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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;

İlk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.Sevgili Geçmiş Dönem başkanımız Cengiz BENAKMAN’a Edirne
Rotary Kulübü başkanlık döneminde sağlamış olduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten hep
birlikte güzel bir dönem geçirdik.Bu dönemde de Edirne için güzel projelere imza atacağız.Eşim Tülay’ın
önderliğinde eşlerimizin de bizlere sonuna kadar destek olacağından hiç kuşkum yok.Geçmiş dönemlerde
eşlerimizin çok güzel projeler gerçekleştirdiklerine yakından şahit oldum.Aynı şekilde Inner Wheel Kulübü ile de
her zaman dayanışma içerisinde olacağız.
Geçtiğimiz dönemlerde birlikte çalıştığımız Ahmet DEVECİ ve Yasef ROMANO dostlarımızla maalesef yeni
dönemde bir arada olamayacağız.Kendilerine Edirne Rotary Kulübü’ne sağlamış oldukları katkılardan dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum.
Aramıza yeni katılan ikisi de birbirinden değerli yeni dostumuz var.ÇİMENTAŞ Lalapaşa Çimento Fabrikası
İşletme Müdürü İsmail GÜMÜŞDERE ve OLMUKSA Oluklu Mukavva Fabrikası İşletme Müdürü Bülent
EGELİ.Kendilerine Edirne Rotary Kulübü ailesine Hoş geldiniz diyorum.En kısa sürede Guvernörümüz Ahmet
KARA’nın da katılacağı bir katılım töreni ile rozetlerini takacağız.Kendilerinin kulübümüze büyük katkılar
sağlayacağına inanıyorum.
İsmet AÇIKGÖZ dostumuzun oğlu Sinan başarılı bir ameliyat geçirdi.Kendisine ve AÇIKGÖZ ailesine Geçmiş
olsun dileklerimi sunuyorum.Kulübümüzün son iki dönem saymanlığını yapan Recayi ARAN dostumuza da ayrıca
geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Kendisi 6 aydır yurt dışında eğitim gören kızı Melda’ya kavuştu.ARAN ailesine
de gözünüz aydın diyorum.Yine İrfan KIZANLIK dostumuzun eşi Ayten Hanım TRAKYA ECZANESİ’Nİ TRAKYA
HASTANESİ acil servis karşısına taşıdı.Yeni işyerlerinde hayırlı işler dileklerimizi sunuyoruz.
Ağustos ayının 2. haftasında 2. asamblemizi gerçekleştireceğiz.Bu nedenle komite başkanlarımın raporlarını
yavaş yavaş hazırlamaya başlamalarında fayda var.Zaman zaman ben kendileriyle temasa geçip dönem
hedeflerimiz doğrultusunda hazırlık yapmaları hususunda yardımcı olacağım.Tatile çıkacak veya tatilde olan tüm
dostlarımıza iyi tatiller diliyorum.Yeni dönemimiz için bol enerji depolamaları gerekiyor.Hepiniz sağlıcakla kalın.
İyi günler Dileklerimle.
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EDİRNE

Budist rahipler, artık yetiştiğini düşündükleri bir öğrencilerini, yola çıkmadan önce çağırdılar. Başrahip
öğrenciye tek bir soru sordu:
* "20 yıldır buradasın, neler öğrendin?"
"Yedi gerçek öğrendim" dedi öğrenci.
* "Yirmi yıldır buradasın, sadece yedi gerçek mi öğrendin?"
"Evet, yedi gerçek öğrendim..."
* "Say" dedi başrahip, "birincisi..."
"Dostluklar ikiye ayrılır: Kalıcı dostluklar ve geçici dostluklar. Hayatta bir zorluk ortaya çıktığı anda
bozulan dostluklar daha çoktur, kalıcı dostluklar çok azdır..."
* "İkincisi" dedi başrahip.
"İnsanların çoğunluğu kalplerini ve beyinlerini geçici değerlere ayırmışlar. Bu değerler uğruna kendi
gerçek niteliklerinden taviz vermekten, kötü şeyler yapmaktan çekinmiyorlar..."
* "Üçüncüsü" dedi başrahip.
"İnsanlar, amaçlarına ulaşmak için birbirlerini ezmekten çekinmiyorlar. Oysa başkasına kötülük yaparak
elde edilen her şeyin geldiği gibi ellerinden gideceğini anlamıyorlar..."
* "Dördüncü" dedi başrahip.
"İnsanlar gerçekte bir anlamı ve önemi olup olmadığını hiç düşünmedikleri fakat değerli ve anlamlı
saydıkları şeyler yüzünden birbirlerine zarar veriyorlar... Bu şekilde hayatı birbirlerine zehir etmeye
alışmışlar."
* "Beşinci" dedi başrahip.
"Herkes yanlışın nedenini, başarısızlığın nedenini başkalarında arıyor."
Kimse, başına ne geldiyse aslında kendi yüzünden geldiğini anlamıyor, kendi suçunu, yanlışını kabul edip
düzeltmiyor..."
* "Altıncı" dedi başrahip.
"İnsanlar helal lokmanın ve bölüşmenin değerini bilmiyor. En lezzetli lokmanın helal lokma olduğunu
unutuyorlar. Vicdanları ve mideleri arasında kaldıkları zaman midelerini tercih ediyorlar..."
* "Yedinci" dedi başrahip.
"İnsanlar bir şeye dayanmadan yaşama gücünü bulamıyorlar. Bu yüzden çoğu zaman anlamsız şeylere
sarılıyor, güveniyorlar. Asıl sarılmaları ve güvenmeleri gereken belki de tek duygunun sevgi olduğunu
anlamamakta ısrar ediyorlar..."
* "Güle güle" dedi başrahip
Herkes Gülüşümü Görüyor
Kimse savaşımı görmüyor.
Herkes sesimi duyuyor
Düşündüğümü kimse bilmiyor.
Herkes yazdıklarımı okuyor
Gözyaşlarımı kimse görmüyor.
Herkes beni tanıdığını sanıyor
Ama kimse benim kim olduğumu bilmiyor.....

PSİKOLOĞA giden adam, 'Geceleri uyuyamıyorum efendim' demiş, 'sürekli yatağın altında biri var gibi
geliyor. Yatağın altına girip orada uyumayı deniyorum. Bu defa da yatağın üstünde biri var gibi geliyor...'
Adamı dikkatle dinleyen psikolog 'Hallederiz bu saplantıyı' demiş. 'Bana haftada iki kere geleceksiniz. 6 aylık
bir tedavi sonunda sizi iyileştireceğimi umuyorum.'
'Her viziteye ne kadar ödeyeceğim?'
'Her vizite 100 YTL, buna göre 6 ayda 4 bin 800 YTL ödeyeceksiniz'
Adam gitmiş, o gidiş... Psikolog, birkaç ay sonra adama sokakta rastlamış:
'Ne oldu, hastalığınız?'
'2.5 YTL'ye hallettim... '
'Nasıl oldu?'
'Sizden çıktıktan sonra, ilerdeki bara uğradım. Biramı içerken barmene hastalığımı anlattım.
'Karyolanın bacaklarını kes' dedi...
Kestim;mesele halloldu...'

Kanuni Sultan Süleyman,en yüksek duruma getirmiş olduğu devletin akıbetini hayal eder,günün birinde

Osmanoğulları da inişe geçer çökmeye yüz tutar mi diye derin derin düşünmeye baslar…
Bu gibi soruları cogu zaman süt kardeşi meşhur alim Yahya Efendi 'ye sorduğundan bunuda sormaya niyet eder.Güzel bir
hatla yazdığı mektubu keşfine inandığı Yahya Efendiye gönderir…
'Sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eylede bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Osmanoğulları'nın akıbeti nasıl olur?
Bir gün olurda izmihlale uğrar mi?' seklinde mektubunu gönderir.
Güzel bir hatla yazılmış mektubu okuyan Yahya Efendinin cevabi bir bakıma çok kısa bir bakıma içinden çıkılmaz bir hal
alır:
'Nemelazım be Sultanim!'
Topkapı Sarayında bu cevabı hayretle okuyan Sultan, bir mana veremez.. Yahya efendi gibi bir zatın böylesine basit bir
cevapla işi geçiştireceğini pek düşünmez.Söylenmeye baslar:
'Acaba bilmediği miz bir mana mı vardır bu cevapta?'
Nihayet kalkar,Yahya Efendinin Beşiktaş'taki dergahına gelir..
Sitem dolu sorusunu tekrar sorar:
'Ağabey ne olur mektubuma cevap ver.Bizi geçiştirme,soruyu ciddiye al!'
Yahya efendi duraklar:
'Sultanım sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi?Ben sorunuzun üzerine iyice duşundum ve kanaatimi de açıkça arz
etmiştim.'
‘İyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım.Sadece nemelazım be sultanim demişsiniz.Sanki beni böyle islere karıştırma der
gibi bir anlam çıkarıyorum.'
Yahya Efendi bu cevaptan sonra şu akıl almaz açıklamasını yapar:
'Sultanım! Bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık sayı olsa, işitenler de nemelazım, deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları
kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların,
kimsesizlerin, feryadı göklere çıksa da bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle
durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, haklin itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet
duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir….'
Bunları dinlerken ağlamaya başlayan koca sultan, söyleneni başını sallayarak tasdik eder, sonra da kendisini böyle ikaz
eden bir alime memleketinin sahip olduğu için Allah'a şükreder, bu turlu ikazlardan geri kalmaması için tembihte
bulunarak oradan ayrılır…
Mektup bugün Topkapı’da sergi halindedir…
Haluk DURDU’nun katkısı ile

Tavşanın doktora tezi
Bir Tavşan önüne bir daktilo almış, tak tuk tak tuk bir şeyler yazıyor.
Oradan geçen bir Tilki:
- Hey Tavşan, ne yazıyorsun?
- Doktora tezimi yazıyorum.
- Ha öyle mi, çok güzel, ne hakkında?
- Tavşanların Tilkileri nasıl yedikleri hakkında.
- Yok canım, olur mu öyle şey, hiç Tavşanlar Tilki yerler mi?
- Olur canım, gel istersen, sana ispat edeyim.
Beraberce Tavşanın yuvasına girerler. Biraz sonra Tavşan tek başına çıkar ve yine daktilosunun başına geçer, tak
tuk bir şeyler yazmaya devam eder.
Daha sonra oradan geçen bir Kurt, Tavşanı görür.
- Hey Tavşan, ne yazıyorsun?
- Doktora tezimi.
- Ne hakkında?
- Tavşanların Kurtları yemesi hakkında.
- Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde, buna kim inanır?
- Gel istersen göstereyim...
Yine beraberce yuvaya girerler. Tavşan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.
Tavşanın yuvasını merak mı ettiniz? Manzara şudur:
Bir köşede Tilkinin kemikleri... Bir köşede Kurdun kemikleri... Diğer köşede ise bir Aslan, kürdanla dişlerini
temizliyor!
ANA FİKİR VE SONUÇ:
Doktora tezi yapmak için tezin önemi yoktur.
konununda önemi yoktur ( Önemli olan, tezin danışmanıdır )

Olağanüstü Hıyar
1. Hıyar, günlük ihtiyacınız olan birçok vitamini içerir. Tek bir hıyarda Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6,
Folik Asit, Vitamin C, Kalsiyum, Demir, Magnezyum, Fosfor, Potasyum ve Çinko ihtiva eder.
2. Öğleden sonra yorgunluk mu hissettiniz? Kahveyi, çayı, soğuk içecekleri bir taraf bırakın ve bir hıyar yiyin. Hıyar iyi bir B vitaminler ve
Karbonhidratlar kaynağıdır ve yediğinizde saatler sürecek yorgunluğunuzu kısa bir sürede ortadan kaldırır.
3. Banyo veya duştan sonra aynanızın buğulanmasından şikayetçi misiniz? Bir hıyar dilimini alıp aynayı ovun. Hem buğulanma yok olacak
hem de pırıldayan bir aynaya ve nefis bir kokuya sahip olacaksınız.
4. Haşereler bahçenizi veya saksı bitkilerinizi mahvediyor mu? Bahçeniz için bir alüminyum tabağa (ya da alüminyum folyoya) hıyar
dilimlerini koyup, ortada bir yere yerleştirin. Saksılarınıza ise birkaç dilimi toprağın üzerine yine alüminyum tabak veya folyo ile
yerleştirin. Bütün mevsim haşerelerden kurtulacaksınız. Hıyardaki kimyasallar alüminyum ile etkileşerek insanların algılayamadığı ama
haşereleri deli eden bir koku yayar ve onların ortadan kaybolmalarına neden olur.
5. Bayanlar, sokağa çıkmadan önce veya denize-havuza girmeden önce bir süreliğine selülitlerinizden kurtulmak ister misiniz? Sorunlu
bölgelerinizi birkaç dakika süreyle hıyar dilimleriyle ovun. Hıyardaki fitokimyasallar derinizdeki kollajenlerin gerilmesini sağlar, dış
tabakayı sıkılaştırarak selülitlerin görüntüsünü azaltır. Aynı şekilde kırışıklıklara da iyi gelir (özellikle de göz civarındaki).
6. "Akşamdan kalma" sorununuzdan veya kötü bir baş ağrısından kurtulmak ister misiniz? Yatağa girmeden önce birkaç dilim hıyar yiyin
ve ertesi sabah dipdiri, baş ağrısız kalkın. Hıyar, vücudun kaybetmiş olduğu gerekli besinleri takviye edici yeterli miktarda şeker, B
vitaminleri ve elektrolitleri ihtiva ettiği için yediğiniz birkaç dilim sorunlarınızı hemen yok eder.
7. Özellikle diyet yapanlar, açlık dürtünüzü ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Hıyar yiyin.
8. Evinizde ayakkabı boyanız mı kalmadı? Taze kesilmiş bir hıyar ile ayakkabınızı ovalayın. İçerdiği kimyasallar ayakkabınıza hem harika
görünen bir parlaklık verir hem de deriyi su geçirmez hale getirir.
9. Evinizde bir kapı, pencere ya da benzer bir şey gıcırtı mı yapıyor? Bir dilim hıyarı alıp gıcırtı yapan yerlere sürtün (tabii sürtünme yapan
yerlere, menteşenin dışına değil!!) gıcırtı gidecektir.
10. Kendinizi gergin, bitkin mi hissediyorsunuz (özellikle ders çalışan öğrenciler, yeni bebek sahibi olmuş anneler ve diğer herkes) ? Bir
tas kaynar suyun içine bir bütün hıyarı ince dilimler halinde keserek koyun. Tası da bulunduğunuz odada uygun bir yere koyun. Hıyardaki
kimyasallar ve diğer besinler kaynar suyun içine girince tepki gösterirler ve suyun buharı ile birlikte bulunduğunuz odaya yayılarak nefis
bir aroma yayarlar. Bu aroma sizlerin tüm gerginliğini alarak sakin kişiliğinize dönmenizi sağlayacaktır. Özellikle öğrenciler bunu
denemelidir.
11. Yemek yediniz (örneğin kebap) ve ağzınızdan kötü koku yayıyorsunuz. Bir hıyar dilimini alıp dilinizle damağınıza yerleştirin ve en az
30 saniye öyle tutun. Ağzınızda kötü kokulara neden olan bakterilerin fitokimyasallar sayesinde ölmesi nedeniyle bu sorundan kurtulmuş
olacaksınız. (Soğan-sarmısak kokusu konusunda bir bilgi yok. Bunu da siz deneyin ve sonucu görün.)
12. Evyelerinizi, lavabolarınızı çevreye zarar vermeyecek bir şekilde temizlemek ister misiniz? Bir dilim hıyarı alıp temizlemek istediğiniz
yeri ovun. Sadece yılların birikimi lekeleri kirleri temizlemekle kalmaz, ayrıca güzel bir parlaklık verir temizlediğiniz yere. Bunun yanında
elleriniz de o temizlik malzemelerin verdiği zararlardan kurtulmuş olur.
13. Kalemle yazarken bir hata yaptınız ve hatayı silmek istiyorsunuz. Hıyar kabuğunu alıp yavaş ve nazikçe silmek istediğiniz yazıya
sürtün. Boya kalemlerinde ve keçe kalem yazılarında da oldukça yararlı. (Bilirsiniz bazen çocuklarımız duvarlara yazılar yazar, resimler
yaparlar. Onlarda da deneyebilirsiniz.)

KADINLAR AKILLIMIDIR ?
Kadının biri bir gün golf oynarken topu ormana kaçmış.Topunu aramaya koyulmuş ve tuzağa yakalanmış bir kurbağa
görmüş.Kurbağa ona
"Beni bu tuzaktan kurtarırsan, sana üç dilek hakkı tanıyacağım," demiş.
Kadın onu kurtarmış,
kurbağa da "Teşekkür ederim ama sana dileklerinle ilgili bir koşulu söylemeyi unuttum.Ne dilersen dile kocan 10 kat
iyisine ya da fazlasına sahip olacak," demiş.
Kadın "Tamam," demiş. İlk dilek olarak dünyanın en güzel kadını olmak istemiş.
Kurbağa onu uyarmış:
"Bu dilek, senin kocanı da dünyanın en yakışıklı adamı yapacak ve kadınlar onun başına üşüşecek."
Kadın: "Bu önemli değil çünkü ben en güzel kadın olacağım, onun gözü benden başkasını görmeyecek."
Ve dünyadaki en güzel kadın olmuş.
İkinci dilek olarak dünyadaki en zengin kadın olmak istemiş.
Kurbağa onu uyarmış:
"Bu kocanı dünyadaki en zengin adam yapacak, senden de on kat daha zengin olacak."
Kadın: "Bu da önemli değil çünkü benim olan onun, onun olan da benimdir."
Ve dünyadaki en zengin kadın oluvermiş.
Kurbağa üçüncü dileğini sorduğunda kadın ;
"Hafif bir kalp krizi geçirmek istiyorum," demiş.
Bu öyküden çıkarılacak ders : Kadınlar akıllıdır.

