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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Büyük emek vererek gerçekleştirdiğimiz dalış kampımız 20.08.2011 günü çok başarılı biçimde sona erdi. 14 kişilik kamp
ekibi 1 gün Edirne’de misafir edildikten sonra İstanbul Küçükçekmece kulübüne teslim edildiler. Kendilerini son gün
Edirne’de ağırlayan Sevgili dostlarım İsmet Açıkgöz ve Cengiz Benakman’a misafirperverlikleri dolayısı ile teşekkürlerimi
sunarım. Bu kampın gerçekleşmesinde büyük emeği olan sevgili Serhat Ceylan’a , Kamp alanının ve öğrencilerin
organizasyonunu başından beri takip ederek başlarından hiç ayrılmadan kusursuz işlemesini sağlayan Ali Es dostuma, sevgili
İsmail Gümüşdere’ye ve yanımızda olan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi belirtmek isterim. Bu kampın başarısı ile
dünya barışına katkımızın ne denli büyük olduğunu sanırım takdir edersiniz. Gerek dalış kampı, gerekse bölge tarihi
dokusuna yönelik hassasiyetimiz ve planlarımız hakkındaki bilgiler, 14.08.2011 günü yaptığımız basın toplantısı ile , basına
duyuruldu ve Edirne merkezi ile Keşan ve Lalapaşa basınında geniş yer aldı. Guvernörümüz Fatih Recep Saracoğlu bir
mesaj göndererek gerçekleştirilen kampın başarısından dolayı kulübümüze teşekkürlerini bildirdi.
Dostlarım Kulübümüzün 1703. toplantısı 23.08.2011 günü gelenekselleşen iftar soframızda benim yurt dışında olmam
sebebiyle Serhat Ceylan’ın başkanlığında Cömert restoranda gerçekleştirildi. Neşeli ve güzel bir toplantı ve iftar sofrasında
bir araya gelmenin mutluluğu ile bitirilen toplantı Ağustos ayının son toplantısıydı.
Bildiğiniz üzere iki ayrı faaliyet daha gerçekleştirmek üzere plan yapmıştık. Bunların ilki 1 Eylül de Almanya’nın Lörrach
kentinde gerçekleştirilecek gençlik kampı ile ilgili. 6 kişilik öğrenci grubunu, başlarında Öğretmenleri Volkan Selvi olduğu
halde kampa gönderiyoruz . Grubun organizasyonunu Halil Altuğ yapıyor. İkincisi ise Kavala da yapılacak RYLA semineri ne 4
öğrenci ile katılıyoruz. 2 Eylülde başlayacak seminer 5 Eylülde tamamlanacak Bu organizasyon ile Serhat Ceylan, İsmail
Gümüşdere ve Halil Altuğ koordine olmuş durumdalar. Dostlarıma şimdiden başarılar dilerim.
Sevgili dostlarım 30 Ağustos 2011 günkü toplantımız Ramazan Bayramına rastlaması nedeniyle yapılmayacaktır.
Hepinizin Ramazan bayramını kutlar sağlık ve esenlikler dilerim.

Hepinize Sağlıklı ve mutlu hafta diliyorum..
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Kadın üzerine yorumlar...
- Sigara, sokak kadını gibidir

Sebepleri:
Her köşe başında bulabilirsiniz.
Genellikle keyif için değil, ihtiyaçtan veya bağımlılıktan içilir.
İçtikten sonra izmariti atar gidersiniz. Kimse arkasına bakmaz.
Her sigarayı sadece bir kere içebilirsiniz.
Yerlileri ucuz, yabancıları pahalıdır.
Yabancılarının daha güzel olduğu söylenir. Ama arkadaş ısmarladıysa yerli yabancı farketmez.
Tek içimlik olduğu için her nefes önemlidir.
İçinize çekmediğiniz durumlarda bile kendi kendine yanıp biter.
Ulan ben bundan bişey anlamadım paraya yazık oldu dersiniz. Sonra bi tane daha yakarsınız.

- Nargile, genelev kadını gibidir.

Sebepleri:
Sokak ortasında içilmez, belirli mekanları vardır.
Mekan ne kadar iyise çeşit o kadar çoktur.Mekana girer oturursunuz, nargile ayağınıza gelir. İçtikten sonra alıp
götürürler. Sizin zahmet etmenize gerek olmaz.
Aynı nargileyi defalarca kullanabilirsiniz. Ancak bir dahaki sefere kadar,(ağızlık değişse bile) başkalarının o
nargileyi kullandığını bilmek rahatsızlık verir.
Sigaraya göre içmesi daha uzun sürer. Ama çok abartırsanız mekanın sahibi
"hadi kardeşim kalk da yeni müşteri gelsin artık" der gibisinden pis pis bakar.
Acemiler için ilk seferi kafa döndürücüdür. Adamı fena çarpar.

- Pipo ev kadını gibidir.

Sebepleri:
Sakin kafayla, evde rahat rahat içilmesi gereklidir. Sokakta veya işyerinde
içilen bişey değildir.
Sizden başka kimse o pipoya elleyemez, içemez.
Yeni alınan bi pipo öyle hemen pofur pofur içilmez.
Ahşabın açılması, iç bölümün ateşle kavrulması gerekir. En azından 10-15 içimden sonra düzgün bir şekilde
yanar hale gelir. O zaman bile keyifli bir içim için 5-6 ay geçmesi gerekir.

Pipo hergün hergün içilen birşey değildir. Bir kere kullandıktan sonra bir iki gün dinlendirmek gerekir. içmeye
kalkarsanız ağzınızda acı bir tat bırakır. (içerdeki katran+nikotin karışımı kurumadığından)
İçmeden önce hazırlaması uzun sürer.
Tütünü düzgün bir şekilde yerleştirmek ve yaktıktan sonra közün düzgün bir şekilde oluşması için tecrübe
kazanmak gerekir.
Her piponun ayrı karakteri vardır. Birinde yaptıklarınız öbüründe işe yaramayabilir.
Yaktıktan sonra da çile bitmez. Ateşin sönmemesi için ateş arada bir alınan düzenli nefeslerle devamlı
körüklenmelidir.
Söndüğü zaman tekrar yakılabilir ancak ağızda nahoş bir tat bırakır.
Eğer sönmüşse o gün için içmeyi boş vermeniz ağız tadı açısından daha mantıklı olacaktır.
Sigara veya nargile gibi her nefes içeri çekilmez.
Bir ateşe (ateşi canlı tutmak için) bir bana şeklinde içmek gerekir.
Duruma göre iki (veya üç) ateşe bir bana da olabilir.
İçip bitirdikten sonra da çile bitmez. Güzelce temizlemeli ve baş köşeye kaldırılmalıdır.
Yetirince nezaket göstermez, iyice temizlemezseniz, intikamını bir sonraki içiminizi zehir ederek alacaktır

O kadar mutluyum ki, utanıyorum'
Voltaire
Fransız düşünürü Voltaire (1694-1778), neredeyse bütün hayatı boyunca ya hastaydı, ya hastalık
hastası.
41 yaşında, bir arkadaşına yazdığı mektupta 'gene' hastalandığından şikâyet etti ve 'Birkaç yıllık ömrüm
kaldı' dedi.
Voltaire, bu mektubu bitirdikten 43 yıl sonra öldü.
Her Allah'ın günü bir şeyin kanser yaptığı veya kansere iyi geldiğinin açıklandığı bir dünyada yaşıyoruz.
Sıska, sıkı ve sağlıklı yaşamak neredeyse din haline geldi.
Voltaire, kolesterol, trigliserit, AIDS ve kuş gribinin bilinmediği çağların adamıdır.
Bir şeyleri doğru yapmış olmalıydı ki, insanların genellikle kırkına gelmeden öldüğü on sekizinci
yüzyılda, 84 yaşına kadar yaşadı ve bir daha kalkmamak üzere yatağa düşünceye kadar aktif bir hayat
sürdü.
Voltaire'in uzun ömrünün sırrı NE olabilir?
Uzun yıllar düşünür için sekreter ve uşak karışımı bir şey olan Sebastien Longcahmps, Voltaire'in hep
'İnsanın sağlığı tamamen kendi ellerindedir' dediğini yazdı.
'Bunun üç temel ayağı var derdi: ayıklık, her şeyde ölçülü olmak ve hafif egzersiz yapmak'. Kaza dışında,
insanın başına gelen bütün hastalıklarda bizi sağlıklı halimize iade etmeye uğraşan doğaya yardımcı
olmak yeter.
İnsan aşağı yukarı her zaman diyetinde sıkı olmalı, uygun ve sürekli sıvı almalı ve hep basit şeyler
yemelidir.
Yanında bulunduğum süre içinde onu hep bunları yapar gördüm.'
Uzun ömrün sırrı
Bunlar büyük bir sır değil aslında. Her şeyde ölçülü olmak aklı başında her insanın uyguladığı bir
prensiptir.
Bence Voltaire'in uzun ömrünün sırrı vücudunda değil kişiliğindedir.
Voltaire uzun yaşadı, çünkü mutluydu.
Öğrenmeye meraklıydı ve müthiş zengin olmasına rağmen, bir dakikasını boşa harcamadı.
Ölmeye vakti yoktu.
Binlerce mektup, yüzlerce sahne oyunu, kitap, makale yazdı.
Saray yavrusu evinde her zaman misafir vardı.

'Ben Avrupa'nın hancıbaşısıyım' dedirtecek kadar.
Adaletsizliğe hiç tahammülü yoktu.
İlkel Fransız yargısının hışmına uğramış insanları kurtarmak için, tek başına, tarihe geçmiş
kampanyalar yürüttü.
İnsanların hakları olmayan bir dönemde insan hakları için mücadele etti.
Kiliseyle ve bağnaz rahiplerle yaşam boyu dalga geçti.
Ölüm döşeğinde papazlar onu pişmanlık getirmeye, şeytanı lanetlemeye davet ettiklerinde
'Şimdi yeni bir düşman kazanmanın zamanı değil' dedi.
Bence, Voltaire'in en büyük özelliği yaşamdan zevk almasıydı.
'O kadar mutluyum ki utanıyorum' diye itiraf etti bir arkadaşına.
'Ben neredeysem dünya cenneti oradadır' dedi.
Son bir şey daha var, onu unutmayayım.

Hiç evlenmedi!

Dr.Güngör OLCAY’ın katkısı ile

KIRIK CAM TEORISI...
“Olumsuzluklarla mücadeleyi nasıl başardınız?” sorusuna New York Valisi Guiliani’nin cevabı:
“Metruk bir bina düşünün. Binanın camlarından biri bile kırık olsa, o camı hemen tamir ettirmezseniz, çok kısa
sürede, oradan geçen herkes bir taş atıp,binanın tüm camlarını kırar.
Ben ilk cam kırıldığında hemen tamir ettirdim.
Bir elektrik direğinin dibine ya da bir binanın köşesine, biri, bir torba çöp bıraksın. O çöpü hemen oradan
kaldırmazsanız, her geçen,çöpünü oraya bırakır ve çok kısa bir sürede dağlar gibi çöp birikir.
Ben ilk konan çöp torbasını kaldırttım.”
Bir sokağın suç bölgesine dönüşme süreci önce tek bir pencere camının kırılmasıyla başlıyor. Çevreden tepki
gelmez ve cam hemen tamir edilmezse, oradan geçenler o bölgede düzeni sağlayan bir otorite olmadığını
düşünüyor, diğer camları da kırıyor. Ardından daha büyük suçlar geliyor; bir süre sonra o sokak, polisin
giremediği bir mahalleye dönüşüyor.
Bunu anlayan New York polisi, önce küçük suçların peşine düşmüş.Metroya bilet almadan binenleri, apartman
girişlerini tuvalet olarak kullananları,kamu malına zarar verenleri, hatta içki şişelerini yola atanları bile yakalayıp
haklarında işlem yapmış.

Polis bu kararlılığıyla “Küçük müçük, bizim için hiç fark etmez; bu sokağın, metro istasyonunun veya mahallenin
suç üreten bir bölge olmasına izin vermeyeceğiz. ” demiş.’
Kırık Cam Teorisi’ ABD’li suç psikologu Philip Zimbardo’nun 1969′da yaptığı bir deneyden ilham alarak
geliştirilmişti.
Zimbardo, suç oranının yüksek olduğu, yoksul Bronx ve daha yüksek yaşam standardına sahip Palo Alto
bölgelerine birer 1959 model Oldsmobile bıraktı.
Araçların plakası yoktu, kaputları aralıktı. Ve olup bitenleri gizli kamerayla izledi.
Bronx’taki otomobil üç gün içinde baştan aşağıya yağmalandı.
Diğerine ise bir hafta boyunca kimse dokunmadı.
Ardından Zimbardo ile iki öğrencisi ‘sağ kalan’ otomobilin yanına gidip çekiçle kelebek camını kırdı. Daha ilk
darbe indirilmişti ki çevredeki insanlar (zengin beyazlar) da olaya dahil oldu.
Birkaç dakika sonra o otomobil de kullanılmaz hale gelmişti.
“Demek ki” diyordu Zimbardo, “ilk camın kırılmasına ya da çevreyi kirleten ilk duvar yazısına izin vermemek
gerek. Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz.
Anlaşılıyor, herhalde… İşe ilk kırılan camdan başlamak lazım. İlk kırılan cam bağımsızlık… ve geciken adaletin
adam sendeciliği oluyor.
Ardan FENERCİ’nin katkısı ile

