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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar;
Bu haftaki toplantımızda güzel bir Rotary gecesi yaşadık. Grup İnceleme Değişim Programı kapsamında Türkiye’de
bulunan 5 Amerikalı konuğumuzdu. Yine Bulgaristan’ın Pyrgos Rotary Kulübü Başkanı, Gelecek Dönem Başkanı ve Geçmiş
Dönem Başkanlarından bir kulüp üyesi konuğumuzdu.
Almanya’dan da Lorach İnternational’ dan 3 konuğumuz vardı.
Ayrıca Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübünün Başkanı ve bazı üyeleri de konuğumuz oldu.
Rotary’nin gücünün hissedildiği bir geceydi katılan tüm konuklara teşekkür ediyorum.
Bölge Konferansımızı bir kez daha hatırlatıyorum. 1-2 Haziran’da İstanbul’da olacak. Dostlarımızın katılımını bekliyorum.
Almanya’ya giden RYLA ekibimiz dündü. İzlenimlerini geniş olarak önümüzdeki hafta bizlerle paylaşacaklar.
Üyelerimizden Ali ES dostumuz geçirdiği bir iş kazası nedeniyle ameliyat oldu kendisine acil şifalar diliyorum.

Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

Halil ALTUĞ
______________________________________________
MİSAFİRLERİMİZ

:

Bültenimiz_6 sayfadır_
Grup İnceleme Değ. Kom.Başkanı

Marty FINS

Manchester,CT Rotary Club

Lauren ALEX

Amerika Grup İnceleme Değişim Ekip Üyesi

Danny LEE

Amerika Grup İnceleme Değişim Ekip Üyesi

Elizabeth McCOSKRİE

Amerika Grup İnceleme Değişim Ekip Üyesi

Sally UMLAUF

Amerika Grup İnceleme Değişim Ekip Üyesi

Stefan GERMANOV

Bulgaristan Bourgas-Pyrgos

Dönem Başkanı

Boyan BİGLİMOV

Bulgaristan Bourgas-Pyrgos

Gelecek Dönem Başkanı

Vecdi ORMANOV

Bulgaristan Bourgas-Pyrgos

Kulüp Üyesi

Can-Sermin ÜRENLİ

Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü Dönem Başkanı ve eşi

Dilek-Berrin ÖZMERDİVEN

Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü Geç.Dönem Başkanı ve eşi

Ahmet Hamdi ZAFER

Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü Sekreteri

Özlem-Cem ÇELİKER

Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü Üyesi ve eşi

Neslihan TÜRKAY

Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü Üyesi

Angelika MESSER

Almanya Lörrach İnternational

Reinhard MESSER

Almanya Lörrach İnternational

Seda ÖZ

Almanya Lörrach İnternational

Aslı GİDERGİ

T.Ü.Öğ.Üyesi Yrd.Doç.

Eski Rotarct

Deniz YAVUZ

T.Ü.Öğ.Üyesi Yrd.Doç.

Eski Rotarct

Özkan BİRER

Beykent Koleji

Güney AÇIKGÖZ

İş adamı

Alp ÜRENLİ

MAZERETLİ ÜYEMİZ

:
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MODA'DAKİ EV.....
MODA'nın denize açılan sokaklarından birindeki küçücük eve girerken Türkiye Cumhuriyeti'nin "özel" tarihinin burada
saklandığına hala inanamıyordum...
Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı sırasındaki tabancası, Fikriye'nin intihar ederken kullandığı tabanca (inanılmaz küçüklükte
bir tabanca bu, üzerine adının baş harfi işlenmiş), ölürkenüzerinde bulunan beyaz geceliği, elinden hiç düşürmediği Nutuk ve
arasında Fikriye'nin verdiği solmuş bir gül, ilkokuldaki Kuran - ı Kerim'inin kılıfı, Salih Bozok'un intihar ettiği tabanca, ölüm
raporu, Etnoğrafya Müzesi'ne geçici olarak defni hakkında tutanak, TBMM'nin taktığı nişan, günlüğü, telgrafları, kendi el
yazısıyla nutku, ipek nar çiçeği rengindeki röpdeşanbırı, iki çift çorabı, devamlı içtiği bir kutu sigarası, pantalonunun kemeri,
fotoğraflarından aşina olduğumuz o ünlü deri yeleği, dört madalyası, binlerce fotoğraf ve Atatürk devriyle ilgili sayısız ve eşsiz
yerli yabancı gazeteler...
Ser verip, sır vermeyen bir ev bu, evsahibi de öyle. Ortalıkta Atatürk'e dair bir ize falan da rastlamıyorsunuz. Arkalara doğru
gittikçe birkaç fotoğraf o kadar. Sordukça bir şeyler muhafazalarından çıkıyor.
Eriş Ülger bir mimar. Uzun yıllar üst düzey bürokratlık yapmış, Almanya'da, İsviçre'de çalışmış. İki kızı var.
"Ben bir Atatürk arşivcisi olmayı değil fikir sahibi olmayı hedefledim. Bilgisiz fikir olmaz. Atatürk'le ilgili doğru bilgileri bulmaya
çalıştım. Bu anlamda Atatürk yaşarken Avrupalı'nın ona nasıl baktığını da çok merak ettim. Avrupa'daki arşivleri araştırmaya
başladığımda Avrupalıların onu 1916'da keşfettiğini anladım. Bir siyasi olarak değil, Jean Jacques Rousseau, Robespierre
gibi bir düşünür olduğunu, bizim 1997'de göremediğimizi yani ümmeti,ulus haline getireceğini görmüşlerdi"
diyor Ülger.
Atatürk üzerine yedi kitap yazmış. Mütevazı bir bütçeyle 1953'den bu yana, bazen taksitlerle bir araya getirmiş bunları. Çok
özel eşyaların bir kısmını Salih Bozok'un oğlu Cemil Bey, bir kısmını da Sabiha Gökçer hediye etmiş. Orijinal fotoğrafları
Selahattin Giz'den ve Atatürk'ün askeri fotoğrafçısı Nedim Tengizman'dan almış. Ölüm ve defin tutanağını ise Atatürk'ün
doktoru Mim Kemal Öke'nin eşi vermiş. Bu teslimlerin neredeyse tümü noter huzurunda gerçekleştirilmiş.
Eriş Ülger şimdiye değin ortaya hiç çıkarmadığı bu hazineyi sergilerken biraz mahçup sanki:
"Bunlara sahip olmak değil, fikrine sahip olmak önemli benim için. Ayrıca bunların yerinin evim ve elim deği halkın rahatlıkla
ulaşabileceği bir yer olduğunu düşünüyorum."
Mustafa Kemal'in tüm kararlarını yalnız aldığına ve hiçbir zaman yardımcısının olmadığına dikkat çeken Ülger, onun çok
yalnız bir adam olduğuna inanıyor. Kadınlarla ilişkisinin ve çapkınlığının ise abartıldığını savunuyor.
Ülger'in araştırmaları sonucu vardığı sonuç, Atatürk'le Latife Hanım'ın hiçbir zaman bir ruh ve fikir birliği içinde olmadıkları,
Ata'nın ruh ve fikir birliğini Fikriye Hanım'la yaşadığı;
"Latife Hanım, Ata'nın çamaşırını bile yıkamamıştır. İçki içmesine mani olmaya çalışmıştır, bazen tercümanlığını yapmış,
protokolde yerini almıştır. Ama asla Mustafa Kemal'e nüfuz edememiştir, aralarında hep ciddi bir mesafe olmuştur."
Latife Hanım huysuz bir kadındı. Mutfağa inip ahçıbaşıyla zeytinyağını fazla koydu diye bile kavga edermiş. O ve Fikriye
kıyaslanamaz. Fikriye, Mustafa Kemal'in fikir dostu olmuştur, çamaşırlarını da yıkamıştır, onu korumaya da çalışmıştır.
Atatürk'ün de onu sevdiğini ve korumaya çalıştığını 1921'de Rafet Paşa'ya çektiği bir telgraftan rahatlıkla anlıyoruz.
Bu telgrafta "Yunanlılar yaklaşıyor. Fikriye Hanım'ı, Ruşen ve Salih beylerin hanımlarını alıp Kayseri'ye doğru yola çıkın. Bu
yolculukta Fikriye'yi altı asker korusun" deniyor.
Atatürk nutuklarından ve kahramanlık türkülerinden hiç hoşlanmayan Ülger, "Türkiye boyutlarını tespit edeceği bir kararı
vermek zorunda. Niçin yaptı, neden yaptı, nasıl yaptı. Bu iş söylevlerle, heykellerle olmaz" diyor.
Eriş Ülger, Atatürk'le ilgili birçok tüyo verdi, ben de size onunla ilgili bir tüyo vereyim: 10 Kasım 1953'de Atatürk Anıtkabir'e
taşınırken gençliğe hitabını okuyan çocukmuş...
Bir anısı:
Atatürk'le ilgili o kadar az şey biliniyor ki, bir tane özel anısını merak ediyorum: "Yıl 1932. Çankaya. Atatürk'ün sofrası. Ruşen
Eşref, Salih Bey, Falih Rıfkı Atay, Recep Zühtü ve birkaç bilim adamı. Gecenin ilerlemiş saatlerinde Mustafa Kemal döner ve
Salih Bozok'a sorar:

- Yarın günlerden ne?
- Cuma efendim.
- Peki Hacı Bayram Camii'nde cuma vaazını kim verecek?
- Bilmiyorum efendim.
- Çocuk, git yarın vaaz verecek hocayı al gel. Bu gece soframıza misafir olsun.
Mevsim kıştır. Salih Bey kısa bir zaman sonra hocaefendiyle Çankaya'nın kapısından girer ve Paşa'nın "bilim sofrasına"
misafir olur. Paşa kendisine portakal suyu ikram eder ve sohbet eder. Bir ara sorar:
- Hocaefendi, yarın cuma hutbesi vereceksiniz, halka ne anlatacaksınız?
- Günahtan sevaptan bahsedeceğim.
- Başka ne anlatacaksınız?
- Allahtan, peygamberden bahsedeceğim.
- Güzel, daha ne anlatacaksınız?
- Cennetten cehennemden bahsedeceğim.
Bunun üzerine Mustafa Kemal şöyle der:
- Hocaefendi, binlerce şehidin kanıyla sulanan bu topraklar üzerinde hürriyet ve bağımsızlığımıza hangi
imkansızlıklar içinde kavuştuğumuzu, devrimleri, okkanın gidip kilonun, arşının gidip metrenin geldiğini, zeki ve
çalışkan Türk ulusumuza siz anlatmayacaksınız da kim anlatacak?
Hocaefendi mahçuptur. Paşa, Salih ve Ruşen Bey'e döner.
- Hocaefendi bu gece bizim misafirimiz olsun. Kendisini devrimlerimiz hakkında irşad edin. Yarın Hacı Bayram Camii'nde
devrimlerimiz hakkında hutbe verecek der.
Hocaefendiye bir de yeni kıyafet dikilir. O cuma devrimler konusunda Ankaralıları aydınlatan hocaefendinin o günkü fotoğrafı
da bugün Eriş Ülger'in arşivinde yerini almış. Ülger, İslam dinine en büyük hizmeti Atatürk'ün verdiğine inanıyor ve
“ 600 sene padişahın,300 sene de halifenin kulu olan toplum,Allah’ın kulu yapılıyor.Bundan daha büyük hizmet olur mu ? “
diyor.
Sedat ÖNENGÜT’ün katkısı ile

ALTTAN 7,ÜSTTEN 10 ÇUBUKMU VAR ??

YOKSA BİZEMİ ÖYLE GELİYOR

*Aşağıdaki sorulara mantıklı cevap verebilecek birileri yok mu?*
** Tarzan’ın neden sakalı yoktur? Köse değilse, tras olmayı ormanda nasıl öğrenmiştir?
** Pillerinin bittiğini bilmemize rağmen, uzaktan kumandanın tuşlarına neden daha sert basarız?**
** Bebekler 2 saatte bir uyanırken, insanlar neden rahat uyumayı "bebekler gibi uyumak" seklinde tanımlar?
* * Nasıl oldu da uzaya gitmemiz, bavullara tekerlek koymayı akil ettiğimizden önce oldu?
** İnsanlar saati sormak için bileklerini işaret ederken, neden tuvaletin yerini sormak için kıçlarını işaret etmezler?
** Asansör düğmesine birden fazla kez basmak asansörü daha mi hızlı getirir?
** Neden insanlar kapalı bir alandan yağmur yağan alana çıkınca kafalarını eğerler? Yağmura duyulan saygıdan
midir, yoksa ondan tırstığımız için midir?
** Neden dükkanını kapatıp giden esnaf, kapıya "10 dakika sonra dönücüm" yazar, ne zaman gittiğini nasıl
anlarız?
** Televizyona çıkan insanlar neden kendilerini Türkiye'deki bütün insanların izlediğini sanırlar? (Örneğin: "Su
anda 70 milyon kişi bizi izliyor...")
** Neden bazı kızlarımız şirin bir hayvancağız gördüklerinde "inanmıyorum!" derler? İnanılmayacak olan nedir?
** Cumartesi ve Pazartesi'nin neden kendi isimleri yoktur?
** Bulmacalarda boru sesinin karşılığı neden hep "ti"dir? Bulmacaları hazırlayan arkadaşlar hiç "ti" diye ses
çıkaran boru görmüşler midir?*
** Neden ilanlarda "doktordan temiz araba" diye yazılır? Hipokrat yeminin de "arabamı temiz kullanacağım"
seklinde bir madde mi vardır? Bir arabayı sadece doktorlar mi temiz kullanır?
**Bazı Türk politikacılar neden camiden çıktıktan yarım saat sonra kürsüye çıkıp millete yalan söylerler. Bunlar
politikacı
olabilecek kadar akıllı mı zannederler kendilerini ,yoksa Allah ı kandırabileceklerini zannedebilecek kadar aptal
mıdır ?

Tanrı ve Şeytan
Tanrı yeryüzünü "Lahana, Karnabahar, Ispanak" gibi çeşit çeşit yeşil ve sarı sebzeyle
donattı.
"Adam ve Kadın" sağlıklı ve uzun hayatlar yaşasın diye.
Bunu gören Şeytan McDonald's'ı yarattı. McDonald's ise 99 centlik iki katlı Cheeseburger' i
icat etti.
Şeytan Adam'a dedi ki; "Yanında patates, cips ister misin?" Adam dedi ki; "Süper boy olsun!"
Böylece
Adam kiloları almaya başladı...
Ve Tanrı sağlıklı yoğurdu yarattı. Kadın onu yesin ve bedenini Adam'ın beğendiği boyutlarda
tutsun diye.
Bu sefer Şeytan, yoğurdu dondurdu. Çikolata getirdi, fındık getirdi.Yoğurdun üzerine konacak
parlak renkli şekerler getirip serpti.
Ve kadın da kiloları almaya başladı....
Ve Tanrı dedi ki ; "Şu taze salatamı bir deneyin" Bunun üzerine Şeytan kremalı hazır salata
soslarını icat etti, üzerine salam ve dilimlenmiş peynir parçalarını da ekledi. Sonra tatlı için
dondurmayı çıkardı. Ve
kadın daha da kilo almaya başladı....
Ve Tanrı bu sefer dedi ki ; "Sana sağlıklı sebzeler verdim. Onları pişiresin diye zeytinyağı da
veriyorum" Ve Şeytan, Cracker Barrel'dan tavukla kızarmış biftek getirdi. Öyle büyüktü ki,
kendi ayrı tabağı bile vardı. Ve adam kiloları yüklendi,kötü kolesterol tavanı delip çıktı...
Ve Tanrı, koşu ayakkabılarını yarattı ve adam bu fazla kilolardan kurtulmaya karar verdi.
Ama bu sefer Şeytan, kablolu TV'yi yarattı, uzaktan kumandayı yarattı.Öyle ki, adam TV1
den TV2 ye giderken bile yerinden kalkmadı....
Ve tanrı patatesi yarattı. Besinle dolu, doğal olarak, yağ düzeyi düşük, sağlıklı bir sebze
olsun istedi.
Sonra Şeytan geldi ve patatesin sağlıklı kabuğunu soydu attı.
Nişastalı gövdesini çabuk çabuk kesip, derin tavada katı yağ ile kızarttı.
İçine banıp yensin diye de mayonezi icat etti. Ve adam uzaktan kumandasına sarıldı,
kızartılmış patatesini mayoneze banıp yedi.
Yedikçe kolesterole battı.
Ve şeytan baktı, iyi olduğunu gördü."İyi oldu" dedi......
Ve Tanrı içini çekerek baktı, düşündü ve "by-pass" cerrahiyi yarattı...Bunu gören Şeytan da
"Sağlık Sigortası Şirketlerini" getirdi!
İrfan ERETEN’ in katkısı ile

Linda Dearman ın katkısı ile

Time is 9 something..

