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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar;
Bu hafta toplantımızda Almanya’dan konuklarımız vardı Lorach şehriyle kulübümüzün bağları
çok önceye dayanıyor. İlişkilerimiz güzel bir şekilde devam ediyor.
Daha önceden duyurduğum gibi bu hafta Oristiada kulubü ile kulübümüzün ortak toplantısı
olacak Oristiada kulübü ile ilk defa bir araya geleceğiz inşallah önümüzdeki yıllar için güzel
işbirliklerinin temeli atılır.
Kulübümüzün Avrupa Birliği projesinde yer alma, ortak olma çalışmaları devam ediyor. Bu
konu ile İsmail BİLGİ dostumuz yakından ilgileniyor kendisine teşekkür ediyorum.
27 Nisan’da Bulgaristan kulüpleri ve Edirne Mimar Sinan kulübüyle ortak bir yemek
düzenleyeceğiz organizasyon eşli olacak yine hemen akabinde 30 Nisan’da Guvernörümüzün
katılacağı Asamblemimiz gerçekleşecek. Komite başkanlarımızın hazırlıklarını yapmasını rica
ediyorum.
Kulüp üyelerimizden İsmail BİLGİ’ nin babası ameliyat oldu kendine acil şifalar diliyorum.
Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

Halil ALTUĞ
1781.TOPLANTI
MİSAFİRLERİMİZ

:

Armağan AYAN

Öğrenci

Bülent EGELİ Misafiri

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Ali ES – Cengiz TUĞLU – Kaya ZEYBEKOĞLU – Oktay ALEMDAR – Recayi ARAN

DEVAM DURUMU

:

77.27

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

27 MART Zerrin TİRYAKİOĞLU

Doğum Günü

29 MART Şükrü CİRAVOĞLU

Doğum Günü

29.MART Didem AYAN

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

1782.TOPLANTI
MİSAFİRLERİMİZ

:

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Sadullah HACİYEV

Bulgaristan Kırcali R.K.

Geç.D.Bşk.

Cevcet ADEM

Bulgaristan Kırcali R.K.

Geç.D.Bşk.

Panayot PANAYOTOV

Bulgaristan Kırcali R.K.

Geç.D.Bşk.

Dilço GELEV

Bulgaristan Harmanlı R.K. Geç.D.Bşk.

Demirkan ÇAĞLAYAN – Emre Alp – Gürkan KÖMÜRCÜ – Hasan ALTUNTAŞ – İsmail
GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ – Kaya ZEYBEKOĞLU – Mehmet EREN – Muzaffer
MEMİŞ – Oktay ALEMDAR – Recayi ARAN

DEVAM DURUMU

:

50.00

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

01 NİSAN : Kenan KARAKUŞ

Doğum Günü

03.NİSAN : Mehmet EREN

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

1783.TOPLANTI
MİSAFİRLERİMİZ

:

Angelika Meisser

Lörrach İnternational

Kulüp Misafiri

Regina Heiger

Lörrach İnternational

Kulüp Misafiri

Reinhard Meisser

Lörrach İnternational

Kulüp Misafiri

Burhan SELVİ

Cumhuriyet İÖO Müdürü Halil ALTUĞ Misafiri

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

İsmail GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ – Kaya ZEYBEKOĞLU – Oktay ALEMDAR

DEVAM DURUMU

:

86.36

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

04 NİSAN Sinem GÜLER

Doğum Günü

04.NİSAN Bahar AYAN

Doğum Günü

06 NİSAN Sinan AÇIKGÖZ

Doğum Günü

10.NİSAN Çağla EREN

Doğum Günü

10.NİSAN Halil EGELİ

Doğum Günü

10.NİSAN Gürkan KÖMÜRCÜ

Doğum Günü

10.NİSAN Rüya CEYLAN

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 08.Nisan.2013 Salı ROTARY EVİN de
Başkan : Halil ALTUĞ
Üye
: İsmail GÜMÜŞDERE
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Bülent EGELİ
Sayman : Reşat AYAN
Geç.D.B. : Muzaffer MEMİŞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

Birkaç yıl önce yolum Aynaroz'a düşmüştü. Hani şu Yunanistan'ın kuzeyinde binlerce yıldır kadın ayağı
basmamış özerk manastırlar bölgesi.
Bir akşamüstü üçü de mimar olan arkadaşlarım Dinç, Oğuz ve Fahrettin'le birlikte, dört saat tırmanılarak çıkılan
Simonopetra manastırındaydık.
Sarp kayaların başına kurulmuş, uçan kuşların sırtını seyrettiğimiz ürpertici bir yerdi manastır.
Avluda duruyorduk, akşam karanlığı çöküyordu, bizimle ilgilenen yoktu pek.
Biraz sonra cüppesini yelpirdete yelpirdete bize doğru gelen bir rahip gördük.
Raslantıya bakın ki rahip o gün benim Atina'da yayımlanan, Osmanlı'yla ilgili romanımı bitirmiş ve keşke bu
adamla karşılaşsam da bir iki soru sorsam ama nasıl olacak ki demiş, biraz sonra konuk defterinde adımı görünce
bunun İsa'nın küçük mucizelerinden biri olduğuna hükmetmiş.
Rahibin adı Porfirio imiş.
Neyse, Rahip Porfirio bizi ağırladı ve o kayalara oyulmuş, yedi kat aşağıdaki kütüphaneye götürdü.
Bu yüz bin kitaplık kütüphaneyi görünce aklımıza hemen Umberto Eco ve Gülün Adı geldi. Zaten Eco da bu
kütüphaneye birçok sefer gelmiş.
Porfirio belinden kocaman anahtarlar çıkartarak bize kutsal emanetlerin saklı olduğu bir mahzeni de açtı.
Orada birbirinden eski ikonalar, peygamberlere ait olduğuna inanılan kemikler gibi kutsal Hıristiyan emanetlerini
gezerken birdenbire oraya ait olmayan bir görüntüyle irkildik.
Duvarda bir Osmanlı fermanı duruyordu, fermanın içine çok eski bir belge yapıştırılmıştı ve üstünde Arapça
yazılarla yeşil bir el resmi vardı.
Bunun ne olduğunu sorduk.
"Bu" dedi, "Hazreti Ömer'in Kudüs'ü zaptettikten sonra Ortodokslara tanıdığı imtiyaz belgesidir."
"Peki ferman?"
"O da Fatih Mehmet'in fermanıdır. Hz. Ömer'in belgesini fermanına yapıştırıp Aynaroz'a verdi ve bu belge 500 yıl
boyunca din özgürlüğümüzü güvence altına aldı."
Bu belge ve sözler karşısında ne kadar heyecanlandığımızı tahmin edersiniz.
"Peki bu belge ve ferman nasıl oldu da buraya geldi" diye sorduk.
Zaten tarihte yaşıyor izlenimi veren rahip Porfirio sanki dünkü bir olaydan söz eder gibi "Mara Brankoviç
sayesinde" diye cevapladı.
"Mara Brankoviç kim" diye sorduk.
"Fatih'in annesi" dedi. "Sırp Kralı'nın kızı. İmanlı bir Ortodoks olan Mara, daha Mehmet'in şehzadeliği sırasında
bizim başrahibe haber yolladı. 'Şehzademin size sempatisi var. Gelip şimdiden şefaatini dileyin' dedi. Bunun
üzerine başrahip başkanlığında bir heyet çeşitli hediyelerle gidip Şehzade Mehmet'i ziyaret etti. Mehmet padişah
olunca Hz. Ömer'in belgesini fermanına yapıştırıp Aynaroz'a verdi ve bu belge bizi 500 yıl korudu."
Kütüphaneden yeryüzüne çıktığımızda tuhaf duygular içindeydik.
Bu yazıdaki bilgilerin bir kısmı kimilerinin hoşuna gider, kimilerinin gitmez.
Ama ben gördüklerimi ve duyduklarımı yazıyorum; yani tanıklık ediyorum.
Zülfü Livaneli
Gür KARASU’nun katkısı ile

YAŞLANINCA YAPILMAYACAKLAR LISTESI. (Daha yaşlanmaya çok var ama, bunları bir tarafa not edelim).
-Konuşmalarımın, örneklerimin her öznesi "Ben" olmayacak. "Ben böyle yaptım", "Ben var yaaa...", "Ben
meslekteyken" demeyeceğim.
-Her muhabbete atlayıp durmadan anılarımı anlatmayacağım.
-Açılan her konuyu kendi anıma dayandırmayacağım.
-Anıları da abartmayacağım. Unutup aynı anıları tekrar tekrar anlatmamak için çevremdekilerden yardım
isteyeceğim. Kibarca, "evet, daha önce anlatmıştınız" diyenleri duymazdan gelmeyeceğim
-Restoranda, yolda gürültü yapan gençlere, çocuklara bakıp "cık cık cık" yapmayacağım, asabi asabi kafa
sallamayacağım.
-Kimseye "gençliğinizin kıymetini bilin" demeyeceğim. Zaten bilmeyeceklerini unutmayacağım.
- Genç kızlara, "saçınızı boyatmayın, makyaj yapmayın; gerek yok.Zaten ileride mecbur kalacaksınız"
demeyeceğim. Çünkü asıl o zaman yapılmayacağını bileceğim.
- Bir olayı anlatmam iki saat sürmeyecek. Kısa giriş, mümkünse az gerekçe ve hemen sonuç...
- Erkeksem önleri artık olmayan saçlarımı uzatıp, ense kökünden atkuyruğu yapıp, çapkınlığa çıkıp "kart
zampara" olmayacağım.
- Kadınsam estetiği dozunda bırakacağım. 70'lik bedene çekik ve 30'luk surat yaptırmayacağım.
- Fuşya, parlak sarı ve lame kıyafetlerden uzak duracağım.
- Her konunun en doğrusunu bildiğimi sanmayacak, daha da önemlisi bunda diretmeyeceğim.
- Sinirli olmayacağım.
- Kendimi sevimli sanmayacağım.
- Karşı fikirlerle karşılaştığımda hırçınlaşmayacağım.
- Saçımı kadınsam platin sarısına, erkeksem kızıl kahveye boyatmayacağım.
- Yanılıp bıyıkları da boyayıp, iki gün sonra sarı kara bıyıklarla gezip çoluk çocuğun maskarası olmayacağım.
- Kadınsam dar paça dar jean, erkeksem Hawaii gömlekler giymeyeceğim.
- Şapka takmayacağım.
- Ayrıldığım iş yerine ziyarete gitmeyeceğim. Hadi dayanamadım gittim, genç meslektaşlara "ben senin patronun
M'yi tanırım. Bizim stajyerimizdi" demeyeceğim.
- Gaza gelip "Dur bir arayayım keratayı" gibi girişimlerde bulunup kendimi rezil etmeyeceğim.
- Başka tanıdıkların iş yerlerine de gitmeyeceğim. Gidersem de 10 dakikadan fazla kalmayacağım.
- Hele hele, "siz işinizi yapın ben çayımı içerim" deyip saatlerce oturmayacağım.
- Telefon açmadan emrivaki yapıp kapılarına dayanmayacağım.
- Çok konuşmayacağım, çok konuşmayacağım, çok konuşmayacağım.
- "World is against me" sendromuna girmeyeceğim.
- Biraz da arabeskleşip "öldürmeyen düşman beni kuvvetlendirir" girdabına düşmeyeceğim.
- Hayatı kendi yaşadıklarımdan ve duyduklarımdan ibaret sanmayacağım.
- Herkesi kendim gibi emekli sanmayacağım.
- Telefon edip direkt konuya dalmayacağım, "Müsait misin?" diye soracağım.
- Telefonlarıma cevap verilmediğinde, ısrarla aramaya devam etmeyeceğim. Müsait olmadığını düşünüp, hemen
alınmayacağım.
- Gençken kariyer ve para peşinde koşmaktan, birtakım hobiler edinmeyip, şimdi yapacak bir şey bulamayıp
sudan çıkmış balığa dönmüşsem, artık zor da olsa bunları yapmaktan vazgeçmeyeceğim.
- Gençken para, kariyer ve karı kız peşinde koşacağım diye hısım akrabayı, arkadaşlarımı ihmal edip, görmezden
gelmişsem, çevremi dağıtıp, şimdi maymun gibi ortada tek başıma kalmışsam, bu saatten sonra yalnız kalmama
uğruna kurulacak arkadaşlıklara çok dikkat edeceğim.
- Acımasız olmayacağım...
- "Ben nasıl yaptım, onlar da yapsın efendim!" demeyeceğim.
- İnsanın kırk yaşına kadar geçen yıllarının bir kitap, geriye kalan yıllarının da o kitabın eleştirisi olduğunu
savunmayacağım. Ama hem savunmayıp hem de uygulamayacağım.
- "Eğlence gençlikte günah, yaşlılıkta çılgınlıktır" felsefesini ilke edineceğim.
- Sakin bir sahil kasabasına yerleşip iyice bunalıma girmeyeceğim.
- O sessizlikte denize bakıp bakıp geçmişimle hesaplaşıp, gelecek göremeyip kendimi iyice yaşlanmaya
bırakmayacağım.
- Mümkünse yaşadığım şehrin en kalabalık merkezine yerleşeceğim. Onunla bununla dalaşıp yakınlarımı rahat
bırakacağım...

- Bu listeyi de saklayıp her sene yeni maddeler ekleyeceğim.
- Gençlerle konuşurken "ben sizin yaşınızdayken" diye söze başlamayacağım.
- Sırf yaşımdan dolayı saygı görmeyi beklemeyeceğim.
- Para karşılığı genç kızlarla birlikte olmayacağım.
- Kimseye "içimdeki çocuk"tan bahsetmeyeceğim.
- Âşık olan gençlere "ben de âşıktım ama geçiyor, aşk geçicidir" demeyeceğim.
- Gençlerin heyecanlarını hafife almayacağım. Onlara sürekli sabretmelerini söylemeyeceğim.
- Pembe toka takmayacağım.
- Çocuk büyütmek üzerine akıl vermeyeceğim.
- Herkesin kocasının (karısının) benim kocamla (karımla) aynı karakterde olduğunu farz edip onlara bu doğrultuda
akıl vermeyeceğim.
***** HEPIMIZE IYI YAŞ ALMALAR

8U M354J Z1HN1M121N N3 K4D4R
H4R1KUL4D3, 3TK1L3Y1C1 53YL3R
Y4PT1Ğ1N1N K4N1T1D1R.
845L4NG1ÇT4 0KUM4K 20RDU,
F4K4T 51MD1 8U 54T1R1 Z1HN1N12
K4F4 Y0RM4D4N 0T0M4T1K 0L4R4K
0KUY481L1Y0R D3Ğ1L M1?
GURUR DUY4B1L1R51N1Z!
S1RT1N121N S1V42L4NM451N1
H4K3D1Y0R5UNUZ! 83Ğ3ND1YS3N1Z
V3 OKUYABİLDİYSENİZ
4F3R1N…

"Korkarım ki bir gün teknoloji, insan iletişiminin ve
yakınlaşmasının önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak."
Albert Einstein

O GÜN GELDİ Mİ ACABA ?????????

Arkadaşlarla Kafe’de sohbet

Takımına tezahürat yaparken.

Samimi bir buluşma

Müze gezisinde

Plajda mutlu bir gün.

Arkadaşlarıyla sınıf yemeğinde

Kanka ile sohbette.

Çevre gezisinde

