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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 72. yılında büyük bir
özlemle anıyoruz.Bundan önce olduğu gibi Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda devrimlerine bundan sonra da sahip çıkmaya
devam edeceğiz.
Geçtiğimiz hafta 6 Kasım Cumartesi günü Edirne’de büyük bir organizasyon gerçekleştirildi.Her yıl bir bölge’nin yaptığı
Danışma Kurulu Toplantılarının bu yılki organizasyonu 2420.Bölge tarafından yapıldı.Tüm Türkiye’deki 2420-24302440.Bölge Guvernörleri ile Geçmiş Dönem ve Gelecek Dönem Guvernörleri’nin katıldığı bu toplantıyı Edirne’de
gerçekleştirdik.Mimar Sinan Rotary Kulübü Başkanı Raşit GÜNAYDIN ve eşi Asuman Hanım ile birlikte Edirne Rotary
Kulübü adına da ben ve eşim Tülay bu etkinlikte görev aldık.Toplantılarda Türk Rotary’sinin bundan sonraki vizyonu
hakkında konuşmalar yapıldı.Gerçekten de bu organizasyonun Edirne’de olması çok önemliydi.Toplantılara katılan tüm
guvernörler ve eşleri memnun bir şekilde şehrimizden ayrıldılar.Böyle önemli bir organizasyonu Edirne’de gerçekleştiren
Guvernörümüz Ahmet KARA ve eşi Meral Hanım’a teşekkür ediyoruz.Bizler de bu organizasyondan başarı ile çıktığımızı
düşünüyoruz.
8 kasım Pazartesi günü Yunanistan Dimetoka Rotary Kulübü’ne Uluslar arası Hizmetler Komitesi Sorumlusu dostumuz
Tamer BORAL ile birlikte Sedat ÖNENGÜT ve Faruk ETKER ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik.Trakya Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümüne Selanik Üniversitesi tarafından tedarik edilen kitapların
teslim edilmesi ile görüşmelerde bulunduk.Bu konudaki özverili çalışması nedeniyle Komite Sorumlusu arkadaşımız tamer
BORAL’a teşekkür ediyorum.Üniversitemiz için güzel bir hizmeti hep birlikte iki kulüp gerçekleştirmiş olacağız.24 kasım
Perşembe günü kitaplar üniversiteye teslim edilecek.Sizleri de bu organizasyonda görmek istiyoruz.
Tekrar görüşmek dileğiyle.Tüm dostlarımıza iyi bayramlar.

Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
MİSAFİRİMİZ

:

Raşit GÜNAYDIN
Uğur ÖZBEK
Ahmet Hamdi ZAFER
Hüseyin UZUN

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

İsmail GÜMÜŞDERE – Mehmet EREN – Şükrü CİRAVOĞLU

Mimarsinan Rotary K. Başkanı
Mimarsianan Rotary K. GDB
Yrd.Doç TÜ Konservatuarı
Mali Müşavir

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Bülent EGELİ – Hasan ALTUNTAŞ

DEVAM DURUMU

:

77.27

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

16 KASIM Figen ETKER

Doğum Günü

20 KASIM Leyla GÜLER

Doğum Günü

Kulüp Misafiri
Kulüp Misafiri
Recayi ARAN Misafiri
Reşat AYAN Misafiri

KUTLARIZ……..

Önümüzdeki hafta toplantımız: 23.Kasım.2010 Salı Saat 19.00 de Rotary Evinde .
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edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

22100

EDİRNE

TÜRK OLMAK ;
Çatalın kenarını bıçak niyetine kullanmaktır. .
Nereye giderse gitsin, bir şekilde manzara resmi çekebilmektir.
Güneş gözlüğü takınca yakışıklı olduğunu sanmaktır...
Arabayı her yere park edebilmektir. .
TV yayının arkasından el sallayıp aynı anda cep telefonu ile
yakınlarını arayıp haber vermektir... ...
Şampuan bitmek üzereyken içine su doldurmaktır. ..
Cihazların uzaktan kumandalarını naylonla kaplamaktır.. .
Bütün olayları ''bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşı...'' şeklinde
anlatmaktır.. .
Telefon çalınca yanına gidip bir kez daha çalmasını beklemektir. ..
Çayın yanında gelen şekerden fazla olanı garsona geri vermektir... Çay bardağı altlığını küllük olarak kullanabilmektir.
.. Fazladan verilen ketçap, mayonez ve kolonyalı mendili sonra lazım olur diye çantaya atmaktır... Her programda "70
milyon bizi izliyor "diyebilmektir. .. Düğünlerde "Dom Dom Kurşunu" ile göbek atarak, "bir avcı vurdu beni, bin avcı
yedi beni" gibi sözlerle kendinden geçen tek millet olmaktır... Araba camlarına "beni yıka" yazarak arabanın
duygularına tercüman olmaktır... Asgari ücretle çalışıyor bile olsa maaşının 2 katı fiyatlı cep telefonuna sahip
olmaktır... Rüzgarlı havalarda küller uçmasın diye küllüğe su koymaktır... İçtikten sonra "nolucak bu memleketin hali"
diye sormaktır ... Sarı ışıkta korna çalmaktır... Sandalyenin oynayan ayağına kağıt sıkıştırmaktır... Denizde "suyun
altında nefessiz ne kadar kalabiliyorum. " diye deneme yapıp boğulma tehlikesi geçirmektir ... Her aklına geldiğinde
"Google" da kendi ismini aratmaktır ... Bisküvi vs. çaya batırıp yemektir... Papağana önce küfür öğretmektir.... Kaza
yapan aracın etrafında toplanıp,yaklaşık hasar tahmini yapmaktır... Yangın merdiveninin basamaklarına saksı saksı
çiçek sıralamaktır.. . Misafirliğe gidip saatlerce oturduktan sonra ,giderken kapı önünde tekrar muhabbet etmektir...
Yanındakinin gazetesine göz ucuyla bakıp gazeteyi büyük bir iştahla okumaktır.. "Nerelisin?" sorusuna cevap aldıktan
sonra "içinden mi?" diye sormaktır.. Markete 1 ekmek almak için gidip en az 15 ekmeğe dokunmak,mıncıklamak fakat
en sonunda ilk mıncıklanan ekmeği almaktır ... Kaldırım varken yoldan gitmektir... Düğünlerde saçı topuz yapıp, yandan
iki bukle bırakıp, bir de saç üstüne sim döktürmektir.. . Asansör beklerken tuşa ne kadar fazla basılırsa asansörün o
kadar çabuk geleceğine inanmaktır... . Kale kilit anahtarıyla kulağını kaşımaktır... Bulmacadaki ünlülere kadın erkek
fark etmeden sakal, bıyık, kaş çizmektir... Yemeğin tadına bakmadan tuz atmaktır... Her şeyde pazarlık yapabilmektir.
.. "İnşallah"la bütün işleri hallettiğine inanmaktır... Her secim zamanı "bir oydan bişe olmaz" diye oy vermemektir. .
Her şeyi bilmese de bilmektir...
Ve de Türk olmak :
İstanbul'da Kızkulesi, Anadolu'da buğday, Çukurova'da pamuk, Ege'de tütün, Karadeniz'de fındık, Trakya'da ayçiçeği
olmaktır....
Kar yağdığında evsizleri düşünmektir... Balkon köşesine kuşlar için ekmek kırıntısı koymaktır. ..
Yemeği ziyan etmekten korkmaktır, göz hakkına saygıdır ..
Kendini yerde, misafiri döşekte yatırmaktır ...
Milli maçta ağlamaktır. ..
Hayatın verdiklerine "nasip", vermediklerine "kısmet" demektir...
Her işin "hayırlısına" inanmaktır ve "feleğe" küfretmektir ve de ağlamamak için çok gülmekten çekinmektir.. .
Yunus'u bilmektir, Aşık Veysel'i sevmektir...
Saz çaldığında, ney üflendiğinde, yüreğinin derinlerinde bir sızı duymaktır, bir de Yemen Türküsü'nde...
Çanakkale'de ölmektir. ...
Askere davul-zurna ile evlat uğurlamaktır, belki de dönmeyeceğini bilerek...
Şehidinin tabutuna son kez dokunurken "vatan sağ olsun" demektir...

Asya'da Batılı, Avrupa'da Doğulu diye tepki görmektir...

40 yaşında erkek arkadaşlar o akşam nerede yemek yiyeceklerini tartışıyorlarmış. Sonunda
Gausthof zum Lowen lokantasında buluşmaya karar vermişler, nedenleri Helga adlı garsonun
mini etek giymesi ve bacaklarının çok güzel olmasıymış.
10 yıl sonra, 50 yaşına geldiklerinde aynı konuyu tartışmışlar ve Gausthof zum Lowen
lokantasında buluşmaya karar vermişler, nedenleri lokantanın yemeklerinin güzel ve zengin bir
şarap kavına sahip olmasıymış.
10 yıl sonra, 60 yaşına geldiklerinde aynı konuyu tartışmışlar ve Gausthof zum Lowen
lokantasında buluşmaya karar vermişler, nedenleri lokantanın sessiz ve sakin olmasıymış.
10 yıl sonra, 70 yaşına geldiklerinde aynı konuyu tartışmışlar ve Gausthof zum Lowen
lokantasında buluşmaya karar vermişler, nedenleri lokantanın tekerlekli sandalyeler için uygun
olması ve asansörünün bulunmasıymış.
Bir 10 yıl daha geçmiş, 80 yaşına gelmiş ve tekrar buluşup yemek yemeye karar verdiklerinde
yine Gausthof zum Lowen lokantasında buluşmaya karar vermişler, bu kez nedenleri lokantaya
daha once hiç gitmedikleri ve yeni bir mekan tanıma arzularıymış.
RAKI DEYİP GEÇMEYİN
Kansas Üniversitesi prof.larından Edmond Riche' nin yaptığı bir araştırmada ANASONla ilgili çarpıcı
araştırmalara ulaşılmış.
Özel bir işlemle üzüm suyu ile birleştirilen anasonun insan sağlığı üzerinde inanılmaz olumlu etkileri varmış.
Benzer bir çalışmayı yürüten Mancester Üniversitesi bio-kimya dalı Prof.u Sir ALEX HARLEY üzüm suyu ile
rakının en güzel bileşiminin Türk rakılarında olduğunu saptamış. Harley'e göre bilinçli rakı tüketiminin yararları
saymakla bitmiyor.
Rakı bir ya da iki duble içildiğinde:
1-Damarları açarak kan dolaşımını rahatlatıyor
2-Tansiyon normal seviyesine geliyor
3-Yeterli kan akışı nedeniyle beyin fonksiyonları hızlanıyor ve tüm vücut rahatlıyor
4-Üzüm ve anason karışımı karaciğere yardımcı oluyor
5-Stres sıfır noktasına iniyor ve stresten kaynaklanan çağımız hastalıklarına önemli bir darbe indirilmiş
oluyor
6-Dostlarla ( özellikle sevgiliyle ) birlikte alındığında mutluluk hissi maksimuma ulaşıyor.
Rakının tüm bu yararlarına ulaşılabilmesi içn 1-2 duble içimi şart. Üçüncü duble alındığında yukardaki
yararların tümü nötrleşiyor ve DİKKAT 4. duble alındığında yukarıdaki yararlar tersine dönüyor ve
zarar haline geliyor.
Ayrıca rakının içim biçimi, zamanı, yiyecekler de önemli.
1- Rakı Türk usulü içildiğinde ( en az 4 duble, yanında bol meze ) tam bir zehir etkisi yaratıyor.
2- Rakı kışın saat 17.00de yazın 19.00da içilmeli.
3- Rakının yanında sadece DOMATES - SALATALIK- BEYAZ PEYNİR ve MEYVE olmalı. YOĞURT
rakının tadını bozar. Tek bir ızgara balık da iyi olur.
4- Rakı yalnız içilmez mutlaka 1-2 dost olmalı. Rakı daha fazla kalabalığı sevmez.
5-Rakı soğutularak içilir, buz atılmaz, zorunlu buz atılacaksa buz erimesi beklenmeli aksi halde her
yudumda rakının tadı bozulacaktır.
ESKİLERİN DEYİMİ İLE DÜNYADAKİ EN İYİ İKİ İLAÇ
- HARİCEN YAKI
- DAHİLEN RAKI
İMİŞ.....

Temel, 55 yaşına kadar canını dişine takmış çalışmıştı.Pastacı çıraklığı ile alıştığı hayata, pastane sahibi olarak devam
etmiş, yetenekleri ve becerisi sayesinde Türkiye'nin en ünlü pastanesinin sahibi olmuş, milyarlar kazanmıştı. Bir gün
karısına;
- Paraları mezara götürecek halimiz yok, kendimize yeni ve rahat bir hayat seçtim dedi. Bizim oradaki hemşerilerle
konuştum. Her şeyi iyice öğrendim. Kaliforniya'ya gideceğiz. Kazandığım para bize ömrümüzün sonuna kadar yeter.
Çocuklar da güzel üniversitelerde okuturuz.
Temel, neyi var, neyin yok sattı. Paralarını dolara çevirdi.Bir milyon doları olmuştu. karısını yanına aldı. Uçağa
bindi. Los Angeles'e uçtular bir gün. Uçsuz bucaksız nevada çölleri üzerinde uçarken, motorda bir arıza belirdi. Las
Vegas'a zorunlu iniş yapmak zorunda kaldılar. Uçak şirketi görevlileri;
- Buranın en lüks otelinde, şirketimizin konuğu olarak kalacaksınız.yalnız bu kentin Las Vegas olduğunu unutmayın.
Kumar oynarsanız eğer,kendi hesabınıza, derler.
- Kumar mı dedi, Temel, karısına..
- Kumardan kazanmayı düşünen kafayı yemiş olmalı, Allah göstermesin.
Ama bir kez şansını denemek için, rulete 500 dolarlık bir fiş atmaktan da kendini alamadı. Arkası çorap söküğü gibi
geldi. Temel her şeyini rulet masasında bıraktı. Rulet başında nefes almadan geçirdiği saatler sırasında fena halde de
sıkıştığını hissetti, hızla tuvalete koştu.
Tuvalet kapıları otomatikti. 25 sentlik bozuk para atılınca açılıyordu. Oysa Temel'de metelik kalmamıştı. Sıkıntı içinde
dolanırken, oradan geçen biri, avucuna bir 25 sentlik sıkıştırdı. Bu konularda deneyimliydi. Temelin başına gelenleri
anlamıştı. Temel:
- Çok iyi bir insansınız. Bu iyiliğinizi hayat boyu unutmayacağım.Bana lütfen kartınızı verin. Bu borcumu da size
ödeyeceğim dedi. Kartı aldı, cebine attı. Tuvalete döndüğünde kapıyı açık buldu. İçeri girdi,rahatladı, çıktı. Elinde
kalan 25 sentle yürürken karşısına, tek kollu canavar çıktı. Parayı deliğe attı, kolu çekti ve bir şangırtı. Alet
boşaldı adeta. Temel bir kova dolusu 25 sent kazanmıştı. Bunları fişe çevirdi, rulet masasına döndü. Gerisi peri masalı.
İki saat içinde tam 2 milyon doları olmuştu. İki ay sonra yeni Kaliforniyalı Temel, boş oturmanın kendisine göre bir iş
olmadığını fark etti. Elinden gelen tek iş pastacılıktı. Parası da vardı. Bir pastane açtı. Pastaları
öylesine tutuldu ki, önce Los Angeles'e, sonra Kaliforniya'ya, sonrada tüm Amerika'ya yayıldı, Temel pastaneleri... Bir
kaç yıl sonra, Temel,Amerika'nın en zengin adamları arasına girdi. Temel pastanelerinin onuncu yılı dolayısı ile büyük
bir gece düzenlendi. Temel yemeğin sonunda konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Tüm başına gelenleri
anlattı..
- Bütün bu başarıyı ve bu serveti bir tek kişiye borçluyum. O kişiyi bulana kadar, işte size söz veriyorum, gerekirse
Amerika'daki her taşın altına bakacağım.
Şirketin genel müdürü sordu;
- Ama Temel bey, size 25 sent borç veren adamın kartını aldığınızı söylemiştiniz. Adı, adresi sizde olmalı zaten.
- Bana 25 sent veren umurumda değil dedi Temel. Ben, tuvaletin kapısını açık bırakan adamı arıyorum!.

Kadının biri evindeki dolaptan şikâyetçiymiş.
Çünkü yoldan otobüs geçince ses çıkartıyormuş.
Dolabını yaptırmak için kocasına söylemeden bir tamirci çağırmış.
Tamirci eve gelmiş ve neresinden ses çıktığını anlamak için dolabın içine girmiş ve otobüsün
geçmesini beklemeye başlamış.
Tamirci dolaptayken eve kadının kocası girmiş ve dolaptan bir şey almak için dolabı açmış
bi bakmış içerde bir adam.
Sormuş ne işin var burada diye adamda söyle cevap vermiş:
-valla abi otobüs bekliyorum desem inanmazsın....

