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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU

Sevgili Dostlar m;
Geçti imiz hafta ehrimizin ya am oldu u nehir ta nlar ndan sonra u anda her ey normale dönmeye
ba lad .Can kay ps z atlat lan bu badire için ehrimize geçmi olsun diyorum.Ba ar çal malar için EDAK
mensuplar da kutluyorum.
Beykent Kolejli ile birlikte yürüttü ümüz Avustralya Ö renci de im Program ile ilgili olarak üç ö rencimizin
elemeleri geçerek Avustralya’ya gitmeye hak kazanmalar bizleri mutlu etti.Bu proje ile ilgili detaylar
önümüzdeki toplant lar zda ve bültenlerimizde sizlere duyuraca z.
Kulübümüz ad na Edirne’de el sanatlar yla u ra anlara yönelik yeniden bir mikrokredi projesini haz rlamaya
ba lad k.Bölgemizle yapt
z görü meler neticesinde 5 ki iye 5.000.Tl den toplam 25.000.Tl mikrokredi
vermeyi uygun bulduk.Bu mikrokredi projeleri art k bölgemizde Edirne Rotary Kulübü ile bütünle en bir faaliyet
halini ald .Eme i geçenlere ba ta Sekreterimiz Serhad CEYLAN’a te ekkür ediyorum.
yi günler Dileklerimle..

Cengiz Benakman
Bill Gates, comdex bilgisayar fuar gezdikten sonra u aç klamay yapar:
"E er Volkswagen firmas son 25 y l içinde bilgisayar sektörü kadar h zl geli mi olsayd bugün 500 dolara alaca
z arabalara 25 dolarl k
benzin koyup dünya turu atmam z mümkün olacakt ."
Volkswagen, Bill Gates'in bu sözleri üzerine, gazetelere u ilan verir:
"VW teknolojisi Microsoft teknolojisi gibi olsayd otomobiller öyle olurdu:
1- Her ald
z arabada tek koltuk olur, di er koltuklar için ekstra lisans paras ödemek zorunda kal rd z.
2- Arabalar z sadece bizim üretti imiz benzinle çal rd .
3- Ortada hiç bir neden yokken otomobiller günde en az iki kere stop ederdi.
4- Yol çizgileri her yeniden boyand nda yeni bir otomobil almak zorunda kal rd z.
5- Otoyolda giderken birdenbire otomobilin bütün göstergeleri kilitlenir ve sizin bunu kabullenip arabay ba tan çal rman z gerekirdi.
6- Bazen sa a dönü gibi basit bir manevra, araban n tamamen stop etmesine neden olur ve bu durumda motoru tekrar yüklemeniz
gerekirdi.
7- Ya , hararet ve akü ikaz klar n hepsi ortadan kalkar ve tek bir "Genel Koruma Hatas " sinyali olurdu.
8- Yeni koltuklar herkesin ayn boy ve a rl kta olmas gerektirirdi.
9- Bazen araba durup dururken kilitlenir ve ayn anda kap kilidini aç p mar a bas p bir elle de anteni tutmad kça blokaj çözülmezdi.
(Ctrl+Alt+Delete)
10- VW her yeni model otomobili piyasaya ç kard nda mü terilerin araba kullanmay bastan ö renmeleri gerekirdi."
11- Kaza an nda, hava yast klar aç lmadan evvel "Emin misiniz?" diye sorard .
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ED RNE

Üstün DÖKMEN “Miyase’nin Kuzular ” adl Birinci Bas
Ekim 2009’da yap lan 223 sayfal k 2.
roman nda, birebir ya ad
z ve ya am boyu kar la aca
z toplumsal ve psikolojik açmazlar ,
hayvanlar n gözünden ve dilinden mercek alt na alarak, ne denli ve yarat oldu unu bir kez daha
gözler önüne sermektedir
Dü manlar ebedi de ildir.(Bu Babil atasözü, eski Babil kalesinin kap

na yaz lm

.)

Evet, gerçekten dü manlar ebedi de ildir; ancak dostlar da öyle. Savunma mekanizmalar bazen küçük
yorganlara benzer; gece bir yan
örtmek için çeki tirdi inizde bir ba ka yan z aç k kal r; Babil’deki duvar
yaz da öyle.
yi bir lider, k yafet de

tirir, yard mc lar

de

tirir, imaj de

tirir, yöntem de

tirir ama yön de

tirmezdi.

rencileri ona, “Hocam siz hiç liderlik yapmad z, liderlik e itimini nas l veriyorsunuz?” diye sormu lard . O
da, “Arkada lar, bizim alan z ki isel geli im. Mesle i ne olursa olsun, elinde sertifikas olan herkes ki isel
geli im alan nda e itmen olabilir. Örne in bir cerrah, elini kana bulamadan gelip ki isel geli imci olabilir. Bizler
psikoterapi yapabiliriz, psikolog olmam z gerekmez; liderlik e itimi verebiliriz, lider olmam z gerekmez.
Yapabilmek ayr eydir bilmek ayr . Bak n, erkek jinekologlar çocuk do urabiliyorlar m ? Hay r. Ama
do urtabiliyorlar. Demek ki bir ki isel geli im uzman , liderlik yapmasa da ö retebilir liderli i.”
nsanlar birbirlerine k zd klar nda a
lamak için ‘hayvan’ derler. Oysa hayvan kelimesinin a
lama amaçl
kullan lmas haks zl kt r. nsanlar hayvanlar n sergilemedikleri nice ahlak d , insana yak mayan davran
sergilerler de, yine de her zaman, her konuda hayvanlardan üstün olduklar dü ünürler. Hiçbir köpek sahibini
evden uzaklara, mesela Belgrat Ormanlar ’na götürüp, tek ba na b rak p arabas na atlay p kaçmaz. Hiçbir
kedi sahibini çuvala koyup eve uzak bir yerde sal vermez. Pek çok köpek, sahibi yere uzand nda tela lan r,
onu yerden kald rmadan rahat etmez; uzaklara b rak lan kediler ve köpekler, kilometrelerce yol kat edip-asl nda
kendilerine ait olmayan-evlerine dönerler. Yani hayvanlar insanlara oranla daha sad kt rlar, dostlar na haks zl k
etmezler; bu arada adlar n hakaret amaçl kullan lmas da hak etmezler.
Ünlü sava , bir gün sava ta dü man yere atar, k
çeker; tam k
dü man na saplamak üzereyken
dü man yatt yerden bunun yüzüne tükürür. Kahraman bir an durur, sonra k
indirip dü man n
gitmesine izin verir. Bu davran
n nedenini soranlara durumu öyle aç klar: “K
havaya kald rd mda,
onu kanunlar ad na öldürecektim ama yüzüme tükürdü; tükürünce h rsa kap ld m, onu sadece tükürdü diye
öldürmek istedim. E er tükürdü ü için öldürürsem kendim için öldürmü olacakt m; bu günaht r. Kanunlar
dedi i için öldürürsem günah de ildir. Kendim için mi öldürece im, kanunlar için mi? Karar veremedim,
tereddüt ettim, o yüzden b rakt m” Evet i te böyle; bu soylu davran , bugün nice yönetici veya güvenlik
görevlisi sergileyemiyor ne yaz k ki.

LER DERECEDE NG

ZCE KURSU

My mother to be my wife:......................................................Anam Avrad m olsun
Come with ball my brother Come with ball:..........................Topla Gel Abicim Topla gel
Chicken translation:..............................................................Piliç çevirme
Leave the door december:....................................................Kap aral k b rak
Where is this waiter who I put:..............................................Nerede bu kodumun garsonu!...
Clean family girl: ..................................................................Temiz aile k .
Your hand is on the job your eye is on playing: ...................Elin i te gözün oyna ta
Sensitive meat ball: .............................................................. çli köfte.
Urinate quickly, satan mixes:................................................Acele i e eytan kar r
There is no saturation to her observations: .........................Onun gözlemelerine doyum olmaz
Man doesn't become from you: ...........................................Senden adam olmaz
Enter the desk: .................................................................... raya gir
Look my ram, I'm an Anatolian child, If I put, you sit.:..........Bak kocum, ben Anadolu cocuguyum, bir koyarsam oturursun
Airplane out of the fart, say hi to that sweetheart: ...............Osuruktan teyyare,Selam soyle o yare
Master !!! do something burning-turning in the middle: .......Usta !!! Ortaya yanardöner bi i yapsana
Exploded egypt has escaped to my bosphorus: ..................Bo az ma patlam m r kaçt
In every job there is a no: ....................................................Her i te bir hay r vard r
She is such a mother's eye girl:...........................................Çok anas n gözü bi k z
Cevat GÜLER’in katk

ile

Bu ara mal beyan verenlere kopya:
R CAN YÜCEL` N MAL BEYANIDIR:
1.Av a adas nda üç daire, dört üçgen, be dikdörtgen
2. Gökyüzünde bi bulut
3. Bitlis'te be minare
4. Biri yazl k, biri k k iki platonik sevgili
5. Bir fabrikan n ö le üzeri yaslan p sigara içilen beyaz duvar
6. Isl kla da çal nabilen dört anonim türkü
7. Palandökende bir palan, iki döken
8. Kastamonu'da üç kasto
9. Üç fay hatt
10. Bir çar amba, iki per embe, üç cuma
11. Dünyada mekan
12. Ahirette iman
13. Denizde kum
14. Biri ngilizce 6 adet küfür
15. Sevenlerin kalbinde kurulmu bir taht
16. Bi sürü saç sakal, k l, tüy, yün
17. Üç ayr parkta üç ayr belediyeye ait üç ayr banka reklaml bank
18. Bi ayakkab çekece i
19. Bir adet a aç gölgesi
20. Üç ku kanad sesi
21. Bi sürü kedi köpek
22. Bi Marmara denizi
23. Cam na yaslan p seyredilen iki piliç çevirmeci
24. Çal p çal p kaç lan be melodili apartman zili
25. Anne babadan kalma yar ya anm bi ömür

ENTELLEKTÜEL FAH

E

Solcu, ayn zamanda Karl Marks' n arkada gazeteci Swinton, 1880 'lerde New York Times'ta yaz yor.
Gazete bir Yahudi taraf ndan sat n al nd ktan sonra düzenlenen toplant da, davetli gazeteciler bas n
onuruna kadeh kald rmak üzere kürsüye ça
yorlar onu. Swinton elindeki kadehiyle kürsüye ç yor.
Ve tarihi cümleler dökülüyor bir bir a ndan...
"Dünya tarihinin u an na dek, Amerika'da özgür ba ms z bas n diye bir ey olmam r. Bunu siz de
biliyorsunuz biz de..." diye ba yor sözlerine; "Hiçbiriniz dü ündüklerinizi oldu u gibi yazmaya cesaret
edemezsiniz. Bunu yapmaya kalkt
zda yazd klar
n önceden bas lmayaca
bilirsiniz çünkü : Çal
m
gazete bana dü üncelerimi özgürce yazmam için de il, tersine yazmamam için bir ücret ödüyor. çinizde
benzer biçimde benzer ücret alan ba kalar da vard r. Dü üncelerini aç kça yazacak kadar salak olan herhangi
biri, sokakta ba ka bir i ar yor olacakt r. Çal
m gazetemin herhangi bir say nda dü üncelerimi apaç k
yazmaya izin verseydim, 24 saat dolmadan i imden at rd m.
Gazetecilerin i i ; gerçe i yok etmek, düpedüz yalan söylemek, sapt rmak, kötülemek, servet sahiplerine ve
iktidara dalkavukluk etmek, kendi gündelik ekme i u runa yurdunu ve soyunu satmakt r. Bunu siz de
biliyorsunuz, ben de… Öyleyse imdi burada "ba ms z özgür bas n" (!) " erefine" (!) kadeh kald rmak
saçmal
da nereden ç kt ?
Bizler, sahnenin arkas ndaki zengin adamlar n ve emperyalistlerin oyuncaklar , kullar z. Bizler ipleri çekilince
playan oyuncak kuklalar z... Onlar ipleri çekiyorlar ve biz dans ediyoruz. Yeteneklerimiz, olanaklar z ve
ya amlar z, hepsi ba kalar n mal .
"Bizler entellektüel fahi eleriz."

Not: Swinton toplant
n bak lar aras nda terk etti.. Gazeteden istifa etti ve kimseden para
almaks n "John Swinton's paper" diye tek yaprakl bir gazete ç kartmaya ba lad .

MEYHANE DUVARLARINDAN NC LER
Horoz ötsün ötmesin, sabah mutlaka olacakt r.
Zirveye ç karken herkese selam ver, çünkü inerken onlarla kar la acaks n.
nsanlar topraktan yarat lm
r,her an çamurla abilirler.
Ba
zdan geçenlere de il, kafam zdan geçenlere içelim.
Büyük Adam olmaya gerek yok,bizler yaln zca "Adam" olal m yeter.
Dünyada oturarak ba ar ya ula an tek canl tavuktur.
Ak ll olup ta dünyan n kahr çekece ine,deli ol dünya senin kahr çeksin.
Dal, rüzgarlar affetmi se de, k lm
r bir kere.
ek nereden bilecek ki zevki sefay ; sor bakal m hiç çekmi mi kafay ?
Dünyan n en cesur yarat klar insanlard r,öleceklerini bilerek ya arlar.
Madem dünya hiç,gece de,gündüz de iç.
Hayat n tad borçlanarak ç kar,sak n ödemeye kalkma tad kaçar.
arab n ad kötüye ç km ,tad ho ,Hele bir güzelle içersen,daha bir ho .
er sana içki dokunuyorsa,sen de içkiye dokun.
Yirmi ya na kadar hayat ö renmeyenin,
Otuz ya na kadar evlenmeyenin,
rk ya na kadar kö eyi dönmeyenin,
Doksan ya na kadar ölmeyenin
i çok zor bu dünyada.

EREF
ZE...
Neden içki içilirken EREF NE denir ?
Her ülkenin kendine has deyi leri vard r bu konu ile ilgili.
Kimi "sa
na" der, kimi "mutlulu una"...
Ruslar "nazdrovya" der, Rumlar "stinigia"...
Bizde ise konu daha ho ve de farkl r...
Biz " erefe" ya da daha da özelle tirip erefine" deriz...
Eee bize de bu yak rd de il mi!!!..
Bu " erefe" sözünün nereden geldi ini hiç merak ettiniz mi, ya da niye " erefe" dendi ini?
Zaman n zaman oldu u dönemlerde, içki içmek bir adap, usül i iymi .
çki masas na oturan a r a abeyler, içmeye ba lamadan önce kendi aralar nda u anla may yaparlarm :
" Arkada lar bu meret
ede durdu u gibi durmaz, her ne kadar yak n ahbap olsak da, bir süre sonra çenemizin ba
çözülür ve olmad k eyler söyleyip sonradan pi man olaca
z eyleri anlatabiliriz. Bu masada konu ulan ve
anlat lanlar sadece ve sadece bu masada kalacak, söz mü?
Söz!..
erefine mi?
erefine!!.. "
O günlerde belki de bir yeminmi bu " erefine" sözü..
te tüm hikaye bu...
sterseniz,"iyili e,sa
a" da diyebilirsiniz. ...

ustos böce i ve kar nca'n n üç ülke versiyonu
Çin versiyonu :
kar nca bütün yaz çal r evini, yiyeceklerini haz r eder. A ustos böce i de yan gelir yatar ve kar ncayla alay eder, vur
patlas n çal oynas n yaz geçirir. Ve k gelir... Kar nca s cac k yuvas nda karni tok bir ekilde k geçirirken, A ustos
böce i açl k ve so uktan iki gün sonra ölür.
Fransa versiyonu :
kar nca bütün yaz boyunca çal r ve k için evini, yiyeceklerini haz r eder. A ustos böce i de yan gelir yatar ve
kar ncayla alay eder, vur patlas n çal oynas n barlarda yaz geçirir. Ve k gelir. Kar nca s cac k yuvas nda karn tok bir
ekilde s cac k k geçirmeye haz rlan rken kap çalar. Bakar elinde bavulu a ustos böce i;
-Ne haber aptal kom um?
geçirmek için Karaip Adalar ’na gidiyorum da, bir iste in var m soray m dedim. Hadi bana eyvallah.
Türkiye versiyonu :
kar nca bütün yaz çal r evini, yiyeceklerini haz r eder. A ustos böce i de yan gelir yatar ve kar ncayla alay eder, vur
patlas n, çal oynas n yaz geçirir. Ve k gelir. Kar nca s cac k yuvas nda karni tok bir ekilde k geçirirken, a ustos
böce i bir bas n toplant düzenleyerek, 'Etrafta onca aç ve ü üyen varken, kar ncalar nas l bir vurdum duymazl kla
cac k yuvalar nda yasayabiliyorlar' diye olay kamuoyunun vicdan na sunar.

