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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Sevgili Dostlarım;
Geçtiğimiz hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Almanya Lörrach’tan
gelen,çocukların oluşturduğu ,öğretmenleri ile 36 kişiden oluşan Müzik Topluluğunu ağırladık.Başından sonuna
kadar her günü dolu dolu geçen bir program gerçekleştirildi.
Bizlere yardımcı olan tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.Gerçekten kulübümüz adına gerçekleştirilmiş
güzel bir organizasyon oldu.
Başta Edirne Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü,AB Bilgi Merkezi,Edirne Belediyesi ve Esnaf Sanatkarlar Odası’da
Edirne Rotary Kulübü’nün bu etkinliğine başından sonuna kadar destek verdiler.Birlikte çalışmanın zevkini hep
birlikte yaşadık.Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.
Etkinlikler çerçevesinde ilk gün Güzel Sanatlar Lisesinde,AB Bilgi Merkezi tarafından bir panel gerçekleştirildi.
Daha sonra her iki okulda orada konserler vererek birbirleriyle bilgi paylaşımında bulundular.Akşamda Saraçlar
Caddesinde Konser verdiler.
Çocuklar arasında kurulan dostluklar Alman Öğrencilerin Edirne’den ayrılmasına kadar sürdü.Bundan sonraki
günlerde ve yıllarda da bu dostluklarının artarak devam edeceğini umuyoruz.
İkinci gün çocuklar Edirne Valiliğinin hazırladığı 23 Nisan Resmi Tören geçişine katıldılar.Aynı gün Atatürk
Heykeli önünde bir konser verdiler.Sonraki gün serbest zaman verildi ve akşam yemeği sonrasında kendilerini
uğurladık.Hepsine ayrı ayrı katılım belgesi takdim edildi.Ülkemizden çok mutlu olarak ayrıldıklarını
düşünüyoruz.
Ayrıca yine geçtiğimiz hafta sonu Oktay ALEMDAR dostumuzun dönem Guvernörü ve başkanları da
Edirne’deydi.Oktay onlara güzel bir program hazırlamış.Kendisine teşekkür ediyorum.
İyi günler Dileklerimle..

Cengiz Benakman

MİSAFİRİMİZ

:

Erol BALKAN
Erdinç OVATMAN
Aydın ŞEN

Romanya Fahri Konsolosu
Gazeteci
Mali Müşavir

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Halil ALTUĞ – Oktay ALEMDAR

Kulüp Misafiri
Cengiz BENAKMAN Misafiri
Recayi ARAN Misafiri

DEVAM DURUMU

:

Ahmet DEVECİ – Emre ÜLKÜMEN – Hasan ALTUNTAŞ – İsmet AÇIKGÖZ
Kaya ZEYBEKOĞLU – Tarık ETKER
68.00

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

05 MAYIS : Berk CİRAVOĞLU

Doğum Günü

07 MAYIS : Bahar KIZANLIK

Doğum Günü

08 MAYIS : Burcu SÖDERBERG

Doğum Günü

09 MAYIS : Dilek MEMİŞ

Doğum Günü

10 MAYIS : Behzat ÖNENGÜT

Doğum Günü

11 MAYIS : Mine-Cengiz BENAKMAN

Evlilik Yıldönümü
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KUTLARIZ……..

Önümüzdeki hafta toplantımız: 04.Mayıs.2010 Salı Saat 20.00 de Rotary Evinde .

Başkan : Cengiz BENAKMAN
Üye
: Tarık ETKER
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Bşk. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN
Sayman : Recayi ARAN
Geç.D.B.: Akın TİRYAKİOĞLU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com

İADE ADRESİ: Faruk ETKER Çilingirler Caddesi No: 10

22100

EDİRNE

Sürpriz sonuçlar ve olayların yaşandığı yeşil sahalar, birçok şaşırtıcı rekora da sahne oldu.
İlginç futbol rekorları...
* Jübile maçında kendi kalesine gol atan tek futbolcu Franz Beckenbauer.
* Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde bir tek sarı kart bile
görmedi.
* 2000-2001 sezonunda Bristol City-Brendford maçının ilk yarısında 23 dakika kaybolan zaman
oynandı ve bu süre içinde 2 gol atıldı. Aynı maçta Bristol’un golcüsü Lloyd Owusu’nun ayağı kırıldı
ve omzu çıktı.
* Paulo Araujo aynı maçta 5 kez kart görerek rekor kırdı. Olayın nedeni, oyundan atılan Brezilyalı
futbolcunun dalgın hakeme fark ettirmeden maça devam etmesiydi.
* İngiltere maçında 3. dakikada kendi kalesine gol atan Paraguaylı Carlos Gamarra, ‘Kendi kalesine
en erken gol atan futbolcu’ olarak tarihe geçti.
* 1957 yılında Charlton, 75 dakika 10 kişi oynadığı ve son yarım saatine 5-1 mağlup girdiği
Huddersfield maçını 7-6 kazandı.
* Willenhall Town Ladies-Burton Brewers maçı, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Ortalama her 1,5
dakikada 1 gol atan Willenhall Town, maçı 57-0 kazandı.
* Finlandiya’nın unutulmaz oyuncularından Pentti, 1986′da kendi kalesine 5 gol attı. Maçtan sonra
takım arkadaşları tarafından Pentti’ye ‘pusula’ bile alındı.
* 27 takım değiştiren Lutz Pfannenstiel, 6 kıtada da top oynayan tek futbolcu oldu. 34 yaşındaki
Alman kaleci, halen Clube Atlético Hermann Aichinger’de forma giyiyor.
* Kullandığı 63 penaltıdan 16’sını gole çeviremeyen Gerd Müller, ‘Dünyanın en çok penaltı kaçıran’
futbolcusu oldu.
* Trabzonspor, 1979-80 sezonunda 30 maçta kaydettiği 25 golle(0.833 gol ortalaması) ‘Dünyanın
en negatif şampiyonu’ unvanını elde etti.
* Profesyonel sözleşmeye imza atıp, ‘En uzun süre oynamayan futbolcu’ eski Liverpool kalecisi
Jorgen Nielsen olarak kayıtlara geçti. Hvidovre’den 26 yaşında transfer edilen file bekçisi, tam 4 yıl,
11 ay forma giymedi.
* Sakatlığı nedeniyle ‘En uzun süre oynamayan en pahalı futbolcu’, Milan’a Real Madrid’den 11
milyon pounda gelen Fernando Redondo. İlk maçında 3. dakikada dizinden sakatlanan Redondo,
yaklaşık 2,5 yıl sahalardan uzak kaldı. Redondo, 2.74 milyon pound, ev ve arabayı Milan’a geri
vermek istedi, ancak kulüp bu teklifi geri çevirdi.
* ‘Avrupa’da bir maça yapılan en büyük katılım’ Hampden Park’ta oynanan maçta gerçekleşti.
1937′deki İskoçya Kupası finalinde Celtic-Aberdeen maçını 146 bin 433 biletli seyirci izledi.
* ‘Üç büyükler’ içinde ligi eksi averajla tamamlayan tek takım Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, 11. sırada
tamamladığı 1975-76 sezonunda 25 gol atıp, 32 gol yemişti.
* Beşiktaşlı taraftarların Liverpool maçında yaptığı tezahürat 132 desibele çıktı. 132 desibel, futbol
tarihinin en yüksek ses seviyesiydi.
* Brezilyalı eski kaleci Eugênio Machado Souto, 33 farklı takım çalıştırdı. ‘Geninho’ lakabıyla
tanınan Souto, şu anda Atlético Mineiro’nun başında.
* F.Bahçe ile G.Saray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922 tarihindeki karşılaşmaya
geldi. İttihat Sahası’nda oynanan maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.
* 1986-87 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında, sarı-lacivertli ekip 4 penaltı
kullanarak ‘En çok penaltı atan takım’ oldu. “En çok penaltı kullanan futbolcu” ise 4 atışı da gole
çeviren Fenerbahçeli Zafer Tüzün.
* Avrupa kupalarına bir sezonda en çok takım yollayan şehir Moskova oldu. 1996-97 sezonunda
UEFA Kupası’nda Spartak, Dinamo, Torpedo ve CSKA Mosova mücadele etti.
* Ülkesinin liglerine en çok takım veren başkent Buenos Aires. Açılış ve Kapanış Ligi’nde,
Arjantin’in başkentinden toplam 14 takım yer alıyor.
* 1996-97 sezonunda 34 maçta 2 galibiyet 27 yenilgi, 5 beraberlik alan Zeytinburnuspor, Türkiye
Birinci Lig tarihinin ‘en kötü performansı’na imza attı.
* 2006 Dünya Kupası’na 2. Turda veda eden İsviçre, kalesinde hiç gol görmeden elenen ilk takım
olarak kupa tarihine yazıldı.
* Kolombiya maçında kazanılan 3 penaltıdan da yararlanamayan Arjantinli Martin Palermo,
uluslararası bir maçta ‘En çok penaltı kaçıran futbolcu’ oldu.

* Mersin İdmanyurdu, Türkiye Birinci Ligi’nde puanı silinen tek takım olarak tarihe geçti. 1980-81
sezonunda Beşiktaş’la oynadığı maçta sahadan çekilen Mersin ekibi, hükmen yenik sayıldı ve 2
puanı silindi.
* ‘Şampiyonlar Ligi’ndeki en süratli gol’ David Trezeguet’ye ait. 1997-98′de Monaco forması giyen
Trezeguet’nin şutu 157.33 kilometre hızla Manchester United ağlarıyla buluştu.
* Rakip filelere 54 gol gönderen José Luis Chilavert, ‘En fazla gol atan kaleci’ olarak futbol tarihine
geçti. Chilavert ayrıca hat-trick yapan tek kaleci.
* 2001′de Sydney’de oynanan maçta Avustralya, Samoa’yı 31-0 yenerken,Archie Thompson, 11
golle zor bir rekorun sahibi oldu.
* ‘En çok bacağı kırılan futbolcu’ rekoru Just Fontaine’a ait. Kariyeri boyunca 4 kez ayağı kırılan
Fransız golcü, 1962′de tekrar ayağı kırılınca futbolu bıraktı.
* 1945-46 sezonunda Szentlorinci forması altında 66 gol atan Ferenc Deák, ‘Bir sezonda en çok gol
atan futbolcu’ oldu.
* G.Saray’ın efendiliğiyle tanınan eski oyuncusu Cüneyt Tanman ile Beşiktaş’ın ‘Şifo’ lakabıyla
tanınan efsanesi Mehmet Özdilek, futbol kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi.
* EURO 2008 Elemeleri’nde Almanya, San Marino’yu deplasmanda 13-0 yendi. Bu skor, Avrupa
Şampiyonası Elemeleri’nde alınan ‘en farklı sonuç’ olarak tarihe geçti.
* Denizlisporlu Allysson Araujo dos Santos, Roberto Carlos’un ‘En hızlı şut atan futbolcu’ rekorunu
elinden aldı. Allysson’un Trabzonspor maçındaki şutu 127.7 km hıza ulaştı.
* Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbul BŞB.-Gençlerbirliği maçıyla ‘En az seyirciyle oynayan 5. dev stat’
oldu. 81 bin kapasiteli statta 9 Aralık’ta oynanan maçı sadece 50 kişi izledi.
* Tony Alexander Adams, 22 sene Arsenal forması giydi ve başka bir takıma transfer olmadan futbol
hayatını bitirdi.
* 1954′de Sandor Kocsis, 1958′te Just Fontaine ve 1970′te Gerd Müller aynı Dünya Kupası
Finalleri’nde 2′şer hat-trick yaparak tarihe geçtiler.
* Fransa 98′de ilk tur maçlarının ardından Dünya Kupası kırmızı kart rekoruna ulaşıldı. 48 maçta 16
kırmızı, 174 sarı kart çıktı.
* ‘Dünyanın en hızlı hat-trick’ rekoru Ross County’nin eski futbolcularından Tommy Ross’a ait. Ross
1964′te Victroia Park’ta oynanan maçta Nairn County karşısında 90 saniyede 3 gol kaydetti.
* Bournemouth’un Wrexham ile yaptığı maçta mücadeleye 84. dakikada giren ve 140 saniyede 3 gol
atan James Hayter, ‘İngiltere Futbol Ligi’nin en hızlı hat-trick yapan’ ismi. Premier Lig’de ise bu
rekor Robbie Fowler’a ait. Ünlü İngiliz yıldız 1994′te oynanan maçta 4 dakika 33 saniyede 3 gol
kaydetmişti. Amerikan Futbol Ligi’nde en hızlı sürede hat-trick yapan isim ise o dönemde LA Galaxy
forması giyen Harut Karapetyan. Karapetyan 1998′de oynadıkları maçta 5 dakika dolmadan Dallas
Burn ağlarını 3 kez havalandırdı. F.Bahçe’nin Sırp yıldızı Mateja Kezman da, Alanyaspor maçında 4
dakikada hat-trick yaparak rekor kırdı.
Cevat GÜLER’in katkısı ile

Akşamdan kalma adam, büyük bir baş ağrısı ile sabah uyanmış. Zorlukla gözlerini açıp, yerinden
doğrularak, şöyle bir etrafına bakınmış. Komodinin üstünde bir bardak su ve iki aspirin duruyor.
Yatağın ayak ucundaki sandalyede elbiseleri temiz ve ütülenmiş..
Aspirinleri içerken, komodindeki not dikkatini çekmiş;
'Sevgilim, günaydın. Kahvaltın mutfakta, ben alışverişe çıkıyorum, erken dönerim. Seni seviyorum'.
Kalkıp, giyinmiş ve kahvaltı için mutfağa gitmiş. Bakmış oğlu oturmuş, kahvaltı ediyor.
Masada da kendi servisi ve gazeteleri duruyor.
Oturmuş, kahvaltısına başlamış ve oğluna sormuş;
- Evlat, dün gece ne oldu, biliyor musun?
- Evet, dün gece saat 3'ü geçiyordu, sarhoş olarak eve geldiğinde. Önce koridordaki sandalyeyi devirdin,
ardından kustun, daha sonra da odanın kapısına kafanı çarptın, bir gözün morardı.
Adam, şaşırmış vaziyette:
- Anlayamadım. O zaman niye her şey temiz, kahvaltı hazır ve gazetem alınmış?
- Onu mu soruyorsun.
Annem seni sürükleyerek yatak odasına götürüp, pantolonunu çıkarmaya çalıştığında,
'Bayan, beni yalnız bırakın, ben evli bir adamım' dedin.

Bir Öykü

Kahramanlarımı zın ilki, Paris-İstanbul arasında trenle mekik dokuyan genç bir Türk işadamı.
Macaristan'da genç bir bayanla tanışır.
Evlenme teklif eder ve evlenirler.
İzmirli işadamı, olayı ailesine açamaz.
Macaristan'da bir kızı olur.
Kızına Nermin adini verir.
Nermin büyümekte, Mustafa Kemal'in yaptıklarını, gazetelerden heyecanla izlemektedir.
Baba İzmir’de ölür.
Aile, geçim sıkıntısına düşer.
14 yasındaki Nermin, Macaristan'da paralı olan öğrenimini sürdüremez olur.
Mustafa Kemal'in ülkesinde eğitim parasızdır.
Nermin, baba yurduna gitmeye karar verir.
Annesinin haberi olmadan Türk Büyükelçiliği’ne başvurur. Ona bir pasaportla birlikte, eline durumunu
açıklayan bir de Türkçe mektup verirler. Bası sıkıştığında, derdini anlatamadığında o mektubu
gösterecektir.
Olayı öğrenen annesi de ona destek verir. Üçüncü mevki bir tren kompartımanının tahta sıraları
üzerinde, günlerce sürecek bir yolculuk baslar.
Tren, Türkiye topraklarına girer. Gümrük memurları, elinde Türk pasaportu olan ama Türkçe bilmeyen bu
çocuğun durumunu çok ilginç bulur, giriş izni de hemen verilir.
Öykü uzun...
Küçük Nermin, İstanbul’da bir yandan Almanca dersleri verirken öte yandan Türkçe öğrenir. Mustafa
Kemal'in parasız kıldığı eğitim olanaklarından yararlanır.
İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirir. Gazetecilik yapar. Türkçenin arkasından İngilizce ve Fransızca da
öğrenmiştir.
Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne asistan olur. Çağdaş siyaset biliminin Türkiye'ye girmesine öncülük edenler
arasında yer alır.
Gün olur, Türkçesinin bozuk olduğunu öne sürerek öğretim üyeliğinden atılmasını isteyenler çıkar.
Tükenmez bir enerji ve heyecanla, gençlere bir şeyler verme isteğini yitirmez. Uluslararası
toplantılarda Türkiye'yi, Türk kadınını, Mustafa Kemal'i savunur, savunur, savunur...
Bir oğlu olmuş, adını da Mustafa Kemal koymuştur...
Prof. Nermin Abadan-Unat, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki son dersini bundan dört yıl önce verirken
aralarında benim de bulunduğum bir grup eski öğrencisi de sınıftaydı. Kimisi profesör, kimisi doçent,
kimisi çiçeği burnunda araştırma görevlisi. Deniz Baykal da sonradan yetişmişti.
Son dersin sonunda, nefes bile almaya korkarak dinlediğimiz yukarıdaki yasam öyküsünü anlattı bize...
Ve sözlerini söyle noktaladı:
- Ben yurdumu kendi irademle seçtim. Mustafa Kemal olmasaydı, belki ben de olmazdım. Niçin Kemalist
olduğumu, öyle sanıyorum ki artik anlamışsınızdır...
Bakıyorum da aradan gecen zamanda, ne Nermin Hoca’nın öyküsü güncelliğini yitirmiş, ne de benim altına
düştüğüm not...
Tıpkı giderek daha güncel, daha gerçek, daha anlamlı olan Mustafa Kemal'in kendisi gibi! ..”
Bazen küçük bir hayat hikâyesi, binlerce kitaptan çok daha fazla şey anlatır.
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 1990

İrfan ERETEN’in katkısı ile

