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DUYURULAR

MERHABA SEVGİLİ DOSTL ARIM,

Günü Edirne Rotary Kulübü olarak, Kulübümüzün eski üyesi ve GDB Sn. Mustafa Yardımcı’yı ve yeni
açtığı işletmesini (Peynir imalatı) ziyaret ettik. Son derece modern bir tesis kuran ve kapasitesini ciddi
oranda artıran Sn Mustafa Yardımcıyı bu vesile ile kutlarım.
07.05.2012 günü Mimar Sinan’a Saygı turuna katılan EBİS ekibini uğurladık. Belediye Başkan Yard.
Sn. Ertuğrul Tanrıkulu ile Rotaryen dostlarım bu uğurlama sırasında hazır bulundular. Kalabalık bir
basın mensubu bu uğurlamayı takip etti ve aynı gün TV den izlediğimiz gibi, ertesi gün kaleme alıp
gazetelerinde yayınladılar. Yolları açık olsun.
08.05.2012 tarihinde GSE programı ile ABD California dan 5 sempatik bayan grubunu karşıladık ve
program dahilinde küçük bir dinlenme molası ile kalacakları ailelerin yanlarına yerleştiler(Mine-Cengiz
Benakman, Ebru-Oktay Alemdar, Tülay-Serhat Ceylan, Selma-Bülent Egeli, Semra-Reşat Ayan)
sonrasında, Edirneyi gezmeye ve tanıtmaya başladık.
Saat 20:00 de kulübümüz toplantısına katılan üyeler kendilerini tanıttılar. Daha sonra yaptıkları
konuşmalar ile bulundukları bölge ve kulüpleri hakkında bilgi verdiler.
Toplantı sonrası her bir misafirimiz ailelerinin yanında evlerinde ağırlandılar. 09.05.2012 günü Mimar
Sinan Rotary Kulübü üyelerince gezdirilip akşam kulüp toplantılarına katıldılar.
Yemek sonrası tekrar evlerimizde ağırladığımız dostlarımız 10.05.2012 günü yine yoğun bir program
ile Edirnemizi tanımaya devam ettiler. Günün akşamında hoşça kal yemeği ile uğurlandılar. Tüm
organizasyon boyunca grubun yanında olan Serhat Ceylan dostuma ve İnnerWheel K. GDB Mine
Benakman’a , GSE ekibinin inceleme programını hazırlayan –Kenan-Nursu Karakuş’a ve
misafirlerimizi evlerinde en iyi şekilde ağırlayan Mine-Cengiz Benakman, Ebru-Oktay Alemdar, TülaySerhat Ceylan, Selma-Bülent Egeli, Bahar-Reşat Ayan dostlarıma teşekkür ederim. Edirne Rotary
Kulübünün misafirperverliğini bir kez daha ortaya koydular. Ekip 11.05.2012 günü sabahı Lüleburgaz
Rotary Kulübünün üyelerine teslim edilmek üzere yola çıkarıldılar.
Dostlarım 11.05.2012 günü Edirne Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Kütüphanesine İnnerwheel
kulübümüz ile birlikte yaptığımız kitap bağışı nedeniyle Diploma törenlerinin yapıldığı kalabalık bir
topluluğun önünde kulübüm adına plaket alacağımı bildirir tüm dostlarımı ve İnnerwheel kulübünü,
Halkevinde yapılacak törene davet ederim.
Dostlarım, Önümüzdeki hafta kulüp toplantımızı Yeniköy de İsmail’in yerinde yapacağız.
Eşlerimizinde katılabileceği bu toplantının düzenlemesi Oktay Alemdar tarafından yapılmakta.
Kendisine bilgi vermenizi rica ederim
SAĞLIK MUTLULUK DİLEKLERİMLE,

Muzaffer MEMİŞ

GALATASARAY’ın 18.ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLUYORUZ
MİSAFİRİMİZ

:

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ :

Barbara B. BARNEY

Sebastopol RK. (GSE Lideri) California USA D-5130

Jessica PONSANO

Bankacı

Andrea STEVİCK

Muhasebeci / Müzisyen

Renee Teresa McKENNA

Diyetisyen

Jessica DEAS

Halk Sağlığı Yüksek Lisans Öğrencisi

Yrd.Doç.Dr.Kasırga YILDIRAK

İktisat Fak.

Kenan KARAKUŞ Misafiri

Gökhan KESKİN

Çimentaş Müd.Yrd.

İsmail GÜMÜŞDERE Misafiri

Kadir ERDAL

İngilizce Öğretmeni

Kulüp Misafiri

Kyla COOK

Uzun Dönem Öğrencimiz

Kulüp Misafiri

Ali ES – İsmet AÇIKGÖZ
Akın TİRTAKİOĞLU – Demirkan ÇAĞLAYAN – Gürkan KÖMÜRCÜ – Hasan ALTUNTAŞ
Kemal KARAKUŞ – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

66.67

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

09 MAYIS Dilek MEMİŞ

Doğum Günü
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11 MAYIS Mine-Cengiz BENAKMAN
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Bertrand Russell
Filozof olmak isteyen,saçmalıklardan korkmamalı.
Bilim,felsefenin başarılarından,felsefe de bilimin başarısızlıklarından örülmüştür.
Bilim,bildiklerimiz;felsefe ise bilmediklerimizdir.
Serbest rekabete ticarette değil,fikirlerde gerek vardır.
Eğer gerçek düşünce özgürlüğü var olacaksa,değişik görüşler arasında fırsat eşitliği olması da zorunludur.
Akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi söylese de,o şey yine akılsızcadır.
Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları,hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.
Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav,bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır.
Gerçek bilgiye en yakın şeylerin yalnız bilim alanında bulunabilmesine rağmen,bilimcilerin tutumu kuşku
doludur ve zamanla değişebilir.
Kendi kuşkuculuğumuz hakkında bile kuşkucu olmalıyız.
Gazeteler bir defasında benim öldüğümü yazmıştı ama kanıtları yakından incelediklten sonra bu açıklamanın
yanlış olduğu sonucuna vardım.
Günümüzde,dünyadaki temel sorun,aptalların kendilerinden son derece emin, akıllıların ise devamlı şüphe
içinde olmalarıdır.
Pek çok kişi,kafalarındaki önyargıları başka bir şekilde düzenlerken düşündüklerini zannetmektedir.
Kişinin duyguları bildikleriyle ters orantılıdır.Ne kadar az bilirsen,o kadar çok kızarsın.
Ateşli bir şekilde savunulan görüşler asla iyi bir temele dayanmayan görüşlerdir.
…şiddetli duygusallık,görüş sahibinin rasyonel kanıtlardan yoksun olduğunun bir göstergesidir.
Kendi refahımızı,herkesin refahının güvence altına alınmasının dışında bir yolla güvence altına alamayız…
Kendinizin mutlu olasını diliyorsanız,başkalarının da mutlu olmasına rıza göstermek zorundasınız.
İnsanlığın iki tür ahlakı vardır:Biri,sözünü edip uygulamadığımız,diğeri de uygulayıp sözünü etmediğimiz.
Aşk,ancak özgür ve kendiliğinden olduğu zaman yeşerir,görev gibi düşünülmeye başlanınca öldü demektir.
İyi bir evliliğin özü,eşlerin birbirinin kişiliğine saygı göstermeleridir.
İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak,mutluluğun bir parçasıdır.
Ne yazık ki çoğu insan daha önce mutlu olduğunu ancak mutsuzluğa düştüğü zaman anlıyor.
Bir uçurumun kenarında yürürken düşme riskiniz,korktuğunuz oranda artar.
Korku,batıl inançların temel kaynağıdır.Korkuyu fethetmek,bilgeliğin başlangıcıdır.
Üç tutku hayatımı önemli derecede etkilemiştir:Sevgiye olan özlemim,bilgiyi araştırma merakım ve insanlığın
çektiği acı ve ıstırap için duyduğum büyük merhamet.

Ed bir gece eve içkili geldi. Yatakta uyuyan karısının yanına sessizce uzandı ve derin bir uykuya daldı.Öbür dünyadaki
incili kapıların önünde uyandığında Aziz Petrus ona şöyle diyordu:
-"Uykunda öldün sen Ed!!"
Nasıl şaşırdı, nasıl şaşırdı!!....
-Öldüm mü?? Nasıl yani???Yok canım...olamaz!!! Yaa!!!! daha yapacak çok işim vardı...N'olur beni geri gönderin!!!
Aziz Petrus dedi:
-Geri? Bu olamaz..Ancaak..geri göndermemin bir tek yolu var, o da tavuk olarak gidersin!!!
Ed manen çökmüştü..yapacağı hiçbir şey olmadığı için, hiç değilse evine en yakın çiftliğe gönderilmeyi rica etti...
Bundan sonra tek bildiği, her tarafının tüylerle kaplı olduğu ve yerden yem gagalamaya çalıştığı....
Horoz yanından geçerken, durakladı...ona şöyle bir bakıp:
-"Hey, yeni gelen tavuk sen misin!?" dedi.."Nasıl geçiyor buradaki ilk günün???"
-"Valla fena diil sanki de...içimde garip bir his var...sanki patlayıvereceğim??"
-"Tabii ki!! Dedi horoz...yumurtlayacaksın!! Ne o??? Bugüne kadar hiç yumurtlamadım deme bana!!!??*
-"He valla...dedi Ed..hiç yumurtlamadım!?"
-"İyi ya, o zaman sal kendini, gevşe...bırak gelsin..merak etme atla deve bişi diil!!!"
Gerçekten de biraz ıkınıp sıkındıktan, azıcık da zorlandıktan sonra,-Plop!- Diye yumurtlayıverdi!! Aman efendim...içini
nasıl bir ferahlık, nasıl bir huzur kapladı...Annelik duygusu böyle miydi yahu???? Hemen az sonrasında, ikinci bir
yumurta geldi -Plop!- duygusal olarak doruklardaydı! Anne olmuştu boru mu??? Taam üçüncü yumurtayı
yumurtlayacaktı ki, ensesinde bir şaplak patladı ve bir ses:

-Ed! ...Ed! Uyannnn!!! Yatağa sıçıyorsun be adam!!!!*

W. E. Gladstone ve S. Ullman ın şiirlerinden bölümler içeren
Gençleşebilmek başlıklı kısacık metin

Yaşlandıkça

Gençlik bir hayat devresi değil, bir akıl halidir.
Yıllar cildi buruşturabilir, ancak heyecanların bitişiyle ruh buruşur.
İnsan kendine olan güveni kadar genç,
Kuşkusu kadar yaşlı,
Cesareti kadar genç,
Korkuları kadar yaşlı,
Umudu kadar genç,
Bezginliği kadar yaşlıdır.
Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz.
İnsanları yaşlandıran, ideallerinin bitmesidir.
Kalbi sevdikçe, neşe duydukça, güzellikleri fark ettikçe, beyni yeni şeyler keşfettikçe,
herkes gençtir.
İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar,
Halbuki yaşamadıkça yaşlanırlar.
İnsan, yaşlı olmaya karar verdiği gün yaşlanır.
Yürek varsa sevda da vardır.
İstek varsa, sonuç da vardır.
Düşünce varsa , insan da vardır.
Umut varsa,
gelecek her zaman vardır.

Ömer HAYYAM

İrfan ERETEN’in katkısı ile

Nazım Hikmet'in "Ceviz Ağacı" diye bir şiiri var ya..
Son mısrası:
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
Hikayesi süpermiş..
Efendim, şimdi Nazım'ın meşhur bir Piraye'si var malümunuz.
En uzun süre evli kaldığı kadın..
Yeni tanıştıkları dönemde Nazım, Piraye'ye randevuyu Gülhane Parkı'nda verir.
Piraye'yi beklerken birden devriye gezen polisi görür. Arandığı için korkudan hemen yanı
başındaki ceviz ağacına tırmanır. Tam o sırada da Piraye gelir.. Nazım ağacın tepesinde, Piraye
ve polis aşağıda...

Genç bir çift, yeni bir mahalledeki yeni evlerine taşınmışlar. Sabah kahvaltı yaparlarken komşu çamaşırları
asıyormuş. Kadın kocasına ''Bak, çamaşırları yeterince temiz değil, çamaşır yıkamayı bilmiyor, belki de doğru
sabunu kullanmıyor.'' demiş. Kocası ona bakmış, hiçbir şey söylememiş, kahvaltısına devam etmiş. Kadın,
komşusunun çamaşır astığını gördüğü her sabah aynı yorumu yapmaya devam etmiş. Bir ay kadar sonra, bir
sabah, komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu gören kadın çok şaşırmış, bak demiş kocasına
''Çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda, merak ediyorum, kim öğretti acaba ?''. ''Ben bu sabah biraz erken
kalkıp penceremizi sildim'' diye cevap vermiş kocası.
Hayatta böyle değil midir? Başkalarını izlerken gördüklerimiz, baktığımız pencerenin ne kadar temiz
olduğuna bağlıdır. Birini eleştirmeden ve hemen yargılamaya davranmadan önce zihin durumumuza bakmak
ve ''iyi'' olanı görmeye hazır olup olmadığımızı fark etmek güzel bir fikir olabilir.
Halil ALTUĞ’un katkısı ile

Yeşil leğendeki küçük istavrit!
Küçük istavrit, yiyecek bir şey sanıp hızla atıldı çapariye.
Önce müthiş bir acı duydu dudağında.
Gümbür gümbür oldu yüreği,
sonra hızla çekildi yukarıya.
Aslında hep merak etmişti denizlerin üstünü; neye benzerdi acep gökyüzü?
Bir yanda büyük bir merak,
bir yanda ölüm korkusu.
Ne çâre balıkçının parmakları hoyratça kavradı onu.
Küçük istavrit anladı; yolun sonu.
Koca denizlere sığmazdı yüreği,
oysa şimdi yüzerken küçücük yeşil leğende cansız uzanıvermiş dostlarına değiyordu minik yüzgeci.
İnsanlar gelip geçtiler önünden: bir kedi yalanarak baktı gözünün içine.
Yavaşça karardı dünya, başı da dönüyordu.
Son bir defa düşündü derin mâviyi, beyaz mercanı.
Bir de yeşil yosunu.
İşte tam o anda eğilip aldım onu.
Yürüdüm deniz kenarına,
bir öpücük kondurdum başına,
iki damla gözyaşından ibâret sâde bir törenle saldım denizin sularına.
Bir an öylece bakakaldı.
Sonra sevinçle dibe daldı gitti, bütün kederimi söküp atarak.
Teşekkürü de ihmal etmemişti;
birkaç değerli pulunu elime, avuçlarıma bırakarak.
Balıkçı ve kedi şaşkın baktılar yüzüme:
sorar gibiydiler, neden yaptın bunu niye.
"Bir gün" dedim
"bulursam kendimi yeşil leğendeki küçük istavrit kadar çaresiz, son âna kadar hep bir ümidim olsun diye."

Nâmık KEMAL
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

BİR NEHİR , ÜÇ ŞEHİR
Klasik otomobil yarışmasının ikinciliğini üyemiz Bülent EGELİ kazandı.Türkiye – Yunanistan ve Bulgaristan
Arasında dostluğun pekiştirilmesi ve Meriç nehrinin ıslah edilmesini amaçlayan yarışmaya 30 otomobil
katıldı. Start Bulgaristan’ın Filibe şehrinden verildi.71 kilometrelik Haskovo Harmanlı özel etabından sonra
Kapitan Petko Voyvoda sınır kapısından Yunanistan’ın Orestiada ve Dedeağaç kentlerine varıldı.İpsala sınır
kapısından Türkiye’ye gelen yarışmacılar Edirne’de finiş çizgisine ulaştı.
Bulgar Niki KOLEV birinci Bülent EGELİ ikinci ve yine Bulgar Keril NİKOLOEV üçüncü oldu.
EGELİ yi başarılarının devamlı olması dileğiyle kutluyoruz.

