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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM
Almanya –Lörrach Rotary Kulübü ile yine Almanya- Lörrach Schopfheim Rotary Kulübü üyeleri ve Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü
Başkanı dostum Raşit GÜNAYDIN bu hafta konuğumuz olarak aramızdaydılar.Edirne ile Lörrach arasında kurulan Kardeş Şehir
köprüsüne Dört tane Rotary Kulübü de katkı sağlıyor.Sevgili dostumuz Prof.Raupp yine her zamanki sıcakkanlılığıyla ve bu amaç uğruna
harcadığı emekle yine gönüllerimizi fethetti.Lörrach Schopfheim Rotary kulübü üyeleri de anlamlı birer konuşma yaptılar.Kendilerine
teşekkürlerimi sunuyorum.Sizler de çok güzel bir misafirperverlik gösterdiniz.Bu konuda sizleri de kutluyorum.İnanın çok güzel bir
tabloydu.Lörrach Rotary Kulübü gerçekleştireceğimiz Sağlık Müzesi Audio Rehber Kulaklık Sistemi Projesi için her türlü desteği
sağlıyor.Prof.RAUPP Lörrach’a döndüğünde onlarla ilgili kısmını Uluslar arası Rotary’e gönderecekler.
Edirne Mimar Sinan ve Lörrach Schopfheim Rotary Kulübü de bundan sonra birlikte projeler gerçekleştirebilirler.Hatta Dual System adını
verdikleri yeni bir projenin dört kulüp arasında gerçekleştirilmesi sözkonusu.Bu projenin kulüplerimize ve şehrimize çok şey katacağını
düşünüyorum.
Geçtiğimiz hafta sonu 9.Grup eşlerimizin projesi olan Altı Nokta Körler Derneği yararına hazırlanan BEYAZ BASTON PROJESİ için
Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki kermese eşim Tülay ile birlikte katıldık.Kermese destek vermek için eski dostumuz Ahmet
ÇELİK’in eşi Güneş Hanım da katıldı.Yine Müge ES de Tülay Hanım’ın yanındaydı.Katılamayan ama destek olan tüm dostlarımıza
teşekkür ediyoruz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı organizsayonuna Edirne Rotary Kulübü olarak tam kadro katılmayı arzu ediyoruz.Tüm Rotary Ailemizi
çocuklarımızla birlikte orada görmek istiyoruz.Törenden sonra hep birlikte İSTİNYE PARK’a gidip akşam da Havai Fişek gösterilerini
kiraladığımız gemide izleyip hep birlikte boğazda seyir halinde akşam yemeğimizi yiyeceğiz.Bu konuda Oktay ALEMDAR son yerleri
doldurmak üzere.Elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.
Geçtiğimiz hafta Serap-Faruk ETKER çiftinin kızları Gülin ETKER dünya evine girdi.Kendilerine eşiyle birlikte ömür boyu mutluluklar
diliyoruz.İşte böyle sevgili dostlarım.Günler hızla akıp geçiyor.Önümüzde Aralık ayının ilk haftası gerçekleştirmeyi planladığımız Almanya
gezisi var.Sevgili Tamer BORAL ve Emre ALP dostlarım çalışmalara başladılar.Bir an önce isimlerinizi yazdırın ki uçak biletlerinizi çok
daha ucuza temin edebilelim.
Güzel günler geçirmeniz dileğiyle….
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Bakış açınızı ne kadar

geniş tutarsanız, doğruya

ulaşmanız o kadar hızlı olur. ***

Amerika'da ünlü bir avukatın kaybettiği tek dava...
Ünlü bir futbolcu karisini öldürmekle suçlanıyordu.
Futbolcu yakalanmıştı. Ama karisinin cesedi ortada yoktu.
Duruşma Amerikan filmlerindeki gibiydi. Futbolcu sanık sandalyesinde oturuyordu. Kucak dolusu parayla tuttuğu avukatı jüriyi ikna
etmeye uğraşıyordu:
'Sayın jüri üyeleri, müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Buna az sonra sizler de inanacaksınız.
Neden mi? Bakin, simdi 1' den 10' a kadar sayacağım ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen karisi bu kapıdan içeri girecek... 1, 2, 3,
4, 5, 6,7, 8, 9, 10...' Bütün jüri kapıya döndü. Kimse girmedi içeri. Avukat bir savunma dahisiydi, öldürücü hamlesini yaptı:
'Bakin, siz de kadının öldüğüne inanmıyorsunuz. Çünkü hepiniz içeri girecek diye kapıya baktınız. İşte kararı buna göre vermenizi
talep ediyorum.'
Jüri, ünlü futbolcuyu suçlu bulduğunu bildirdi ve dava bu şekilde sonuçlandı. Mahkeme çıkışında avukat, bayan jüri
başkanına yaklaştı:
'10' a kadar saydığımda siz de diğer üyeler gibi kapıya bakmıştınız. Neden böyle bir karara imza attınız?'
'Doğru' dedi jüri başkanı; 'Ben de kapıya baktım, ama müvekkiliniz kapıya bakmıyordu!..'
*NOT: En iyi analist herkes bir noktaya bakarken, o noktaya yönelen bakışları izleyen kişidir.*
Ardan FENERCİ’nin katkısı ile

Einstein konferanslarına hep özel şoförü ile gidermiş. Yine bir

konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü

Einstein'a; "Efendim, uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum ve neredeyse
söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum" demiş. Einstein gülümseyerek ona bir öneride bulunmuş: "Peki,
şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar., o halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim, benim yerime sen yap
konuşmayı, ben de arka sırada seni dinlerim." Şoför, gerçekten çok başarılı bir konuşma yapmış ve sorulan tüm soruları
doğru yanıtlamış. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi, o güne kadar konferansta sorulmamış ağır bir fizik sorusu sormuş.
Şoför, hiç duraksamadan soruyu soran kişiye dönüp: "Böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten çok garip" demiş.
Sonra da salonun arkasında oturan Einstein'ı işaret ederek şöyle devam etmiş: "Şimdi size arka sırada oturan şoförümü
çağıracağım ve sorduğunuz soruyu, göreceksiniz, o bile yanıtlayacak."
Kenan KARAKUŞ’un katkısıile

Bir His Var.
Kudüs'te görevlendirilen bir gazeteci, Ağlama Duvarı'nin önünden her geçişinde, yaşlı bir Musevi'nin orada öyle durup
dua ettiğini fark etmiş.
Bir hafta, iki hafta... sonunda adamla bir röportaj yapmaya kararvermiş.
İzin alıp teybini açmış, sormuş adama:
- Adınız?
- David. Polonya Yahudisiyim. Yaşım 65. Smalla'da bir manav dükkanım var. Evliyim. İki çocuğum Tel Aviv'de bir çiçek
serasında calışıyor...
- Sizi her gün burada, Ağlama Duvarı'nın önünde Dua ederken görüyorum.
- Evet, her sabah dükkanı acmadan buraya gelirim.
Dünya Barışı ve İnsanların Kardeşliği için Dua ederim. Öğle tatilinde bu sefer İnsanların Mutluluğu, Acıların Sona Ermesi
için Yaradan'a yalvarırım. Aksam da, eve dönerken, bu kez Dürüst ve İyi İnsanların esenliği için Dua ederim. Cumartesi
günleride burada, yine Dua ederek geçiririm.
- Ne güzel! Kaç senedir bunu sürdürüyorsunuz?
- İsrail'e göçtüğümden beri, yani 40 yıl geçti.
Gazeteci çok etkilenmiş, heyecanla sormuş:
- 40 yıldırr her gün dua ediyorsunuz. 40 yıldır yılmadınız. Bugün nasıl bir duygu içindesiniz, neler hissediyorsunuz?
Uzuuuuun uzun iç geçirmiş yaşlı Musevi; sonra bezgin bir sesle cevap vermis:
- "Vallahi artık bilemiyorum," demiş. İçimde, sanki duvara konuşuyormuşum gibi bir his var.
Kenan KARAKUŞ’un katkısı ile

Baba köpek balığı, oğlunu avlanma konusunda eğitiyor:
- İnsanı görünce, önce uzaklaşıyoruz. Kuyruğumuzu kaldırıyoruz, ağır ağır üzerine gidiyoruz...iki sol dönüş
yapıyoruz...uzaklaşıp..tekrar yaklaşıyoruz...iki sağ dönüş yapıyoruz...uzaklaşıp, tekrar dönüyoruz..... vee...atağa
geçiyoruz!! Tamam mı oğlum??? Tekrar et bakiim!
-Eee görüyoruz, kuyruğu kaldırıyoruz....bir sağa dönüş, bir sola, sonra yiyoruz!!!
-Yok, yokk..dikkat et ...adımlar önemlidir...bak..önce...uzaklaşıyoruz. Kuyruğumuzu kaldırıyoruz, ağır ağır üzerine
gidiyoruz...iki sol dönüş yapıyoruz...uzaklaşıp..tekrar yaklaşıyoruz...iki sağ dönüş yapıyoruz...uzaklaşıp, dönüyoruz ve
atağa geçiyoruz tamam mı??
- Hımmm..tamam tamam anladım : Kuyruğu dikliyorum, 2 dönüş, ve adamı yiyorum!!
- HAYIR...HAYIR.. oğlum, beni dinlemiyorsun ama!!!! Hadi bir daha dene!!
- Görüyorum, ağır ağır yaklaşıyorum...ee....eee iki kere sola dönüş....ee.eee..unutuyorum be baba!!! Çok teferruatlı
amaaaa!!!!
- E ne diyeyim sana be oğlum! Ne diyim !!! Ye boklarıyla adamı o zaman !!!!!

Kadınların dört yaşı olurmuş.
Birincisi;kimliğindeki yaş,
ikincisi;hissettiği yaş,
üçüncüsü;gösterdiği yaş ve
dördüncüsü ise; söylediği yaş!
Amerikalı erkek bir bilim adamının yaptığı araştırma,Kadınların hayatının 4 ana döneme ayrıldığını ortaya koymuş:
1) Her şeye ağzı açık ayran budalası olarak baktıkları,söylenen her güzel lafa kolay kandıkları 17 - 25 yaş arasındaki
KAZ Dönemi.
2) Güzelliklerinin farkına vardıkları, o yüzden hepkapris üstüne kapris yaptıkları 25 - 35 yaş arasındaki
NAZ Dönemi.
3) Hayatı (erkekleri) tanıyıp gözlerinin açıldığı35 - 55 yaş arasındaki
KURNAZ Dönemi.
4) Mihrabın yıkıldığı, her şeyin bittiği 55 yaş sonrası
ENKAZ Dönemi
Erkeklerin hayatında 4 ana döneme ayrılır...
1. 17-30 yas arası: KAZ Dönemi.
2. 30-40 yas arası: KAZ Dönemi.
3. 40-60 yas arası: KAZ Dönemi
4. 60 ve sonrası : 'ENKAZ yada EN KAZ' Dönemi

Öyle sabah uyanır uyanmaz yataktan fırlama
Yarım saat erkene kurulsun saatin.
Kedi gibi gerin, ohh ne güzel yine uyandım diye sevin..
Pencerini aç, yağmur da olsa, fırtına da olsa nefes al derin derin...
Yüzüne su çarpma, adamakıllı yıka yüzünü serin serin...
Geceden hazır olsun, yarın ne giyeceğin.
Ona harcayacağın vakitte bir dilim ekmek kızart,
Çek kızarmış ekmek kokusunu içine,
Bak güzelim kahvaltının keyfine.
Ayakkabıların boyalı olsun, kokun mis,
Önce sana güzel gelsin aynadaki siluetin..
Çık evinden neşeyle, karşına ilk çıkana gülümse, aydınlık bir gün dile.
Sonra koş git işine, dünden, önceki günden,
Hatta daha da eskiden yarım ne kadar işin varsa hepsini tamamla,
Ohhh şöyle bir hafifle
Bir güzel kahve ısmarla kendine,
seni mutlu eden sesi duymak için "alo "de
Hiç işin olmasada öğle üzeri dışarı çık
Yağmur varsa ıslan, güneş varsa ısın, hatta üşü hava soğuksa...
Yürü, yürürken sağa sola bak, öylesine değil, görerek bak
Çiçek görürsen kokla ,köpek görürsen okşa ,
çocuk görürsen yanağından makas al.
Sonra,şöyle bir düşün, kimler sana yol açtı,
sen çok dar da iken kimler seni ferahlattı,
hani kapını kimsenin çalmadığı günlerde kimler kapını tıklattı?
Ne kadar uzun zamandır aramadın onları değil mi?
Hadi hemen uğrayabilirsen uğra, arayabilirsen ara
Hatırlarını sor, öyle laf olsun diye değil, kucaklar gibi sor..
Bu sadece onların değil, senin de yüreğini ısıtacak,
yüzünde güller açtıracak.
Günün güzeldi değil mi? Akşamın da güzel olsun..
Yemeğin ne olursa olsun, masanda illaki kumaş örtü olsun..
Saklama tabakları, bardakları misafire
Sizden ala misafir mi var bu dünyada
Ailecek kurulun sofraya, öyle acele acele değil,
vazife yapar gibi hiç değil,
Şöyle keyife keyif katar gibi, lezzete lezzet katar gibi,
eksik bıraktıklarını tamamlar gibi tadına var akşamının..
Gece evinde, dostların olsun
Sohbetin yemeğin, kahkahan olsun..
Arkadaşım
hayat bu daha ne olsun?
Ama en önce ve illa ki sağlık olsun!

Can Yücel

EVLİLİKTE;
SENİ SEVİYORUM
6. hafta: Seni seviyorum
6. ay : Tabii ki, seni seviyorum
6. yıl : Seni sevmesem çoktan çeker giderdim

YEMEKLER
6. hafta: Yaptığın yemeklere de bayılıyorum
6. ay : Bu akşam ne yiyoruz?
6. yıl : Gene mi makarna!

EVE GELİŞ
6. hafta: Aşkım, ben geldim
6. ay : Selam!
6. yıl : Annen ne yemek yapmış?

ELBİSELER VE ALIŞVERİŞ
6. hafta: Bu elbise sana çok yakışmış
6. ay : Bir elbise daha mı aldın?
6. yıl : Kaç para verdin buna?

KAPI ÇALINDI
6. hafta: Zahmet etme, ben açarım
6. ay : Ben açayım mı kapıyı?
6. yıl : Yahu şu kapıya baksanıza!

ÖZÜR DİLEMEK
6. hafta: Özür dileyecek bir şey yapmadın ki
6. ay : Biraz dikkat etsene be kızım
6. yıl : Hay senin eline...

TELEFONDA
6. hafta: Sevgilim, Ayşe telefonda
6. ay : Seni arıyorlar
6. yıl : Telefoooon!
ÇOCUKLUĞA DAİR
6. hafta: Zor bir çocukluk geçirmişsin
6. ay : Senin anan da cins ha..
6. yıl : Ulan tam da anana çekmişsin
TATİL PLANLARI
6. hafta: Bu yaz seni Venedik´e götüreceğim
6. ay : Tatilde Ankara´ya gitsek ne olur?
6. yıl : Niye, evin suyu mu çıktı?
HEDİYELER
6. hafta: Bu yüzüğü İnşallah seversin
6. ay : Resim çerçevesi aldım, her zaman lazım
6. yıl : Şu parayla kendine bir şey al
SİNEMAYA GİDİLİYOR
6. hafta: Hangi filmi görmek istersin?
6. ay : Evita´ya gidelim mi?
6. yıl : Evita´yı gör, ben çok beğendim
KÜÇÜK SAKARLIKLAR
6. hafta: Üzülme sevgilim, leke yapmaz
6. ay : Dikkat etsene yahu!
6. yıl : Amma da sakarsın be kadın !
FİKİR AYRILIKLARI
6. hafta: Ben pek bu fikirde değilim
6. ay : Bu konuda yanlış düşünüyorsun
6. yıl : Saçma sapan konuşma, Allah’ını seversen

