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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Geçtiğimiz hafta 1 aralık günü saat 22:00 da ETV de değerli yapımcı Zafer DERELİ’nin konuğu
oldum. Sevgili dostum Prof.Dr. Engin BEKSAÇ ile birlikte katıldığımız bu program 1 saat kadar sürdü
ve konumuz 1. Uluslar arası Türkiye Megalitleri sempozyumu idi.
Bu programda Engin BEKSAÇ dostum sempozyumun akademik kısmından bahsederken bende
yoğun olarak Rotary ‘yı, amaçlarını yaptıklarını ve Edirne Rotary Kulübü olarak bugüne kadar
gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyetleri anlatma fırsatı yakaladım. Gerek Engin BEKSAÇ, gerek
yapımcı ve bendeniz bu faaliyetin ateşleyici bir rolü olduğunu, yapılacak ileri çalışmalarla Trak
tarihinin Edirne’mize marka değeri oluşturabileceği konusunda yoğunlaştık. Burada Edirne Rotary
Kulübünün rolü ve önemi yoğun bir şekilde vurgulandı. Bildiğiniz gibi bu konuda faaliyetlerimiz devam
edecektir.
Bildiğiniz üzere Tarık ETKER’in sevgili kızı Beril 3 aralıkta evlendi. Dostlarımızla beraber bir otobüs
dolusu düğüne İstanbul’a gittik. Son derece güzel bir düğün oldu ve evli çiftlerin mutluluğu
gözlerinden okunuyordu. Beril’e ömür boyu mutluluklar dilerim.
Bu arada Kenan Karakuş’un oğlu Onur da 7 gün önce askere gitti. Vatan hizmetini en iyi şekilde
yaparak sağlıkla dönmesini bekliyoruz.
Geleneksel yeni yıl kutlamamızı bu yılda eşlerimizle beraber kulübümüzde yapacağız.
27 Aralık tarihinde yapılacak bu toplantıyı eşlerimizle beraber onurlandıracağız. Bu etkinliği Oktay
ALEMDAR dostum üstlendi.
6 Kasım Salı günü kulübümüzde Faruk ETKER dostumuzun katkısı ile 25 dakika süren ve bir
Amerikan televizyonunca yapılan Atatürk’ün anlatıldığı programı hep beraber izledik. Bu güzel video
gösterisi için Faruk ETKER’e teşekkür ederim.
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Evlilik Yıldönümü

19 ARALIK Melda ARAN

Doğum Günü

KUTLARIZ……

Önümüzdeki hafta toplantımız: 13.Aralık.2011 Salı Saat 19.00 da ROTARY EVİNDE
Başkan : Muzaffer MEMİŞ
Üye
: Cengiz TUĞLU
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Halil ALTUĞ
Sayman : Reşat AYAN
Geç.D.B. : Serhad CEYLAN
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

YENI VERSIYON DUVAR YAZILARI
Paran varsa range rover, paran yoksa game over.
efessiz kal, efessiz kalma
Sen vodafone gibi anı yaşarken, ben turkcell gibi seni her yerde çekemem
Ve tanrı kadını yarattı ama, erkek Allah yarattı demedi
Türk kızlarıyla hint kızları birbirine çok benzer, ikisi de öküze tapar
Milli piyango gibiyim, herkese vurmam
Küçük hırsız el feneri ile, büyük hırsız deniz feneri ile soyar
Aşk, ilkokulda komedi; ortaokulda trajedi; lisede dram; imam hatipte haram
Iki tost ekmeği kadar yakındık. Ta ki aramıza kaşarlar girene dek
Gelirken bi 70 lik al kardeşim de, başımızda bi büyük bulunsun.
Google earth'de Kabe’yi bulup, mouse ile etrafında 7 kere dönsek hacı olur muyuz ?
''Yediğim salatada bile seni arar oldum.
Bir hıyarın eksikliği bu kadar mı belli olur''
Üşüdüysen üstüne, google earth
Arabanın ön koltuğundaki çocuklar kazaya, arka koltuğundaki kazalar çocuğa sebep olur
Minik bir hikaye...
Kumsala vuran Deniz Yıldızlarını kurtarmak için
onları birer birer denize atan çocuğa;
"Denizde milyonlarca Deniz Yıldızı var...
Ne fark eder ki..?" diye sorduklarında,
Denize fırlatmak için eline aldığı
Deniz Yıldızını gösteren çocuk şöyle der;
"Ama bunun için çok şey fark edecek..."
Çocuksu ruhunuzun hiç kaybolmaması dileğiyle... !
Buyukbaba ve Torunu
Bir zamanlar oğlu, gelini ve dört yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan yaşlı bir adam vardı. Elleri titriyor, gözleri eskisi denli
iyi görmüyor ve yürürken sürekli sendeliyordu. Yemek zamanı geldiğinde tüm aile masaya birlikte otururdu. Fakat yaşlı
büyükbabanın titreyen elleri ve bulanık gören gözleri yemeği işkenceye dönüştürüyordu. Bezelyeler kaşığından yere
yuvarlanıyor, bardağı tuttuğunda masa örtüsüne süt sıçratıyordu. Oğlu ve gelini bu durumdan rahatsız olmaya
başlamışlardı.
Böylece karı koca köşeye küçük bir masa yerleştirdiler. Ailenin geri kalanları yemeklerinin tadını çıkarırken, büyükbaba
bu masada tek başına yiyordu. Zaman içinde bir iki tabak kırmasının ardından büyükbabaya yemekleri tahta tabakta
verilmeye başlandı.
Böyle yalnız başına yemek yerken yaşlı adama göz attıklarında onu sessizce ağlarken buldukları oluyordu. Yine de karı
kocanın büyükbaba ile konuşmaları yalnızca düşürdüğü çatal, döktüğü yemek için yapılan azarlamaların ötesine
gitmiyordu.
Ailenin en küçük bireyi ise tüm bunları sessizce izliyordu. Bir öğleden sonra babası küçük oğlunu tahta parçalarıyla
uğraşırken buldu ve tatlı bir sesle ona ne yaptığını sordu. Oğlu ise aynı tatlılıkla ''Sana ve anneme ben büyüdüğümde
kullanmanız için küçük birer kase yapıyorum.'' diye yanıt verdi ve işine devam etti. Bu sözcükler anne babasını o denli
etkiledi ki, bir süre gözlerinden süzülen yaşlarla sessizliklerini korudular. Her ikisi de yapılması gerekeni biliyordu.
O akşamdan itibaren büyükbaba yeniden ailesiyle aynı masada yemeğini yedi ve ne oğlu, ne gelini düşen bezelyeleri,
ıslanan masa örtüsünü, dökülen sütü dert etti....
TOLSTOY

PROBLEMLERE ODAKLANMAK ile ÇÖZÜMLERE ODAKLANMAK arasındaki fark
Durum # 1: NASA uzaya astronot gönderdiğinde tükenmez kalemlerin yer çekimi olmayan ortamda çalışmadığını fark etti
(yerçekimi olmadığı için mürekkep kağıdın üzerine akmıyordu). Çözüm # 1: Bu problemin çözümü NASA'ya on yıla ve 12
milyon dolara maloldu. Öyle bir tükenmez kalem ürettiler ki bu kalem, yerçekimsiz ortamda, yukarı yönde, suyun altında ve
sıfırın altından 300 C'ye kadar olan sıcaklıklarda yazı yazmaya olanak sağlıyordu.
Çözüm # 2: Peki Ruslar ne yaptı...?? Kurşun kalem kullandılar. :))
Durum # 2: Japon yönetim sistemindeki en hatırda kalır çalışmalardan bir tanesi Japonya'daki en büyük kozmetik
firmalarından birinde yaşanan boş sabun kutusu problemidir. Müşterilerden birisi firmaya, aldığı sabun kutusunun boş
olduğu konusunda şikayette bulunmuştur. Yetkililer hemen, üretilip paketlenen sabun kutularını sevkiyat birimine
gönderen hattı izole ettiler. Bu sırada bir şekilde bir sabun kutusunun hattan içi boş şekilde geçtiği tespit edildi. Yönetim,
mühendislerine problemi çözmesi için talimat verdi.
Çözüm # 1: Mühendisler iki kişi tarafından kullanılan yüksek-çözünürlükte bir X-ışını cihazı tasarlamak için ciddi uğraş
verdiler. Bu sayede hattan geçen bütün sabun kutuları izlenebilecek ve boş olmadıklarından emin olunacaktı.
Çözüm # 2: Küçük bir şirketteki sıradan bir işçi aynı problemle karşılaştığında, X-ışını vb karmaşık şeylerle uğraşmadı,
onun yerine farklı bir yol buldu. Güçlü bir elektrikli vantilatör alarak hatta doğru yöneltti. Vantilatörü açtığı anda dolu olan
kutular hattan geçerken boş olanlar hattın dışına doğru savruldu.
Buradan çıkarılacak ders :) * Her zaman basit çözümler arayın * Problemleri çözmek için mümkün olan en basit çözümü
tasarlayın * Her zaman çözüme odaklanın
Osman amcanın hanımı, dayak yiyip memleketteki anasının yanına gitmiş ve epey zamandır gelmemiştir.
Cep teflonuyla yaptığı çağırma istemlerine cevap alamayan Osman amcanın; çamaşır, bulaşık, yemek, temizlik ve çocuklarla
uğraşmaktan takadı tükenmiştir. Kadınını son kez çağırmak için telefona sarılmış, ancak anasının yanından gelmek istemeyen kadın,
telefona cevap bile vermemiştir.
Bunun üzerine Osman amca mesaj atmaya karar vermiştir.Mesajdan 1 saat sonra evin kadını kapıda yeşermişdir..
> > > İşte o mesaj;
Kadınım bu sağa son mesajım.
Bebelerinen evde oturup ağlarım.
Çamaşır, bulaşık tarih yaptı.
Kadınım ben bu işlerden ne ağnarım.
Bi tokat salladım değmedi bile,
La bok mu var babağan evinde.
Ula ne bilinmez bir avradmışşın,
Bebelerinen beni mevlam gayırsın.
Arkadaşın Hatçe yan yan bakıyo.
Üzelme Osman abi deyiveriyo,
Bebelerin başını okşayaraktan,
Kendi düşen ağlamaz deyip gülüveriyo.
Bugün geliverdi zabahın köründe,
Vallaha bi gecelik vardı zillinin üzerinde.
Bulaşığa daldı, çamaşırı yıkadı,
La kadınım bak göğnüm çok daraldı.
Bebeleri banyoya sokup yıkayıverdi.
Osman abi sende gir, keseleyim diyiverdi.
Bende büğün olmaz yarın diyiverdim,
La kadınım sağa bir şans daha verdim.
Zabaha kadar geliyosan gel eve,
Vallahi gelmezsen böyük tehlike.
Hatçe bekliyor elinde kese,
Vallah keseynen kalsa keşke. :))

Ardan FENERCİ’nin katkısı ile

DEMEK Kİ BÖYLELERİ DE VAR BU MEMLEKETTE...
Nazım Hikayesi deyince yanlış anlama Nazım Hikmet hikayesi değil bu. Burada sözü edilen Nazım 1890'larda Mersin valiliği yapan
Nazım Paşadır. Osmanlı Devlet geleneğinin tersine biraz dik başlı bir adamdır bu Nazım Paşa. Mevlevi yani Mevlana mürididir. Ama
aynı zamanda da ulusalcıdır. Anti Emperyalisttir. Özellikle bu yıllarda iyice abaran ve yabancılara (özellikle de Alman Fransız ve
İngilizlere) büyük ayrıcalıklar tanıyan uygulama ve kanunlara büyük tepkisi vardır. Osmanlı topraklarında yaşayan bir İngiliz'in ya
da Fransız'ın Osmanlı yasalarına değil de İngiliz ya da Fransız yasalarına tabi olmasını bir türlü kabullenememektedir.
İşte bu Mevlevi şairlerinden Nazım Paşa'nın Mersin valiliği sırasında bu kentte yaşayan bir İngiliz -ki kendisi bir lord'durpazardan aldığı zerzavatı taşıyan (10-12 yaşlarındaki) küfeci çocukla para konusunda tartışmaya girer. Bir küfeci çocuğun
isteyeceği para ne olabilir? O günün Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan 10-12 yaşında küfeci bir çocuğun ufku nereye kadar
gidebilir ki? İstediği para lordun belki de içtiği tek bir puronun maliyeti değildir. Koskoca bir lord bu üç kuruş para için çocukla
tartışır. Laf uzar... Sonunda lord efendi bastonunu kaldırır çocuğun kafasına vurur. Çocuk düşer ölür.
O yıllarda böylesi bir olayın ne önemi olabilir ki... İstanbul'da padişahlık yapan II. Abdülhamid gücü Türklere yeten, arkasına
emperyalistleri alan kimseye ses çıkartamayan ama Türk gazeteci ve yazar takımına (mesela Namık Kemal'e) kan kusturan dışarda
kedi içerde kaplan bir adamdır. Bu nedenle de çocuğu öldüren lord nasıl olsa herhangi bir ceza almayacak, hatta belki de lord'a
hakaret ettiği gibi bir gerekçe ile ölen çocuk suçlu bulunacaktır. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Hesaba katılmayan bir faktör vardır
Mersin'de.
Nazım Paşa...
Olay olur olmaz lordu tutuklar. Ne önemi var ki, diye düşünür herkes... Nasıl olsa İngiltere'nin İstanbul Büyükelçiliği Abdülhamid'i
sıkıştıracak ve lordun en fazla bir iki gün içerisinde serbest kalmasını sağlayacaktır. Bunu Nazım Paşa da bilmektedir. Bu nedenle
de alel acele bir mahkeme heyeti kurar. Lordun savunması için bir avukat bile tayin eder. Haksız bir yargılama olmaması için
gereken herşey yapılır. Hakça adil bir yargılama olur ve lord idama mahkum edilir. Yine alel acele idamı onaylar, cellat ayarlanır ve
lord aynı günün gecesi sabaha karşı asılır.
Olay üzerine burnundan soluyan İngiliz Büyükelçisi limanda demirlemiş olan İngiliz Donanmasının Mersin'i topa tutmasını bile talep
eder ancak Nazım Paşa kentte yaşayan ingiliz vatandaşlarının kenti terketmesini yasaklayınca kenti topa tutma tehditi boşa gider.
İntikamı alınsa bile minik yavru ölmüştür. Lord efendi de verdiği kelle ile kalır.
"Şanlı tarihimizde" örneği zor bulunan (yine de arada sırada çıkan) şerefli devlet adamının en iyi örneklerinden birisidir Nazım Paşa
ve bu olaydan yaklaşık on yıl sonra Selanik'te doğan Nazım Hikmet Ran'ın baba tarafından dedesidir.
(Kaynak: Rady Fish "Nazım'ın Çilesi" adlı belgesel romandan)
Prof. Dr. Ergün ÇİLPediatrik Kardiyolo
Dr.Güngör OLCAY’ın katkısı ile

SERVET
Her sabah hesabınıza 86.400 Dolar yatıran bir banka düşünün. Gün boyu istediğiniz kadar parayı harcamakta veya harcamamakta serbestsiniz.
Parayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz
Oyunun sadece tek bir koşulu var:
Harcamayı başaramadığınız meblağ ertesi güne devretmez ve akşam hesabınızdan geri çekilir.
Ve bu paranın hiçbir bölümünü ne sebeble olursa olsun saklayamazsınız.
Bir önceki günün tutarının tamamını harcamış veya hiçbir bölümünü harcamamış da olsanız ertesi sabah hesabınızda yine 86,400 dolar bulacaksınız.
Nasıl keyifli değil mi?
Farkında olsanız da olmasanız da aslında, hepimizin böyle bir bankası var.
Adı ZAMAN.
Her sabah 86.400 sn hesabınıza yatıyor ve o gün daha fazlasını asla harcayamıyorsunuz.Kullanamadığınız kısım ise akıp gidiyor ve hesabınızdan
siliniyor..
Hiç devretmiyor.
Her gün size yeni bir hesap açılıyor.Her akşam günün bakiyesi siliniyor.Eğer günlük hesabınızı kullanmadıysanız, bu zarar sizindir.Geriye dönüş yok,
Yarından avans çekmek yok.Bugünü, bugünkü hesaptan yaşamalısınız.
Ona yatırım yapın ki, size sağlık, mutluluk ve başarı olarak geri dönsün.
Zaman akıp gidiyor gününüzü gün etmeye bakın
BİR SENE'nin değerini anlayabilmek için sınıfta kalan bir öğrenciye sorun.
BİR AY'ın değerini anlayabilmek için, prematüre bir bebeği dünyaya getiren anneye sorun.
BİR HAFTA'nın değerini anlayabilmek için, haftalık derginin aditörüne sorun.
BIR DAKIKA'nın değerini anlayabilmek için, treni henüz kaçırmış bir kişiye sorun.
BİR SANIYE'nin değerini anlayabilmek için, bir kazayı kılpayı atlatmış bir kişiye sorun.
BİR MILISANIYE'nin değerin anlayabilmek için, olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan kişiye sorun
Şunu unutmayın ki zaman hiç kimseyi beklemez.
Dün artık mazi oldu. Yarın ise muamma. Bugün ise avuçlarımızın içinde bize sunulmuş bir armağandır.
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

