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DUYURULAR

MERHABA SEVGİLİ DOSTL ARIM,
Mimar Sinan’a Saygı Turu projesi EBİS in 18.05.2012 günü Edirne ye girişi ile sonlandı Mimar Sinan’ın eserlerini
Mostar’dan itibaren 6 ülke, 11 şehri ve 1350 km’yi geçerek tek tek gezen ve ziyaret eden ekibimiz, yanlarında bulunan
kameraman ile gezi boyunca belgesel niteliğinde çekimler yaptılar. Gittikleri tüm ülkelerden oldukça olumlu izlenimlerle
gelen bisikletlilerimiz, turlarını 18.05.2012 günü saat 18:30 da Selimiye camii önünde tamamladı. Ekibimizi gönderirken
olduğu gibi dönüşte de kalabalık bir gazeteci ve halk topluluğu eşliğinde, Rotaryen dostlarım ve Belediye Başkan Yard. Sn
Ertuğrul Tanrıkulu ile birlikte karşıladık. Böylesi zor bir projeyi başından sonuna destekleyen Edirne Rotary Kulübü,
Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığının, iki sivil toplum kuruluşu ile ortak proje yapmasını sağlayarak önemli bir iş
başardı. 22.5.2012 günü projeye destek veren Edirne Valiliği, Edirne Belediye Başkanlığı ve Edirne Rotary Kulübü ile EBİS
heyeti, ayrıca projenin gerçekleşmesinde önemli rolü bulunan Dışişleri Bakanlığı Edirne temsilciliği tüm basın
mensuplarının hazır olduğu Edirne Belediye Başkanlığı Binasında ,mükemmel sonuçlanan bu projenin değerlendirmesini
yapmak üzere basın toplantısı yaptık. Başından sonuna kadar medyada geniş yer bulan bu proje ile amacımız Mimar
Sinan’ı ve eserlerini bir kez daha anmak, bir kez daha gündeme taşımak ve Dünya mirası Selimiye camii ile Külliyesi’ne bir
kez daha dikkat çekmekti. Bunu gerçekleştirdiğimizi görmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz.
- İşte bu projenin asıl emeğini ve yükünü çeken EBİS heyeti 22.05.2012 günü kulübümüzün misafiriydiler. EBİS
başkanı Sn Sadi Çalışkanın yaptığı sunum ve slayt gösterisini heyecanla takip ettik. Konuşma sonrası
kendilerine Edirne Rotary Klübü adına teşekkür belgesi verirken sevgili dostlarımdan da getirdikleri hediyeler
(Mostar köprüsü ve flamaları) Kulübüm adına kabul ettim.
- Kulüp toplantımızda eski üyemiz GDB Sn Mustafa Yardımı’nın aramızda olması bizi ayrıca sevindirdi. Güzel
bir konuşma yaparak, önemli noktalara değindi.
- Sevgili dostlar İngiliz Kraliyet Akademisi 3. sınıf öğrencisi ve çello sanatçısı Hüseyin Gündoğanın 16
temmuzda gerçekleşecek konserinin davetini duyurmak için kürsüye gelen babası Mustafa Gündoğan, oğlu
Hüseyin Gündoğan hakkında bize kısa bir bilgi de verdi.
- Rotaryen dostum ve ağabeyim Sn İrfan Kızanlık’ın kürsüden bizlere ilettiği Atatürk hakkında yazılmış iki
makalede çok etkileyici idi.
Son olarak söz alan 13. Gruplardan sorumlu Guv.Yard. Sn Erdal Ataözden yaptığı konuşma ile yapılan projenin etkin ve
özgün tarafını belirtti ve Mimar Sinan a hep beraber teşekkürlerimizi sunduğumuz bir karakteri olduğunu vurguladı

SAĞLIK MUTLULUK DİLEKLERİMLE,

Muzaffer MEMİŞ

Tatlısıyla tuzlusuyla Sinan a saygı turu23 Mayıs 2012, 17:51
Edirne Bisiklet Kulübü Derneği, 7 Mayıs&#8217;ta başlayarak geçtiğimiz gün sona eren &#8216;Mimar Sinan&#8217;a saygı
turu&#8217; sonunda kendilerine destek olan Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı&#8217;na teşekkürlerini dile getirdi.
Bisikletçiler, yaşadıkları süreci de tatlısıyla tuzlusuyla herkesle paylaştı.
Edirne Bisiklet kulübü derneği üyesi bisikletçiler ‘Mimar Sinan’a saygı turunu bitirdikten sonra düzenledikleri törenle kendilerine destek olan kurum
ve kuruluşlara teşekkür etti. Edirneli bisikletçiler gittikleri ülkelerden aldıkları hediyeleri de kendilerini destekleyen kurumlara hediye ettiler.
Edirne Belediye başkanlığı Meclis salonunda düzenlenen törende konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirneli
bisikletçilerin düzenlediği projenin önemine değinerek, EBİS’İn bu önemli projeyi bitirerek döndüğünü hatırlattı. Belediye olarak sadece projede
kolaylaştırıcı olarak görev aldıklarını dile getiren Tanrıkulu, “Biz Sinan’a saygı duyuyoruz. Onun eserlerini hala kullanıyoruz. Keşke bugün Mimar
Sinan’ın mesleğini yürütenler, Sinan gibi eser yasalar. Bugün yapılan köprüler evler yıkılıyor. Keşke, bugünde Sinan gibi eserler yaparak yüzlerce
yıl kullanabilsek” diye konuştu.
Ardından Edirne Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner bir konuşma yaparak, EBİS’i projelerini gerçekleştirmedeki gösterdiği başarıdan dolayı kutladı.
PROJENİN TAHMİNİMİZDEN ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLADIK
EBİS Başkanı Sadi Çalışkan ise yaptıkları yolculuk hakkında bilgiler verdi. Mimar Sinan’a saygı turu başlığında Mostar Köprüsünden başlayarak
Edirne’de son bulan turlarında en büyük sıkıntılarının, yanlarında gelecek olan araçlarının arıza yapması olduğunu vurguladı. Araçlarının arıza
yapmasının kendilerini büyük bir çabaya ittiğini de dile getiren Çalışkan, şunları söyledi:
“Turumuzun ilk gününde aracımız arıza yaptı. Hedefimiz aracın da desteğiyle turumuzu bitirmekti. Ama araç arıza yapınca bizde turumuzu böyle
bitirmek zorunda kaldık. İkinci gün başka bir araç gelene kadar büyük sıkıntılar yaşadık. Dış işleri Bakanlığı’nın desteğiyle gittiğimiz her ülkede bizi
çok iyi karşıladılar.Sorun yaşamamamız sağlandı. Onlara teşekkür ederim. Büyükelçilerimiz bize büyük destek verdiler. Biz buradan çıkarken
Mimar Sinan’ın eserlerine dikkat etmeyi düşünerek yola çıktık. Ama gittiğimizde projemizin daha büyük bir rolünün olduğunu gördük. Türkiye’nin
ve Edirne’nin ismini de buralarda temsil ettiğimizi ve Türkiye’nin büyüklüğünü buralarda gördük. Tüm yolculuğumuzu pedal çevirerek yaptık. Yıla
çıktığımız ilk günden son güne kadar yağmur altında yolculuk yaparak turumuzu bitirdik. Biz Balkanlar’daki turumuzu bitirdik. Ama Sinan’ın
eserleri Mekke ve Medine’ye kadar gidiyor. Bizden sonraki arkadaşlarımızın da bu turu bu şekilde bitireceğini umuyoruz. Biz bu kadarını
gerçekleştirdik. Bundan sonra da ikinci turun yapılarak bu turun son bulmasını ümit ediyorum.”
Konuşmaların ardından EBİS üyeleri aldıkları hediyeleri protokol üyelerine takdim ettiler.
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*"İcra

eden, tatbik eden, karar verenden daima daha
kuvvetlidir." - Mustafa Kemal Atatürk *
*Kaynak:*
*Prof. Herbert Melzig., Atatürk'ten Neşredilmiş Hatıralar, *
*İstanbul Ekspress Gazetesi, 1952 Tefrika *
Stalin'in Sovyetler Birliği'nin başında olduğu dönemler... Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi ünlü bir diplomat
Karakan... 1917 Ekim Devrimi'nin yıl dönümlerinden birinin sabahında Stalin, son derece sivri, anlamsız ve
onur kırıcı bir demeç veriyor. Bu demecinde aynen şunları söylüyor:
*"Herkes bilsin ki, Rus Milleti; Boğazlarla, Ardahan'ı ele geçirmekten asla vazgeçmeyecektir. Çok yakın bir
zamanda bu davalarımızı halletmiş olacağımızı şimdiden müjdeliyorum..."*
Aynı gece Ankara'da Sovyet Büyükelçiliği'nde de ihtilalin yıl dönümü kutlamaları yapılıyor.
Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal *Atatürk*, gece yarısına doğru Stalin'in bu densiz demecinden haberdar
oluyor ve maiyetine emrediyor:
*"Arabaları hazırlayın gidiyorum."
"Paşamız bu saatte nereye gidecekler?"
" Sovyet Sefareti'ne."
*
Mahiyetin etekleri tutuşur çünkü olayı kavrarlar, içlerinden birisi Atatürk'e:
"Paşa hazretleri nasıl olur? Protokolsüz mü? Siz devlet başkanısınız,protokolsüz nasıl gidersiniz?"
*"Ben protokol falan dinlemiyorum çocuk. Stalin vatanımın topraklarına göz dikmiş, sen bana protokolden söz
ediyorsun. Hazırlayın arabaları." Diye cevap verir.
*
Büyük önderimiz ve arabalar hazırlanır. *Atatürk* ve maiyeti, Sovyet sefaretinin kapısına dayanır.
Ulu önderimiz yüzü asık bir şekilde yukarı çıkar ve o sırada sefarette büyük bir balo vardır. *Atatürk* kendisini
karşılayan Büyükelçi Karakan'ı görünce:
"Merhaba Karakan" der ve aynı sert ifadeyle devam eder. "Rahatsız ettik ama sen benim şahsi dostumsun,
kusurumuza bakmazsın. Bir hususu esasından anlamaya geldim."
"Emredin Sayın Başkan"
"Ajanstan öğrendiğime göre, başbakanınız Stalin, Ardahan'la Boğazları istemiş, kararı katiymiş...Pek yakın
bir gelecekte bu kararını uygulayacakmış. Tam böyle söyleyip söylemediğini bilemem ama buna benzer
şeyler söylemiş. Tabii ki bu nutkun da bir sureti sende vardır. Getir bakalım şunu da işin aslını faslını iyi
anlayalım."
Stalin'in nutku getirilir. *Atatürk* metnin o kısmını yanındakilere kelime kelime tercüme ettirir. Nutuk ajanstan
geçen metin ile aynıdır. Atatürk sorar:
*"Karakan, sefaret telsizinden derhal Stalin'i bulduracaksın. Bu beyanatından vazgeçip geçmediğini
sorduracaksın. Başbakanın tükürdüğünü yalayacak, yalamazsa ben yapacağımı bilirim. Bu cevap bu gece
gelecek çünkü benim senin başbakanından daha önemli kararım var. İstediğim cevabı almadan
sefaretinizden dışarı adım atmam. Eğer cevap istemediğim şekilde gelirse bil ki buradan çıkıp doğru Rus
sınırına gideceğim..."
*
Karakan çaresizlik içinde telsizin başına koşar ve
*Atatürk'ün*söylediklerini aynen nakleder. Stalin'den gelen cevap büyük önderimizi tatmin eder çünkü
cevapta aynen şöyle söylenmektedir. *"Stalin sürçü lisan eylemiştir. Boğazlarla Ardahan'ı almak gibi bir
arzusu katiyetle yoktur..."
*Atatürk cevabı okuduktan sonra Rus Büyükelçisi Karakan'a hitaben *"Karakan seni geri çağırırlar ve
yaşatmazlar. Uzun süredir tanışıyoruz, istersen bize iltica et."
*Karakan bu teklife olumsuz cevap verir ve cevabı telgraftan hemen sonra
bir telgrafla geri çağrıldığını açıklayarak: "Teşekkür ederim. Sizi tanımış
olmam bile kafidir ancak memleketinizdeki vazifem sona ermiştir. Yarın
hareket edeceğim."
Atatürk fazla ısrar etmez ve Çankaya'ya döner. On gün sonra şöyle bir haber
gelir. Sovyetler Birliği'nin eski Ankara Büyükelçisi Karakan fırında
yakılmak suretiyle idam edilmiştir.

Mak ul sebep olunca, çözüm kolay . . . ! ! !
Floridalı yaşlı adam yepyeni aldığı Corvette'ine binmiş ve hafifçegazlamış... 100 km/h, biraz
daha... 140 km/h, seyrelmiş saçlarının arasından geçen rüzgardan aldığı hıza rağmen biraz
yavaşlamış... 120 km/h...
Ve tekrar hızlanmaya başlamış, dikiz aynasından mavi - kırmızı sirenini açmış yaklaşmakta
olan polis arabasını görünce...
Dayanamamış... gazı köklemiş... 180 giderek 200 ve sonunda 220 km/h ile arayı iyice
açmışken...
"yahu ben ne yapıyorum bu yaşlı başlı halimle, ecelime mi susadım ?" diyerek yavaşlamaya
başlamış...
Durmuş... Polis gelmiş adamın saçına başına bakmış... sonra saatine bakmış...
" Bayım yarım saat sonra vardiyam bitiyor. Bugün Cuma. Hafta sonu görevim yok.
Şimdi bana neden bu kadar hızlı gittiğinizi makul bir sebeple açıklarsanız sizi bırakacağım."
Yaşlı adam kısa bir süre düşünüp polisin yüzüne bakmış:
"15 yıl önce karım bir polisle kaçmıştı, onu geri getirdiğinizi sandım."
Polis: "Öyleyse güzel günler dilerim efendim."
Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler
Ömer Kuran’ın katkısı ile

ÜTÜ

Sarışın kadın yanmış iki kulağıyla doktora gider.
Doktor;
- "Kulaklarına ne oldu".
sarışın;
- "Ütü yapıyordum ve telefon çaldı. Ben de telefon diye ütüyü koydum
kulağıma".
Doktor;
- "Peki öteki kulağına ne oldu?".
sarışın;
- "Lanet olası tekrar aradı"...*

RÜYA
Sarışın psikiyatriye giderek derdini anlatıyordu;
- "Hep aynı rüyayı görüyorum bir kapı var, üzerinde bir yazı kapıyı itiyorum, itiyorum bir türlü açılmıyor. Ter
içinde uyanıyorum".
- "Kapının üzerinde ne yazılı peki?".
- "Çekiniz"...*

Brezilyalı din bilimci Leonardo Boff ile Dalai Lama arasındaki kısa fakat anlamlı söyleşi.
Leonardo, “din biliminde hürriyet” akımının geliştiricilerinden biridir.
Bir masa etrafında oturmuş, din ve hürriyet hakkında fikir alışverişinde bulunurken, merak ve biraz da hınzırlık olsun
diye Dalai Lama’ya sordum:
“ Kutsal efendim, sizce en iyi din hangisidir??”
“Tibet Budizmi” ya da “Hristyanlıktan çok daha eski doğu dinleri” demesini beklerken..
Dalai Lama durdu, gülümsedi, ve gözlerimin içine bakarak: ….
“En iyi din, seni Tanrı’ya en çok yakınlaştırandır. Seni daha iyi bir insan yapan hangi dinse, en iyi din odur!.”
Bu kadar bilge bir cevap karşısında, şaşkınlığımdan kurtulmak için devam ettim:
“Daha iyi insan derken??”
Dedi ki:
Yani daha insaflı,
daha duygusal,
daha az alıngan,
daha sevgi dolu,
daha merhametli,
daha sorumlu,
daha etik.”
kılan din hangisi ise, işte en iyi din odur!
Bir an sessiz kaldım!.... Bugün bile bu bilge ve kaçınılmaz cevabı takdir ve hayranlıkla anımsıyorum :
“Dostum, hangi dinden olduğun, ya da ne kadar dindar olduğun beni zerre kadar ilgilendirmez...”
“Beni ilgilendiren, ailene, işine, çevrene, ve hatta dünyaya karşı duruşundur.”
“Unutma ki evren, senin davranış ve düşüncelerinin yansımasıdır!!!”
“Aksiyon- reaksiyon kuralı sadece fizikte yoktur. İnsan ilişkileri de bundan etkilenir. İyilik yaparsan iyilik, kötülük
yaparsan kötülük bulursun..”
“Atalarımızdan duya geldiklerimizin hepsi gerçek!!!..
Başkaları için ne diliyorsan, kendin için de onu yaratırsın.
Mutlu olmak kader değil seçeneğindir!!.
Ve sohbeti şöyle sonlandırdı:
“Düşüncelerine dikkat et, çünkü onlar Söz olur..
Sözlerine dikkat et çünkü onlar Davranış olur.
Davranışlarına dikkat et çünkü onlar Alışkanlık olur.
Alışkanlıklarına dikkat et çünkü onlar senin Karakterini oluşturur. Karakterine dikkat et çünkü o senin kaderini
oluşturur.
Kaderine dikkat et çünkü o senin yaşantın olur, ve........
“En iyi din,
Seni daha iyi bir insan yapan dindir!.”

Bir Çin Atasözü der ki;
"Ming -yu -cuang- gang- gu -bankgung- tyu- tang- ging- gu !...."

" Koca Define gibidir, bulmak çok büyük Şanstır. Ama bir an evvel Gömmek gerekir ! ...."
**************************

Yine bir Çin Atasözü der ki;
"Çang -çin -çong -vancing- hong, jean -heng -cloud -ching- kong ."

" Kadın peşinde koşmanın zararı yoktur, zararlı olan onu yakalamaktır."

