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( Bir Haftalık gecikme için özür dileriz)

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Geçtiğimiz haftaki gündem yoğunluğumuz nedeniyle bültenimizi biraz geciktirdik. Sizlerden özür
diliyorum. Toplantımızda çok değerli misafirlerimiz vardı.Almanya Lörrach’tan gelen misafirlerimiz
kulübümüzü de ziyaret ettiler. Lörrach ve Edirne arasında ileriye yönelik olarak çok güzel gelişmeler
oluyor. Tabii ki bu süreçte Edirne Rotary Kulübü’nün de büyük payı var. Manfred Fischer bizlere burada
bulunma nedenleriyle ilgili olarak güzel bir konuşma da yaptı.Kendilerine teşekkür ediyoruz.
Yine Bülent EGELİ dostumuzun tavsiyesiyle Olmuksa Fabrikası Kimya Mühendisi Sayın Ezgi
AKTÜRK bizlere Güvenli Okul Projesi çalışmalarıyla ilgili olarak güzel bir sunum gerçekleştirdi.Şimdiye
kadar görmüş olduğumuz en güzel çalışmalardan bir tanesiydi.Sosyal Sorumluluk Projesi olarak
hazırlanmış olan bu projeden gerçekten çok etkilendik.Ezgi hanım Üyelerimizin sorularına da çok
ayrıntılı bir şekilde yanıt verdi.Bu konuda bizlerin de esinlenmemiz mümkün.Bülent EGELİ dostuma
teşekkürlerimi sunuyorum.Tüm üye dostlarımız etrafımızdaki böyle güzel olayları bizlere duyurursa
hepimiz yararlanabiliriz.
Bu haftaki Rotary Bilgileri ile ilgili sunumunu Geçmiş Dönem Başkanımız Akın TİRYAKİOĞLU
Üyelik konusunda gerçekleştirdi. Gerçekten çok iyi hazırlamış ve hepimizi en ince ayrıntısına kadar
aydınlattı. Üyeliğin bir kulüp için ne kadar önemli olduğunu sanırım hepimizin iyi algılamasını
sağladı.Sizler de kulübümüze yeni üyeler kazandırılması konusunda katkı sağlarsanız, Edirne Rotary
Kulübü gelecekte daha sağlam temeller üzerine oturacaktır.
Güzel günler geçirmenizi dilerim….
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MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Öncelikle Sevgili Dostumuz Demirkan’a tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.En kısa
sürede tekrar bizimle olmasından hepimiz çok mutlu olacağız.
Sizlere güzel bir haberi hemen iletmek istiyorum.Eşim Tülay’la birlikte 9.grup kulüp başkan eşlerinin
hazırlamış olduğu Altı Nokta Körler Derneği yararına olan Beyaz Baston Projesi Uluslar arası Rotary
tarafından onaylanmış bulunuyor.Gerçekten çok güzel bir proje.böylece eşlerimiz sayesinde kulübümüz
ikinci Magic Grand Projeye de imzayı atmış bulunuyor.Bütün hanımlara teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu hafta konuşmacı konuğumuz Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof.Dr.Engin
BEKSAÇ Trakya’nın Tapınakları adını verdiği harika bir sunum gerçekleştirdi.Üyelerimiz gerçekten
büyük bir ilgiyle izlediler.Hepimiz çok etkilendik.Engin Hocamız Trakya’da bulunan Antik Çağ
Tapınakları ile ilgili gerçekten çok detaylı araştırmalar yapmış.Dileğimiz bu eserlerin bir an önce gün
yüzüne çıkartılıp bölge turizmine kazandırılmasıdır.Bu konuda Edirne Rotary Kulübü olarak bir katkı
sağlayabilirsek ne mutlu bize.Mayıs ayı içerisinde bir Pazar günü buraları yakından görmek amacıyla
Engin Hocam ile birlikte bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz.Eşlerimiz ve çocuklarımızla birlikte
ardından bir de piknik yapabiliriz.
Bu ay sonu itibarıyla Bölge konferansına katılım başvuruları sona eriyor.Guvernörümüz de Edirne
Rotary Kulübü üyelerinden daha fazla katılım istiyor.Bu arada Konferans sonunda 1 gece konaklamalı
Sakız Adası gezisi de düzenleniyor katılmak isteyen dostlarım beni arayabilirler.
Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
KONUŞMACIMIZ

:

Prof.Dr. Engin BEKSAÇ

(Konuşma Konusu TRAKYANIN TAPINAKLARI )

MİSAFİRİMİZ

:

Hakan AKINCI

Araştırmacı Yazar

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Demirkan ÇAĞLAYAN – Reşat AYAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:
DEVAM DURUMU

:

Kulüp Misafiri

Akın TİRYAKİOĞLU – Ali ES – Bülent EGELİ – Hasan Altuntaş – İsmail GÜMÜŞDRE –
İsmet AÇIKGÖZ – Tarık ETKER
60.87

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

12.Mart günü Dostumuz Tarık ETKER in,Elektronik Mühendisi Sevgili kızı BERİL
Elektrik- Elektronik Mühendisi Oğuz Öner BORAN ile nişanlandı.Gençleri Kutlar başarılar
dileriz.
18 MART

Bülent EGELİ

Doğum Günü
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RAKAMLARLA ROTARY ( 30.Eylül.2010 verilerine göre )
DÜNYADA
Rotaryenler
Kulüpler
TÜRKİYEDE
2420.Bölgede
2430.Bölgede
2440.Bölgede
TOPLAM

1.227.563
34.103

79 kulüp
87 kulüp
62 kulüp
228 kulüp

2.182 rotaryen
2.342 rotaryen
1.714 rotaryen
6.238 rotaryen Bulunmaktadır

ÇOK HOŞ BİR LİSTE
Her gün bu önerilerden 5 tanesine daha işlerlik kazandırın inanın kazanan siz olacaksınız. Sevgiyle kalın, sağlıklı
kalın.
Prof. Dr. İmer OKAR
1.
Vücudunuza dar gelen kıyafet giymeyin.
2.
İlaçla yaşamaktan kaçının.
3.
Randevularınızı önceden ayarlayın.
4.
Hafızanıza güvenmeyin; mutlaka yazın.
5.
Aracınızı, bozulmadan servise götürüp bakım yaptırın.
6.
Her kilidin yedek anahtarını yaptırın ve belli yerlerde bulundurun.
7.
Daha sık 'hayır' deyin.
8.
Yapacaklarınızı öncelik sırasına sokun.
9.
Zamanınızı israf etmeyin.
10.
Öğle ve akşam yemeklerini basitleştirin.
11.
Kötümser insanlardan uzak durun.
12.
Önemli evrakın birden fazla fotokopisini çektirin.
13.
Evde çalışmayan ne varsa tamir ettirin.
14.
Yapmaktan hoşlanmadığınız işler için yardım isteyin.
15.
İhtiyaçlarınızı önceden belirleyin.
16.
Bir defada yapılması zor büyük işleri, küçük parçalara ayırın.
17.
Etrafı toplayın, dağınıklıktan kurtulun.
18.
Gülümseyin.
19.
Bebekleri gıdıklayın.
20.
Dost bir kediyi veya köpeği okşayın.
21.
Kendinizi, bütün soruların cevabını bilmekle yükümlü hissetmeyin. Bazı şeyleri de bilmeyin.
22.
Karşılaştığınız insanlara, onların hoşuna gidecek bir şey söyleyin.
23.
Yağmur yağmasını isteyin; yağınca yağmurda yürüyün.
24.
Arada bir çarşı hamamına gidin.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Kendi kendinize, nerede eski günler, her şey daha güzeldi demekten vazgeçin.
Verdiğiniz kararın ne anlama geldiğini iyi düşünün.
Kendinize güvenin.
Nüktedan olun.
Sizi mutlu edecek bir şey yapmayı yarına bırakmayın.
Hiç tanımadığınız insanlara yürekten bir merhaba deyin.
Eski bir arkadaşlarınızla karşılaşınca ona sıkıca bir sarılın.
Hava açıksa, gece yıldızları seyredin.
Bir şarkıyı ıslıkla çalmayı öğrenin.
Arada bir şiir okuyun.
Kendinize bir demet çiçek alın. Bir çiçek koklayın.
Yardım istemekten çekinmeyin; alamazsanız üzülmeyin.
Görünüşünüze özen gösterin.
Her şeyi kararında yapın; ifrata kaçmayın.
Nerede gerekiyorsa, orada mutlaka gerekli emniyet tedbirini alın.
Daima daha iyisini yapmaya çalışın, ama mükemmeliyetçi olmayın.
Resim ve heykel sergilerini gezin.
Ayakkabınızı boyatın.
Berbere gidin.
Kendi kendinize bir şarkı mırıldanın.
İyi bir müzik dinleyicisi olun.
Kendi kendinize yetmeyi öğrenin.
Her gün biraz idman yapın; her fırsatta yürüyün.
Dünyanın en yetenekli insanı olmadığınızı kabul edin gerekiyorsa elimden ancak bu kadar geliyor deyin.

Yeni moda birkaç şarkıların sözlerini ezberleyin.
İşe erken gidin.
İşe her gün aynı yoldan gitmeyin.
Amirinizden izin alıp bazen işten erken çıkın.
Kırlarda dolaşın.
Maça gidip bağırın.
Başkaları dilemeden, siz onlara iyi günler dileyin.
Teşekkür edin.
Arabanıza güzel koku yayan bir alet koyun.
Evde kendi kendinize yemek pişirin, güzel bir sofra kurun,sonra da afiyetle yiyin.
Başkalarını adam etmekten vazgeçin.
Severken karşılık beklemeyin.
Sinemada film seyrederken patlamış mısır atıştırın.
Bir ağaç, olmazsa bir çiçek dikin.
Şişmanlamayın.
Hatıra defteri tutun. >
Bir hela temizleyin.
Káğıttan bir uçak yapıp uçurun.
Bir derneğe veya kulübe girin, arkadaş edinin, toplantılara katılın..
Mutlaka yeterince uyuyun.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

Az konuşun, çok dinleyin.
İş arkadaşlarınıza ve dostlarınıza iltifatı esirgemeyin.
Bir güne yapılacak çok şey tıkıştırmayın.
Acelesiz yaşayın; daha önünüzde yaşanacak çok güzel günler var.
Stresli davranmak, doğuştan gelen değil, sonradan kazanılan kötü bir huydur; bunu unutmayın.
Son söz: Öfkeyi, kendinize zevk edinmeyin.

Cevat GÜLER’in katkısı ile
Prof. Dr. Turan GÜVEN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Biyoloji ABD Öğretim Üyesi

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?
Anneannem 84 yaşında vefat etmeden yaklaşık 2 sene önce çevresinden kopmaya başlamıştı... Son günlerinde ise beni
dahi zor tanıyabiliyordu.
Teşhis konamamıştı o zaman... Şeker hastalığına bağlanmıştı olay!
Ancak aradan bir kaç yıl geçip "Alzheimer" keşfolunup, semptomları yazılınca,anlamıştım ki rahmetlinin vefat sebebi de
buydu!
Altmışına merdiven dayamış bir yaşlı olarak düne baktığımda... Biz çocukken, evde bakır kaplarda pişerdi yemekler....
Arada bir kapı önünden geçen "kalaycılar, bakır kapları kalaylardı. Yemekler de bu kalaylanmış kaplarda pişerdi. Sonra
birden alüminyum furyası çıktı! Herkes bakır kaplarını satıp evi alüminyum kaplarla doldurmaya başladı...
Büyük kolaylıktı. Hafifti, ucuzdu, kalaylanma derdi yoktu!. Yıllar yılı alüminyum kaplarda pişmiş yemeklerle beslendi
beyinlerimiz! Derken çelik kaplar, teflon tencereler çıktı yakın yıllarda...
Ve atıldı ortaya bir yeni keşif! "Alzheimer", yani ALÜMİNYUM hastalığı!
Bu hastalığa yakalananları n beyin hücrelerinde normalin 4 katına kadar alüminyum fazlalığı tespit oldu 1989 da... Özellikle,
beynin hafızayla alâkalı hippocampus bölgesindeki hücrelerde bu birikim çok fazla olarak bulundu. İnsanların farkında
olmadan gıda ve diğer yollarla aldıkları fazla alüminyum beyni iflasa sürüklüyordu... İsimleri, yerleri, kişileri hatırlamaz hâle
getiriyordu "ALZHEİMER" hastalığı. Ve bunda, kullanılan alüminyum kapların etkisi çok büyük!
Yapılan araştırmalara göre, normal kapta pişen domatesteki alüminyum oranı, alüminyum kapta piştiğinde yüzde yüze yakın
artıyordu.
Şimdi alüminyum tencereler kullanılmıyor pek ama tehlike geçti mi?
Bu defa en başta alüminyum "kutu"larda saklanan, içilen konserve ve meşrubat türü gıdalar çıktı karşımıza!
Bunların yanı sıra vücuda alınan bazı ilaçlara da dikkat edilmeli sanırım!
Meselâ, stresli toplumlar sürekli mide yanmalarına karşı antiasid almaya başladılar... Ki alınan antiasid hap veya şurupların
pek çoğunda yoğun miktarda alüminyum hydroxid ve alüminyum tuzları bulunmakta!
Yanı sıra ishal kesici (antidiarrheal) haplar dahi alüminyumlu maddeler ihtiva etmekte.
Bir kısım ağrı kesici aspirinler, kepek olmasını önleyici bazı şampuanlar, bazı deodorantlar, hep beynimizin belâsı
alüminyumu ihtiva etmekte...
Bilmem alüminyumlu nesnelerden uzak durmamız gerektiğini yeterince anlatabildim mi?.
Yanı sıra kesinlikle LIGHT ve DIET yazan yenecek ve içeceklerden uzak durmak gerekiyor...
Rafine beyaz şeker, beyni "turn-OFF" yapan (çalışmasını durduran) madde olarak adlandırılıyor.
Güzin CİRAVOĞLU’nun katkısı ile

Gülümseme,düşündürme...

A

dam bara girer ve üç bardak bira ister. Barmen üç bardak birayı verir. Ve gülerek şöyle der:
“Her defasında bir bardak isteseniz. Sonra diğerleri ısınmaz.”
Adam, “Biliyorum” der ve devam eder:

“Biz üç kardeşiz. Birisi Amerika’da diğeri Avustralya’da. Ayrılırken geçmiş günlerin anısına gittiğimiz barda böyle
içmek için karar verdik. Yani diğer iki bardak kardeşlerim için.”
Barmen “Ne hoş” der.
Aradan aylar geçer. Adam barın müdavimi olur. Bir akşam yine bara gelir. Ve iki bardak bira ister. Barmen üzgün
üzgün bakar. “Başınız sağolsun” der.
Adam gülerek cevap verir:
“Yok düşündüğünüz gibi değil. Ben din değiştirip Mormon oldum. Bana artık alkol yasak. Bu iki bardak
kardeşlerim için.”
SONUÇ: Nalıncı keseriyle yaşayan bu adam, her durumu kendisine göre yontabilir. Üstelik bu kandırmacayı da
inanarak yapar. Ve sizi de kandırır.
Holmes Watson’la birlikte kamp yapmaktadır.
Gecenin geç bir saatinde Holmes uyanır ve Dr. Watson’ı dürter. “Watson” der, “göğe bak ve bana ne gördüğünü
söyle.”
“Milyonlarca yıldız görüyorum” der Watson.
Holmes sorar:
“Peki bundan ne sonuca varıyorsun?”
Watson biraz düşündükten sonra şu cevabı verir:
“Astronomik açıdan milyonlarca galaksi. Ve muhtemelen milyarlarca gezegen bulunduğu sonucuna varıyorum.
Astrolojik açıdan Satürn’ün Aslan burcuna girdiğini görüyorum. Zamansal açıdan saatin yaklaşık üçü çeyrek
geçtiğini kestirebiliyorum. Meteorolojik açıdan yarının harika geçeceğini düşünüyorum. Teolojik açıdansa
Tanrı’nın her şeye gücünün yettiğini ve bizim minnacık olduğumuzu çıkarabiliyorum. E, peki sen ne sonuca
vardın Holmes?”
Holmes cevap verir:
“Birisi çadırımızı çalmış dostum.”
SONUÇ: Bu adam bilimsel bilgisiyle çok etkileyicidir. Ancak bilimsel bilgi gerçeği aydınlatmaya yetmez. Müthiş
bir körlüğe yol açabilir. O bilimsel bilgi gerçeği örter.

Kızılderililer sonbaharda yeni seçilen genç büyücüye gidip sorarlar:
- Bu kış nasıl geçecek?
Modern dünyanın adetleriyle yetişmiş genç büyücü eskilerin sırlarını bilmediği için kışın nasıl geçeceği
konusunda hiçbir fikre sahip değildir.
Ne olur ne olmaz diye işi sağlama almak ister:
“Bu kış sert geçecek!”
Sonra kendisi de merak edip meteorolojiyi arar:
- Sizce bu kış nasıl geçecek?
Meteorolog “Sert geçecek gibi görünüyor” der. Bu söz üzerine genç büyücü kabileye haber gönderir:
“Kış çok sert geçebilir.”
Kabile tekrar odun toplamaya başlar.
Genç büyücü bir süre sonra meraklanıp meteorolojiyi yine arar:
- Bir gelişme var mı, durum nedir?
Yetkili cevap verir:
- Valla bu kış daha öncekilere benzemeyecek galiba. Çok sert geçecek.
Genç büyücü kabileyi toplar:
“Daha çok odun toplayın, kış çok sert geliyor!”.
Kabile ormana yayılır, harıl harıl odun toplamaya başlar.
Bir süre sonra büyücü meteorolojiyi tekrar arar.
- Bir değişiklik var mı?

Yetkili “Valla ben böylesini görmedim. Feci bir kış geliyor” der.
Genç büyücü “Hayret!” der, “Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?”
Meteorolog, biraz da endişeyle “Kızılderililer” der, “Harıl harıl odun topluyorlar. Hiç bu kadar toplamamışlardı.”
SONUÇ: Şu aralar içine düştüğümüz kamplaşmalarda, işte bu adam etkili oluyor. Kandırmacası başka
kamplarda gerçekmiş gibi algılandığı için bu adam hem kendisini hem başka kampları tetikliyor.

Sanık cinayet suçuyla yargılanmaktadır. Suçluluğunu gösteren ciddi kanıtlar bulunmasına rağmen ortada ceset
yoktur. Savunma avukatı kapanış konuşmasında jüriyi etkilemek için bir numara çekmeye karar verir.
“Baylar bayanlar” der, “Sizlere bir sürprizim var. Bir dakika içinde öldüğü düşünülen şahıs mahkeme salonuna
gelecek.”
Sözlerini bitirir bitirmez salonun kapısına bakar. Şaşakalan jüri üyeleri de bakışlarını heyecanla kapıya çevirirler.
Bir dakika geçer, hiçbir şey olmaz. Avukat sonunda, “Aslında” der, “öldüğü sanılan şahsın geleceğini ben
uydurdum. Ama sonuçta hepiniz bir beklenti içinde kapıya baktınız. Bu da bu davada birinin bir cinayete kurban
gittiği konusunda akla yatkın ölçüde kuşku taşıdığınızı gösterir. Bu durumda “suçsuz” kararı vermenizi talep
ediyorum.”
Az sonra jüri kararı açıklar:
“Suçlu!”
Avukat ayağa fırlar:
“Nasıl olur? Az önce hepiniz kapıya baktınız.”
Jüri sözcüsü, “Evet hepimiz baktık” der, “ama bir tek müvekkiliniz bakmadı.”
SONUÇ: Bu adam kurduğu gerçeği size öyle bir sunar ki; onu bir tuzak gibi kullanır. Ve sizi öylesine avlar ki;
gerçek sandığınız duruma bir tuzağa düşer gibi kapılırsınız. Bu nedenle uzun süre o durumu savunan hatta o
durum için kendini feda eder bir çizgiye gel
Alıntı: Fatih Çekirge / Hürriyet Gazetesi ( İrfan ERETEN’in katkısı ile)

Mina Urgan demiş ki; "Ben sahip olduklarımın tadını çıkarmayı öğrendim hayatta. Sahip olamadıklarımın ve
olamayacaklarımın acısına ise ayıracak zamanım yok. Hayat çok kısa." ... daha çok şeye ihtiyaç duymak değil,
varolanla yetinebilmeyi başarmak önemli olan...
Charlotte kuralı
Charlotte, Paris'te yaşayan çok güzel bir kızdır. O kadar güzeldir ki, saçları şelaleler gibi omuzlarından kollarına dökülür.
Boyu upuzun, bacakları upuzundur. Bir reklam ajansında, müşteri temsilcisi olarak çalışır. İyi para kazanır. Ailesi de çok
varlıklıdır hatta. Ben Charlotte'u geçen hafta Paris'te tanıdım. Bu bilgileri almanız, kuralı sorgulamamanız açısından önemli.
Paris'te, bir arkadaşım beni Charlotte'un evine davet etti. Bilirsiniz, insanlar birbirlerinin hayatını merak eder, fark etmeden
ve ettirmeden incelerler. Hatta benim en sevdiğim şeylerden biri, sokakta, perdeleri sonuna kadar açık evlere ve orada
yaşananlara şahit olmaktır. İnsanın içi, insanlığa ısınır. Dersin ki, "Oh.... Üç aşağı beş yukarı aynı şeyler işte!" Ben de, böyle
gözlerle incelemeye başladım biraz önce tanıdığım bu güzel Fransız kızın hayatını. Herkesin evinden yola çıkıp, kendisine
varmak mümkün.
Fakat bu evde bir tuhaflık vardı. Her şeyden çok az vardı bu evde.. Gerektiği kadar. Mesela, bir şampuan bir sabun.
Minnacık bir dolap. İçinde birkaç elbise kazak. Altı yedi ayakkabı. İki dvd. Beş cd. Ipod. Dört bardak, birkaç tabak. Birkaç
mum. En fazla on tane kitap. Hiç ruj yok! Çantasındaymış. Zaten lipstick o da... Hayatta bazen, şaşakalırsın ya. Başa
dönersin ya. Bir yerde bir hesaba, olmazsa olmaz diye eklediğin bir kalem birdenbire, tek bir örnekle, kendini siler ya. Öyle
oldu bana. Gözlerindeki silik eyeliner dışında, süsü de yok bu kızın. Peki bu kız nasıl böyle kız oldu? Nasıl böyle sade kaldı?

Kadın oldu? Dışarıda bu kadar az şeyle, içi çok oldu? Anlayamadım. Çözemedim. Sadelik.. Beni şaşırtan şey, modellik
yapacak kadar güzel ve havalı, aynı zamanda varlıklı bir kızın bu hayat seçimi. Olağanüstü... Kendi hayatım, arı kovanı gibi
başımda vızıldamaya başladı. Paris sokaklarında beni takip edip durdu bu arılar. Tek çöp bir şey alamadım. Hep sordum:
buna gerçekten ihtiyacım var mı? Buna benzer, aynı işi gören bir şeyim var mı?... Koca koca alışveriş merkezleri, bizi
kandırmak için birbirleriyle iddiaya girmiş ahtapotlar gibi gelmeye başladı. Kaçtım, kaçtım, saklandım.
Sahip olduklarımın, yarısından fazlasına ihtiyacım yoktu. Hayatı ağırlaştıran şey, seçim çokluğu. Az şey kadar güzeli yok.
Gereği yok. Sonumuz belli.
Banyoda bütün ürünler, dopdolu şişelerle birbirlerini köpürtürken, hiç giymediğimiz kazaklar lüzumsuzca dizilmiş t-shirt'lere
dolapta el şakası yaparken, hiç açılmamış kitaplar kendi kendilerine konuşurken... Biz orada olmayacağız. Üstelik onlar da,
boşu boşuna bizden başka kimsenin olmamış olacak.
Anladınız değil mi Charlotte kuralını?
"Zenginlik çok şeye sahip olmak değil az şeye ihtiyaç duymaktır."
Halil MAKASKESEN’in katkısı ile

Büyükanne ve Dedenin evindeki telesekreter :
Günaydın ... şu anda evde değiliz, lütfen mesajınızı bip sesinden sonra bırakınız. biiiiiiiiyyyp.
Eğer çocuklarımızdan biri iseniz, "1" e basınız. Daha sonra 1 ila 5 arasında dünyaya geliş sırasına göre kim
olduğunuzu belirtiniz.
Eğer çocuklarla kalmamızı istiyorsanız "2"ye basınız
Eğer arabayı ödünç almak istiyorsanuz "3" e basınız
Bizlerden yıkama ve ütü yapmamızı istiyorsanız "4"e basınız
Çocuklarınızın bu gece bizde kalmasını istiyorsanız "5"e basınız
Okuldan torunlarımızı almamızı istiyorsanız "6"ya basınız
Pazar günü için yemek hazırlamamızı istiyorsanız, yada eve servis edilmesini tercih ediyorsanız "7"ye basınız
Bize yemeğe gelmek istiyorsanız "8"e basınız
Sorun para ise "9"a basınız
Bizi yemeğe davet edecekseniz, yada, bizi tiyatroya götürmeyi arzu ediyorsanız, hemen konuşmaya başlayın,,,
DİNLİYORUZ...!!!!
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

HAYAT NEDİR?
Eski zamanlarda Hint İmparatoru, satranç oyununu yanında bir mektup ile hediye olarak Pers İmparatoruna
göndermiştir.Mektubunda oyunla ilgili hiç bir açıklama yapmazken şöyle bir mesaj yazmıştır;
*'Kim daha çok düşünüyor, Kim daha iyi biliyor, Kim daha ileriyi görüyorsa O kazanır.
İşte hayat budur...'
Pers İmparatoru dönemin en zalim veziri olan Buzur Mehir ile bu masajı paylaşarak,ondan oyunu çözmesi ve
kendisinin de karşılık olarak Hint İmparatoruna hediye edilmek üzere başka bir oyun icat etmesini ister.

Vezir haftalarca çalıştıktan sonra gönderilen satrancın her taş hareketini ve oyunu çözer, daha sonra da on
günde tavlayı icad eder ve imparatora sunar.
Pers imparatorunun bas veziri Buzur Mehir tarafından 1400 yıl önce tasarlanan tavla oyunu, dünyanın en
popüler oyunlarından biridir.Zaman kavramından alınan ilhamla tasarlanan oyunun zamana böylesine
direnmesi son derece
etkileyicidir.
- Senenin birliği olarak tavla bir tanedir;
- 4 köşesi 4 mevsimi;
- tavlanın içindeki karşılıklı 6'şar hane 12 ayı;
- pulların toplamı ayın 30 gününü;
- siyah-beyaz pullar gece ve gündüzü;
- karşılıklı 12'şer hane günün 24 saatini simgeler...
Hint İmparatoruna satranca karşılık olmak üzere tasarlanan tavla oyunuyla birlikte gönderilmek uzere
şöyle bir mesaj hazırlanır :
*'Evet, Kim daha çok düşünüyor, Kim daha iyi biliyor, Kim daha ileriyi görüyorsa O kazanır.
AMA BİRAZ DA ŞANS GEREKİR.
İşte hayat budur...'
Halil ALTUĞ’un katkısı ile

Fıkraya benzer ama gerçek bir olay
1960"li yıllar,Elazığ Akil hastanesinden deliler kaçar,
Elazığ ın cadde ve sokaklarına dağılır. 423 deli kaçmıştır.
O zamanın ünlü doktoru Mutemet Bey hastanenin bas hekimidir.
Doktor bey ne yapalım derler.
Mutemet Bey bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin der. 5 personelini yanına alır.
Doktor önde, personeli arkasında tren-tren oynayarak Elazığı dolaşır.
Bütün deliler bu kuyruğa girer vagon olur.

Hastaneye geldiklerinde sayı 612 kişidir.
Sedat KALAYCIOĞLU!nun katkısı ile

BİTLİ RÜSTEM PAŞA
Kanuni Sultan Süleyman, kızı Mihrimah Sultan’ı; zekî, bir devlet adamı olan Rüstem Paşa’ya vermek istiyordu Rüstem Paşa
bu sırada Diyarbakır Valisiydi. Saraya damat olacağı duyulunca hakkında bir sürü dedikodu çıkarıldı.Bunların en önemlisi,
Rüstem Paşa’da cüzzam hastalığı bulunduğu iddiasıydı.
Kanuni, sarayın hekimbaşını çağırarak cüzzam hastalığının en çok tanınan belirtisinin ne olduğunu sordu. Hekimbaşı,
cüzzamlı bir kimsede bit barınamayacağını söyledi.
Bunun üzerine Diyarbakır’a adamlar gönderildi.Bunlar gizlice Rüstem Paşa’nın çamaşırlarını kontrol ettiler ve bite
rastladılar
Böylece Rüstem Paşa’nın cüzzamlı olmadığı anlaşıldı
Bahtı açık olunca...Bu hadise üzerine devrin bir şâiri şu beyti söyledi:
“Olacak bir kimsenin bahtı kavî, tâlihi yâr,
Kehlesi (bit) dahi mahallinde onun işe yarar.”
(Bir kimsenin bahtı açık, şansı da yâver olursa, onun biti bile yerinde, zamanında işe yarar, yükselmesine yardım eder.)
BERBER SIRASI
Adam en yoğun saatte berbere girip sorar.
Ne zaman bana sıra gelir?"
Berber, "İki saat sonra," der.
Adam çıkar gider.
Üç gün sonra ayni adam berbere girip sorar:
Ne zaman bana sıra gelir?"
Berber, "Bir bucuk saat kadar," der
Adam çıkar gider. Bir hafta sonra yine ayni manzara:
Ne zaman bana sıra gelir?"
Berber: "En az bir saat."
Adam çıkar gider.
Son seferinde berber dayanamaz. Adamın ardından çırağını gönderir:
Bak bakalım bu herif nereye gidiyor?"
Bir sure sonra çırak döner:
Adamı izledim usta."
Berber merakla sorar:
Ee, nereye gidiyor buradan çıkınca?"
Çırak cevap verir: "Sizin eve usta!"....................

