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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;

Dönemimiz başlar başlamaz 3 tane pırıl pırıl öğrenci kardeşimizi Avustralya’ya yolcu
ettik.Ailelerinden iyi olduklarına dair güzel haberlerini alıyoruz.Yerel basında bu konuyla ilgili olarak
geniş bir şekilde yer aldık.Edirne Rotary Kulübü’nün gerçekleştirdiği faaliyetlerin halkımıza
aktarılmasında gerçekten çok büyük bir rol oynuyorlar.Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum.
Geçtiğimiz hafta sonu 7 Ağustos tarihinde Edirne’de yapılacak olan Balkan Yıldızlar Atletizm
Şampiyonası öncesinde yapılan aynı zamanda Milli takım seçmesi niteliği taşıyan Yıldızlar Türkiye
Atletizm Şampiyonasına davet edildim.Gerçekten çok etkilendiğimi söyleyebilirim.Atletizm Federasyonu
Başkanı Sn.Mehmet TERZİ ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleriyle tanışma fırsatım oldu.Edirne’nin
Atletizm’de Pilot Bölge seçilmesi gerçekten şehrimiz için güzel bir fırsat.Ayrıca Balkan Şampiyonası’nın
da Edirne’de yapılması ayrı bir önem taşıyor.Edirne Rotary Kulübü’ne de bu yarışmalarla ilgili çeşitli
sponsorluk teklifleri yapıldı.Biz de bu konuda neler yapabileceğimiz konusunda yetkililerle görüş
alışverişinde bulunduk.Gerekli hazırlıklara hemen başladık.Balkan Şampiyonası’nda hem
Federasyonumuza hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze gereken desteği vereceğiz.Eminim ki Milli
Takım Sporcularımız da bir çok dereceler elde edip Ay Yıldızlı bayrağımızı defalarca göndere
çekeceklerdir.Geçmiş yıllarda sporla uğraşmış birisi olarak şimdiden heyecan duyuyorum.Sizlerden bu
organizasyon sırasında zaman zaman destek isteyeceğim.
24 Temmuz Cumartesi günü Guvernör yardımcımız Güray ERTEM ve eşi Dilek Hanım’a eşim
Tülay’la birlikte konuk olacağız.Bu organizasyona 9.grup Kulüp başkanları ve eşleri de katılacaklar.Hep
birlikte dönemimizle ilgili projelerimizi değerlendireceğiz.2.asamble için süremiz azalmaya
başladı.Gerekli hazırlıklarımızı yavaş yavaş yapmaya başlayabiliriz.Bu konuyla ilgili olarak beni her
zaman arayabilirsiniz.Güzel günler geçirmeniz dileğimle…
Güzel günler geçirmeniz dileğiyle….
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EDİRNE

Arap'larda kadına nasıl isim konulur?
Ahmet DURMAZ diyor ki, sorun yalnız kadını örtmek veya açmak değil, sorun kimlik ve kişilik sorunudur,
örtünme, peçe bunların yanında zurnanın son deliğidir.
Bu ifadesini şu sözlerle delillendiriyor Araplarda kadınların adları yoktur. Kadınlara ya numara, ya da tip ve
fizyolojik görünümlerine göre bir takım sıfatlar verilir. Örnekler:
Elif: Arap alfabesinin birinci harfi, aynı zamanda Arap rakamlarında bir rakamını ifade eder
Saniye: Sani Arapça iki demektir doğan ikinci kıza Saniye adı verilir (eski dilde ikinci; cümle içinde örnek fazında
vermek gerekirse 'sultan mahmud-u sani.. yani ikinci Mahmut')
Tılte: Telat veya Türkçede selaseden türemedir 3. demektir. Bu isim Anadoluda pek görülmez ama Harranda
Araplarda çok bulunur
Raba. Arapçada dörttür. Rabia dördüncü demektir. Anadolu’da yaygın bir addır, geçmişte çile çekmiş bir İslam
kadının adıdır.
Hamse: Arapça beş demektir Bu isim Harran yöresi Arapları dışında Anadolu’da pek bulunmaz.
Sitte: Harranda yaygın bir isim olan Sitte Arapça altı demektir
Sabe: Arapça yedi demektir, bu kelime çok değişiklik geçirmiş Sabiha olmuş, İbrahim Tatlıses Sabuha ifadesi ile
kullanmıştır.
Sevgili Ahmet Durmaz sekiz ve dokuz rakamı ile ilgili isim var mıydı bilmiyor ama yediden sonra Arapların yazi
ismini koyduklarını söylüyor bu yeter anlamına geliyormuş.
Her zaman ilk doğan kıza Elif adı konmaz, Bazen de Ayşe adını koyarlar, eve ilk gelen kıza evin iaşe işlerini çekip
çevirecek gözüyle bakıldığı için Ayşe adı konulur,bazen aş pişirme beklendiği için Avvaş adı konuşulur.
Erken doğan prematüre kıza Hadice adı verilir, Hadice Arapçada erken doğmuş prematür kız anlamına gelir.
Çelimsiz ve ufak tefek doğan kızlara Fatma adı verilir, Fatma Arapçada süt yanığı, süt kesiği anlamına gelir.
Koyu renkli doğan kızlara esmer anlamına gelen Semra adı verilir.,
Biraz açık renkli ise aydınlık açık anlamına gelen Zehra adı verilir, iyice beyaz ise Beyza adı verilir

Bu bilgilerin ışığında hakikaten kadının Arabistan’da veya Araplarda kimlik ve kişilik sorunlarının örtünme, peçe
ve çarşafa girmeden daha öncelikli olduğu düşünülebilir.
Anadoluda kadın numaralandırılmaz ve sıfatla çağırılmaz, Türklerde ve Anadolu’da kadın bir şahsiyettir, bir
kimliğe sahiptir.
Hanımağadır, hanım efendidir, kraliçedir, Tanrıçadır. Arap kültürünün ikinci plana ittiği numaralı vya sıfatlı bir
nesne değildir.
Bu bilgilerin, Arap yaşamına ve tarzına özenen kadınlarımız tarafından da gözden geçirilmesini dilerim.
Türk gibi yaşamak, Anadolu kültürü ile yaşamak kadın kişiliği ve onuru için önemli bir merhaledir.
AHİRETTE 2 KADIN

- Selam, benim adım Wanda .
- Selam, benimki de Slyvia, sen nasıl öldün?
- Donarak öldüm.
- Ne kadar korkunç.
- Yok o kadar kötü değildi, soğuktan titremem geçince ısınmaya başladım ve uyku bastı, sonunda huzur dolu bir ölüm.
- Peki sen nasıl öldün?
- Ağır bir kalp krizi geçirdim. Kocamın beni aldattığını sandım, onu iş üstünde yakalamak için eve erken geldim, fakat evde
tek başına televizyon seyreder halde buldum.
- Sonra ne oldu?
- Kesinlikle evde başka bir kadının olduğundan emindim, bütün evi aramaya başladım. Çatıyı, yatakların altını her yeri
aradım fakat bulamadım. Ararken aşırı yorulmuşum, kalp krizi geçirdim ve öldüm.
- Ah be güzelim bir de derin dondurucuya baksaydın, şu anda ikimiz de yaşıyor olacaktık.

Evlenmek - Katlanmak
Melih Cevdet'e sormuşlar 'evlilik nedir' diye.Eskiden demiş, kız tarafının ve oğlan tarafının ailesi biraraya gelir,
yeni çiftin kuracağı yuva için beraber hazırlık yapılır, beraberce yeni ev düzülürdü. Tabi o zamanlar evler genelde
bahçe içinde müstakil evlerdi. O yüzden buna 'evlenmek' denirdi. Şimdi ise yeni evliler apartman dairelerinde yani
katlarda oturuyorlar, bu yüzden artık evlilik 'katlanmaktır' demiş.'
1 saat sureyle kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaktaki bakteri sayısını %700 arttırdığını?
Çakmağın kibritten önce bulunduğunu?
Parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan için benzersiz olduğunu?
Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil pamuktan yapılır
Dünyanın en genç üniversite öğrencisi 11,5 yaşındaki Ganesh Sittampalam'dı
İlk yeraltı tünel 1 km. uzunluğunda olmuş ve bundan 4 bin yıl önce Irak'ta Fırat nehrinin altından geçmiştir.
Paraguay dünyanın en yağışlı bölgesidir. Bölgede yağmur neredeyse ara vermez.
Dünyada 2000 e yakın halk ve 3000 e yakın dil var.
Tarih boyu yapılmış savaşların en uzunu İngiltere ile Fransa arasında olmuştur. Bu savaş 115 sene(1338-1453)
sürmüştür
İnsanın saçında 102 bine yakın, derisinde ise 20 bine yakın kıl olur. Kıllar her gün 0.35-0.40 mm. uzar
İngiltereli Thomas Korne 207 sene yaşamıştır
İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir
Kadınlar erkeklere oranla iki kat daha fazla göz kırparlar
Soğan doğrarken sakız çiğnemek göz yaşarmasını önler

Üzüm mikrodalga fırında patlar
İnsan yılda en az 1460 rüya görür
İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır
Çin'de İngilizce konuşan kişi sayısı Amerika'dan daha fazladır
Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tamamen kokularından kaynaklanır. Aslında hepsi tatlıdır
En uzun boylu insan 1940 yılında ölen 2,72 metre boyunda ABD'li R.P. Wadlow olmuştur
Kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesi yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan
uzatılabilir
İnsan daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki karbon gazını boşaltmak için esner
İnsan bir günde 28-33 bin litre hava, 500-700 litre oksijen, 2 kilogram yiyecek tüketir
Michel Jordan basketbol oynadığı yıllarda, bir yılda Nike'den, Nike'ın Malezya fabrikası personelinin hepsinden
daha fazla para kazanıyordu
ABD, Ohio'da lisans olmadan fare yakalamak yasaktır
Eğer aynı zamanda aksırır, hıçkırır ve gaz çıkarırsanız, patlarsınız
Aşık olduğumuzda beynimiz "phenylethylamine" üretir. Bu kalp atışınızı hızlandırır ve sizi mutlu yapar. Bu
kimyasal madde çikolatada da vardır
Uzayda yerçekimi olmadığı için astronotlar ağlayamaz. Çünkü gözyaşı aşağı düşmez
1994 Dünya Kupası'nda, Bulgaristan futbol takımının 11 oyuncusunun hepsinin isminin sonu "OV" ile bitiyordu
Birinci Dünya Savaşında Fransa ülkedeki tüm taksileri devraldı ve askerler cepheye bu taksilerle taşındı
Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu zaman alkolün etkisinin artmasına yol açar
Kereviz yerken harcanan kalori,kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır
İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız yaşayabilir, ama karaciğersiz bir dakika bile
yaşayamaz
Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır

Satış Yapmıyoruz
Genç ve güzel sarışın, alışveriş merkezinin beyaz eşya reyonuna girer ve satıcıya sorar:
"Şu küçük televizyonu almayı düşünüyorum, fiyatı nedir?"
"Kusura bakmayın hanımefendi sarışınlara satış yapmıyoruz!"
Genç kadın sinirlenir, evine gider, saçının rengini değiştirir ve ertesi gün mağazaya geri gelir, aynı satıcıya yaklaşır ve:
"Şu küçük televizyonu satın almak istiyorum," der.
"Kusura bakmayın hanımefendi sarışınlara satış yapmıyoruz!!!!"
Kadın iyice sinirlenmiştir, soluğu bir kuaförde alır, hatta makyajından, göz rengine kadar bu defa köklü bir değişiklik
yapar, o tam bir esmer bombadır artik. Aynı mağazaya gider, aynı satıcının yanındadır ertesi gün:
"Şu küçük sevimli beyaz renkli televizyon ne kadar???"
"Kusura bakmayın hanımefendi, sarışınlara satış yapmıyoruz"
"İnanmıyorum, nasıl anladınız sarışın olduğumu, üç gündür kendimi esmere çevirmek için yapmadığım kalmadı!"
"Hanımefendi 3 gündür satın almaya çalıştığınız şey mikrodalga fırın!"

Yeryüzünde insanlar ya sigara içerler ya da içmezler. İçenler, sigaralarını çakmak ya da kibritle yakarlar. Ve
bunların bir kısmı da kanserden ölür. Ama, dünyada demir çelik haddehanesinde çalışan hiçbir işçinin,
sigarasını yakmak amacıyla 600 tonluk pres makinesinin arasından emekleyerek geçip 2450 santigrat

sıcaklığındaki fırına ulaşmaya çalışırken can verdiği görülmemiştir.
Türkiye'de görülmüştür, Karabük'te...
Bütün dünyada haşerat, özellikle sivrisinek vardır, buralarda da sinek ilacı kullanılır. Ama, sivrisinek yutup da
midesine kaçan sineği öldürmek üzere ağzına Shelltox sıkmak suretiyle zehirlenip ölen, Türkiye'dedir.
İstanbul, Sultanbeyli' de...
Dünyanın her yerinde insanlar berbere gidip tıraş olurlar Ama hiçbir berber, rahatlatmak amacıyla
müşterinin kafasını sağa sola kanırtırken adamın boynunu kırıp onu öldürmemiştir. Türkiye'de öldürmüştür,
Erzurum'da..
Dünyanın hiçbir yerinde bankamatikten para çekmek için düğmeye bastığınızda elektrik çarpmaz ve
ölmezsiniz Türkiye'de ölürsünüz, Bozcaada'da. ..
Dünyanın hiçbir yerinde, otoyolda giderken radyoda duyduğu göbek havası eşliğinde göbek atmak için arabayı
'sağ şeride çeken' ve az sonra da arkadan gelen arabanın çarpması sonucu ölen bilinmez.
Türkiye'de bilinir, Adapazarı'nda. .
Nüfus sayım günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş otoyolda
(Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur ve olamaz)
sayım görevlisi 'bariyerlere' çarpıp ölmez.
Burada ölür, Gebze'de
Dünyanin hiçbir yerinde aynı işyerinde biri gece, biri de gündüz vardiyasında çalışmakta olan ve her ikisi de
'mobilet' kullanan bir baba-oğul, birisi işten çıkıp eve gider, öteki evden işe gelirken bir kavşakta
karşılaşmazlar ve birbirlerine selam vermek için ellerini kaldırınca çarpışıp her ikisi de ölmezler.
Burada olur, Konya'da...
Dünyanın hiçbir yerinde gemi mühendisi kazanı kontrol etmek için kazana girdiğinde biri gelip kazanın
kapağını kapatmaz ve sonra da gemi yola çıkmaz. Bizde olur, Kocaeli, Dilovası'nda. ..
Dünyanın hiçbir yerinde bir adam ayakkabısının içine kaçan taştan kurtulmak için elektrik direğine yaslanıp
ayakkabısını çıkarıp silkelediğinde, yoldan geçen bir başkası onu elektrik çarptığını sanmaz ve elektrikle
bağlantısını kesmek amacıyla kafasına kürekle vurarak onu öldürmez.
Bizde öldürür, Rize'de..

BURÇLARIN ARAPÇASI
KOÇ Davar-ül Kurban
BOGA Sığır-ül Camış
İKİZLER Adem-ül Çift-i Aynen
YENGEC Mahlükatül Böcekvari
ASLAN Mahlükat-ül Vahşi
BASAKNebat-ül Arpa-ü Yulaf
TERAZİ Endaze-i Kantar
AKREP Haşarat-ül Zehr-i Zıkkım

YAY OGLAK KOVA BALIK -

Silah-ül Zemberek
Davar-ül Veled-i İnat
Damacana
Mahsülat-ı Derya

