yosuna sürtünmekten acayip
zevk alıyorlar. İstatistiklerime göre baliğin bol olduğu zaman Türk ve Yunan balıkçılar yan yana avlanıyor, baliğin az
olduğu zaman ise hır çıkıyor.
Bölgede çupra donemi yine başladığından birkaç gün önce yaşanan bir olayı aktarmayı gerekli sayıyorum.
Sakızlı balıkçı Kostas Karaburniotis'in geçen haziran ayında attığı ağlara, Türk karasularını ihlal ettiği için Türk sahil
güvenlik kuvvetleri el koydu.
Yunan balıkçının ağları 11 Aralık’ta açık artırmaya çıkarıldı. Kostas'a göre ağların değeri 1500 Euro idi. Açık artırmada
ilk fiyat ise 920 lira. Bu parayı bir tek Çeşme Ciftlikkoy'den balıkçı Şakir Akdağ verdi. Çeşmeli balıkçılar aralarında
Kostas'in ağları için kimsenin fiyatı artırmaması için anlaşmışlar.
Balıkçı Şakir iki arkadaşıyla birlikte birkaç gün önce Erturk adli yolcu teknesiyle Sakız Adası’na geldi ve ağları
Kostas'a teslim etti.
Sakızlı balıkçılar da gümrük memurlarından ses çıkarmamalarını rica etmişler.Sonrasında Sakız’da sofralar kurulmuş,
şarkılar söylenmiş.
Zor da olsa Balıkçı Şakir'e ulaştım. ''Bizim balıkçılar 1995 yılında Yunan karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle
yakalandıklarında, serbest bırakılmaları için gereken kefaleti Sakızlı balıkçılar yatırmıştı. Biz bunu unutmayız'' dedi.
Şakir unutmadı, Kostas'in da unutmayacağına eminim.
Türk ve Yunan balıkçılara rasgele. Ağları hep dolu olsun.

