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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Geçtiğimiz hafta sonu 16-17 temmuz 2011 tarihlerinde Şehrimiz, Balkan Gençler Atletizm
şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Edirne Rotary kulübü bu organizasyonda sponsorluk yaparak
mükemmel bir organizasyonun gerçekleşmesinde ciddi katkıda bulundu. Beden Terbiyesi il
müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleşen ve Guvernör yardımcımız Sayın Erdal ATAÖZDEN ile
birlikte izlediğimiz yarışmalar son derece çekişmeli ve heyecan verici idi. Yarışmadaki katkılarımız
dolayısı ile Guvernör Yardımcımıza ve kulübümüz adına da bana teşekkür plaketleri verildi. Böylesine
güzel şampiyonayı gerçekleştiren Gençlik spor il müdürümüz sayın Emin KÜÇÜK , büyük gayretiyle
tüm organizasyonu idare eden sayın Esra KARA’yı ve emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyorum.
Yarışmayı kulübümüzden Sevgili Sedat ÖNENGÜt, ve Serhat CEYLAN ile beraber takip ettik. Ayrıca
Sevgili dostlarım Reşat AYAN Cevat GÜLER ve Emre ALP’de şampiyonayı takip edenler arasındaydı.
Kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
Sevgili dostlarım 19.07.2011 günü eşli olarak gerçekleştirdiğimiz ve kulübümüzün yüksek sayıda
katılım gösterdiği 13. grup kulüplerinin ortak toplantısı, Edirne ve Edirne Mimar Sinan Rotary
kulüplerinin ev sahipliğinde, Guvernörümüzün ve bölge görevlilerinin katılımı ile mükemmel şekilde
gerçekleştirildi. Toplantıya 2420. bölge sekreteri Sayın Haluk GÜLTEKİN, ve bölge görevlileri Sayın
Aslı Gezmiş YANARDAĞ,Sayın Cihan YANARDAĞ, Sayın Mehmet Sabri GÖRKEY ile 14. grup
guvernör yardımcısı Sayın Uğur ÖZBEK ve eşi’de katıldı. Guvernör yardımcımız Sayın Erdal
ATAÖZDEN toplantının idaresini eksiksiz yaparak, Çerkezköy, Edirne, Edirne Mimarsinan ve Silivri
Rotary kulüplerinin dönem başkanları ile birlikte toplantının açılışını başlattı. Sayın Guvernörümüz
Fatih R. SARAÇOĞLU dönem hedeflerini bizlere bir kez daha ve yakından anlattı. Dönem
Guvernörümüzden alacağımız destekle daha etkin çalışacağımızı ümit ediyorum.
Önümüzdeki hafta, Meslek Hizmetlerinden sorumlu Guvernör yardımcısı Rotaryen dostumuz
Mehmet Sabri GÖRKEY’in konuşma yapmak üzere misafirimiz olacağını hatırlatırım.
Sağlıklı ve neşeli günler dilerim….
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EDİRNE

İyi akşamlar....
Öyle sabah uyanır uyanmaz yataktan fırlama
Yarım saat erkene kurulsun saatin
Kedi gibi gerin, ohh ne güzel yine uyandım diye sevin..
Pencereni 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
Sohbet mezen, kahkahan içkin olsun..
Arkadaşım, hayat bu daha ne olsun?
Ama en önce ve illa ki sağlık olsun!

Can Yücel
Bunu Biliyor muydunuz?
1827 yılında Almanya'nın Brandenburg kentinde Karl adında bir çocuk dünyaya gelir.
Babası müzik öğretmeni olan Karl, aile içinde baş gösteren huzursuzluklardan dolayı bir Fransız yetimhanesine gönderilir.
Daha sonra gemilerde miço olarak çalışır. Hamburg'tan kalkan bir gemiyle İstanbul'a giderken henüz 12 yaşındadır.
Gemi İstanbul'a geldiğinde denize atlayan Karl,
Kız Kulesi'ne yüzerek kaçar.
Kendisini kurtaran Kız Kulesi'nin bekçisine gemiye geri dönmek istemediğini söyler.
İki ülke arasında küçük bir politik sorun yaşanır. Ama Osmanlı sadrazamı Ali Paşa sorunu çözer ve Karl'ı korumasına alır.
Karl Mehmet Ali adını alır.
Mehmet Ali, Kırım, Bosna ve Karadağ savaşlarından sonra 2. Abdülhamit döneminde paşa unvanı alır.
Mehmet Ali Paşa, 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması'nda Osmanlı'yı temsil eden üç kişiden biri olur.
Almanca, Fransızca, Yunanca, Farsça ve Arapça dillerinde şiirler yazan Mehmet Ali Paşa'nın
dört kızı olur.
Paşa'nın Leyla adındaki kızının da bir kızı olur; Celile.
Celile bir erkek çocuk doğurur:
Çocuğun adı Nâzım Hikmet'tir.Görüldüğü gibi Karl'dan Nazım'a uzanan hikâyenin gösterdiği gibi,
Kız Kulesi'nin her zaman hikâyeleri vardır.
Eğer Kız Kulesi Karl'ı kurtarmasaydı,
Nazım olmayacaktı.
Sunay AKIN

ÇİÇEK VE SUYUN HİKAYESİ
Günün birinde bir çiçekle su karşılaşır ve arkadaş olurlar. İlk önceleri güzel bir arkadaşlık olarak devam eder
birliktelikleri, tabii zaman lâzımdır birbirlerini tanımak için. Gel zaman, git zaman çiçek o kadar mutlu olur ki, mutluluktan
içi içine sığmaz artık ve anlar ki, su'ya aşık olmuştur. İlk kez aşık olan çiçek, etrafa kokular saçar,
"Sırf senin hatırın için ey su" diye... Öyle zaman gelir ki, artık su da içinde çiçeğe karşı
bir şeyler hissetmeye başlamıştır. Zanneder ki, çiçeğe aşıktır ama su da ilk defa aşık oluyordur.
Günler ve aylar birbirini kovalar ve çiçek acaba "Su beni seviyor mu?" diye düşünmeye başlar.
Çünkü su, pek ilgilenmez çiçekle... Halbuki çiçek, alışkın değildir böyle bir sevgiye ve dayanamaz.
Çiçek, suya "Seni seviyorum der. Su, "Ben de seni seviyorum" der. Aradan zaman geçer ve çiçek yine "Seni seviyorum"
der. Su, yine "Ben de" der. Çiçek, sabırlıdır. Bekler, bekler, bekler...
Artık öyle bir duruma gelir ki, çiçek koku saçamaz etrafa ve son kez suya "Seni seviyorum." der. Su da ona "Söyledim ya
ben de seni seviyorum." der
ve gün gelir çiçek yataklara düşer. Hastalanmıştır çiçek artık. Rengi solmuş, çehresi sararmıştır çiçeğin. Yataklardadır artık
çiçek. Su da başında bekler çiçeğin, yardımcı olmak için sevdiğine...
Bellidir ki artık çiçek ölecektir ve son kez zorlukla başını döndürerek çiçek, suya der ki; "Seni ben, gerçekten seviyorum."
Çok hüzünlenir su bu durum karşısında ve son çare olarak bir doktor çağırır nedir sorun diye...Doktor gelir ve muayene
eder çiçeği. Sonra şöyle der doktor: "Hastanın durumu ümitsiz artık elimizden birşey gelmez."
Su, merak eder, sevgilisinin ölümüne sebep olan hastalık nedir diye ve sorar doktora.
Doktor, şöyle bir bakar suya ve der ki: "Çiçeğin bir hastalığı yok dostum... Bu çiçek sadece susuz kalmış, ölümü onun için"
der.
Ve anlamıştır artık su, sevgiliye sadece "Seni seviyorum" demek yetmemektedir...
Halil MAKASKESEN’in katkısı ile

Hiç unutulmaması dilekleriyle...

Yukarıdaki görüş, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e ait..87 yaşında ve görevinin başında dergiye verdiği röportajda
bakın neler söylüyor:
"Yaşımın 87 olması benim için kesinlikle bir sorun değil.Hiç kimseyi yaşıyla yargılayamazsınız.Yaşlı insanlar genç
davranabilir, genç insanlar da eski kafalı olabilir.Bence bir kişiyi, kimliğindeki doğum tarihine bakarak
değerlendiremezsiniz.İnsan için önemli olan vizyonu ve enerjisidir. İnsanı bunlarla değerlendirebiliriz."
Picasso, 90'nda nefis eserler veriyordu.
Goethe, Dr. Faustus'u 80'unden sonra kaleme aldı.
Verdi, Otello'yu 73 yaşında, Falstaff'ı 80 yaşında bitirdi.
Mikelanj, 80'li yaşlarında hala yaratıyordu.
İngiliz düşünürü Thomas Hobbes, 90'nını geçtikten sonra bile yazdı.
Peki vücudu ve aklı dik ve dinç tutmanın sırları ne?
Hayattan kopmamak.
Öğrenmeyi sürdürmek.
Her yaşta hedefli olmak.
Bu konuda ABD'li ünlü komedyan George Corlin'in ilginç önerileri var:
1. Zorunlu olmayan sayıları çöpe atın. Yaş, kilo, boy.
2. Sadece neşeli arkadaşlarınız olsun. Suratsız negatif insanlara yaklaşmayın.
3. Öğrenmeyi sürdürün. El işleri, bilgisayar, bahçecilik. Beyniniz atıl kalmasın. Atıl kafa iblisin tezgahıdır. İblisin adı da,
. Alzheimer'dir.
4. Küçük şeylerden zevk almaya bakın.
5. Sık sık, uzun uzun var gücünüzle gülün.
6. Gözyaşları olacaktır. Katlanın, yas tutun, başka yaşantılara geçin.
7. Çevrenizi sevdiklerinizle doldurun. Aileniz, kedi, köpek, kuş, balık,müzik, bitkiler. Ne olursa. Eviniz, sığınağınız
olsun! Tadını çıkarın!
8. Sağlığınızın kıymetini bilin. İyiyse, üstüne titreyin. Bozuksa,düzeltin. Siz kendiniz düzeltemiyorsanız, yardım isteyin.
9. Vicdan azabından uzak durun.Çarşı pazarda gezin,ülkenizi ve yabancı ülkeleri dolaşın. Ama sakın suçluluk ve
pişmanlık duygusuna kapılmayın.
10. Sevdiğiniz insanlara, onları sevdiğinizi söyleyin. Her fırsatta sevdiğinizi hissettirin.
11. Hiç unutmayın ki yaşam, aldığınız soluklarla değil, soluk kesen anlarla ölçülür.
Ardan FENERCİ’nin katkısı ile

Bir Rus Yahudisi İsrail'e göç müsaadesi alır.
Çıkışta Ruslar bagajını kontrol ederken elbiseleri arasında Lenin in büstünü bulurlar, sorarlar :
- Bu nedir ?
Yahudi :
Bu nedir değil, bu kimdir diye sormanız gerekirdi...Bu Lenin dir, sosyalizmin temellerini atan, rus halkına iyilikler getiren..
bende bunu bereketli günlerin hatırası için yanıma aldım.
-Tamam, Ruslar bırakır ve geçer.
Tel Aviv havaalanında gümrük memurları büstü görür ve sorar :
- Bu nedir ?
Yahudi : Bu nedir değil, bu kimdir diye sormanız gerekirdi...Bu Lenin dir. Bu deli cani yüzünden Rusya'yı terk etmek zorunda kaldım
!Yanıma aldım ki her gün bakıp lanet okuyayım !
-Tamam, bırakırlar ve geçer...
Adam evine gider, büstü büfenin üstüne koyar,gelişi sebebiyle akrabalarına davet verir.Yeğenlerden biri sorar :
-Bu kimdir ?
Yahudi cevap verir :
- Bu kimdir değil, bu nedir diye sorman gerekirdi...
Cevap ta,
on kilogram yirmi dört ayar altın, vergisiz, gümrüksüz, KDVsiz...

Taner SERİM’in katkısı ile

Avcılar, Temel'in önderliğinde ormanda ilerliyormuş. Karşılarına küçük
bir delik çıkmış. Temel:
"- Yatın, tavşan deliği" demiş. Yatmışlar. Delikten tavşan çıkmış.
Avlayıp yola devam etmişler.
Yolda bakmışlar, daha büyük bir delik...
Temel:
"- Yatın tilki deliği" demiş. Yatmışlar. Tilki çıkmış, vurmuşlar.
Sonra delik büyümüş:
"- Yatın ayı ini" diye bağırmış Temel... Ayıyı da avlamışlar..
Temel'in her şeyi bilmesinin rahatlığıyla keyiflenmiş avcılar... Bir
süre sonra kocaman bir delik çıkmış karşılarına... Temel'e bakmışlar..
Temel:
"- Uşaklar" demiş, "...ne çikacağunu bilmeyrum.
Siz yatın, ne çikarsa bahtumuza!"
Ertesi gün gazetelerde şu haber varmış:
"Dört avcı, tren altında kaldı."

Fuat ERÇETİN’in katkısı ile
İKTİSAT DERSİ
Prof. Sadrettin Kuşoğlu yılın ilk dersine şöyle başladı:
Öğrencilerim, birazdan size on dakika içinde ilk iktisat dersini vereceğim.
Bu on dakika yeterli olacak. Geri kalan zamanda yani bütün bir yıl boyunca,
"zenginlerin yazdırdığı" müfredatı okuyacağız.
Dedi ve devam etti: "Arkadaşlarım. İktisat üçe ayrılır: Ticaret, siyaset ve savaş."
>> 1- Bir milyon dolara kadar para kazanmak isteyenler ticaret.
>> 2- Bir milyar dolara kadar para kazanmak isteyenler siyaset...
>> 3- Daha çok kazanmak isteyenlerse savaş (kavga) çıkartırlar !
Haluk DURDU’nun katkısı ile

