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DUYURULAR

Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;
Bu hafta Yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdik.Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyor,Yeni
yılın Ülkemize,bizlere sağlık,huzur.mutluluk getirmesini diliyorum.Önümüzdeki hafta toplantımızı
Bulgaristan ın Svilengrad Rotary Kulübünün Toplantısına katılarak gerçekleştireceğiz.Dolayısıyla
kulüpte olmayacağız.Bulgaristan daki toplantıya katılacak dostlarımızın Sn.Cengiz TUĞLU yada
Sn.Tamer BORAL dostumuza haber vermelerini rica ederim.Hareket saatimiz 14 Ocak Salı günü
kulüp önünden saat 16:00 dır.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Halil ALTUĞ

2012 – 2013 Dönem Başkanı

Bültenimiz_5 sayfadır
30.Eylül 2013 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Bülent EGELİ – Gürkan KÖMÜRCÜ – Mehmet EREN

DEVAM DURUMU

:

82.35

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

01.OCAK Munise EREN

Doğum Günü

01.OCAK. Serpil GÜMÜŞDERE

Doğum Günü

KUTLARIZ……

Önümüzdeki hafta toplantımız: 14.Ocak.2014 Salı saat 19.oo da ROTARY EVİ nde
Başkan : Bülent EGELİ
Üye
:
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Cengiz TUĞLU
Sayman : İsmail BİLGİ
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

FOTOĞRAFA BAKTIĞINIZDA EE NE VAR BUNDA ŞİMDİ DİYORSUNUZ?
200 metrede altın ve bronz madalya kazanan Amerikalı iki siyah atletin, Tommie Smith ve John Carlos’un siyah deri
eldivenli yumrukları havada, başları önde posteri yıllarca hayal dünyamızı ve asıl oda duvarlarımızı süslemişti.
İtiraf ediyorum ki, Aynur Çağlı’nın o muhteşem haberini okuyana kadar aynı karede önde duran, gümüş madalyalı
Avustralyalı beyaz atlete hiç dikkat etmemişim. Adı Peter Norman imiş...
İşte bu atlet geçen hafta öldü. Haberin ve konunun tekrar gündeme gelmesinin sebebi budur.
Gelelim hikayeye...
Mexico City’de 200 metre finali koşulmuş. Amerikalı (siyah) atletler Tommie Smith ile John Carlos birinci ve üçüncü
gelirken, ikinciliği Avustralyalı (beyaz) Peter Norman kazanmış.
Madalya töreni için bekledikleri sırada, Carlos, Peter Norman’ın yanına gelerek sormuş:
- İnsan haklarına inanıyor musun?
- Evet, inanıyorum.
- Peki ya Tanrı’ya?
- Bütün kalbimle...
Bunun üzerine, iki siyah atlet kafalarındaki eylem planını açıklamışlar, Norman tereddütsüz katılmış:
- Ben eyleminizi destekleyeceğim, bana ne yapmam gerektiğini söyleyin!
İlk defa, o günler için müthiş bir provokasyon hatta devrim sayılacak bir eylem planlıyor iki genç adam: Amerika’daki ırk
ayrımcılığını ve siyahlara reva görülen fakirliği ve ikinci sınıf vatandaşlığı protesto edecekler... Ama nasıl?
Fikir Norman’dan geliyor: bir çift siyah deri eldiven buluyorlar, sağ tekini Tommie, sol tekini John eline geçiriyor; fakirliği
sembolize etmek için çıplak ayakla kürsüye çıkıyorlar, başları kederle öne eğik, sıkılı yumruklarını havaya kaldırıyorlar.
Önlerinde duran beyaz atlet Peter Norman da, dayanışmasını göstermek için kalbinin üstüne ‘İnsan Hakları İçin Olimpiyat
Projesi Hareketi’nin kokartını iğneliyor.
Amerikan milli marşı çalarken plan icra ediliyor ve eylem koyuluyor.
Ve tabii (hatırlıyorum) dünya birbirine giriyor. Amerika ayağa kalkıyor. Olimpiyatlar bile gölgede kalıyor, dünya gazeteleri
yumrukları havada siyah atletlerin fotoğrafını birinci sayfadan veriyor...
Amerikan Olimpiyat Komitesi iki siyahın spor kariyerini o saniye bitiriyor. Eylem amacına ulaşmış, Amerika’daki zenci
azınlığın durumu dünya gündemine girmiştir. Smith ve Carlos spor hayatlarını (ve buna bağlı olarak geleceklerini) feda
etmişler ama dünya tarihine geçmişlerdir. Dünyadaki yüz milyonlarca ezilmiş siyahın ilahı haline gelmişlerdir.
Peki ya Avustralyalı beyaz Peter Norman?
Meslektaşım Aynur’un anlattığına göre, Norman’ın da hayatı kararmış.
Tommie Smith diyor ki:
“Peter, bir beyazdı. O günlerde siyahların haklarını savunma cesareti gösteren, onurlu ve belkemiği sahibi beyaz çok
azdı. Peter, Avustralya’ya döndüğünde kimse yüzüne bakmadığı gibi, herkes tarafından yargılandı. Onun da atletizm
kariyeri bitti, spor çevrelerinden dışlandı. Tehditler, işsizlik ve tecrit nedeniyle öyle sıkıntılı günler yaşadık ki, üçümüzün de
ilk evliliği sona erdi.”
Avustralya Devleti Norman’ı ölene kadar affetmemiş ama... Norman intikamını mezara götürmüş: 1968 Olimpiyatları
finalinde ikinci olurken kırdığı 200 metre Avustralya rekoru hâlâ, 38 yıl sonra kırılamamış.
Ölene kadar süren ‘eylem kardeşliği’...
İki Amerikalı ve bir Avustralyalı ‘lanetli’ atletin o gün başlayan ‘eylem kardeşliği’ ve dostlukları ömür boyu sürmüş. Aradan
geçen 38 yıl boyunca, yazışmışlar, buluşmuşlar, görüşmüşler.
Ta, geçen hafta, Peter Norman evinin bahçesinde kalp krizi geçirip 64 yaşında ölene kadar.
Ve şimdi, fotoğrafın sağına tekrar bakın
Melbourne’de yapılan cenaze töreni. ‘Onurlu beyaz atlet’ Peter Norman’ın tabutu, Tommie Smith (solda) ve John
Carlos’un omuzlarında..

Bir baba, tüm ömrünün birikimleri ve tecrübeleriyle oğluna nasihat ediyor. Keşke siyasi veya dünyevi
ömrünün son yıllarında tüm babalar bu kadar güzel nasihatlerde bulunabilseler çocuklarına!

İlginç bir BABA nasihati...
"Oğlum, Türkiye'de hiç bir zaman döviz üzerinden borçlanma.
Başbakan dahil hiç bir siyasi liderin veya bakanın demecine inanıp işlerini onlara göre sakın düzenleme.
Hiçbir zaman acele karar verme ve verdiğin karardan kolay geri dönme, bu davranış kendine güvenini
arttırır.
Arkadaşına kefil olmak yerine, eğer imkanın varsa ona borç vermeyi teklif et.
Eğer bir mal satman gerekiyorsa mümkünse vadeli satma, peşin sat,hatta biraz zarar etsen bile böyle yap.
Kredi kartı ile alışveriş yaparken kartını görevliye veya garsona sakın teslim etme, bizzat sen kasaya
götür, pos (kredi kartı) cihazından geçişini izle ve makineden çıkan fişin rakamlarını kontrol et.
Kredi kartı şifreni banka görevlisi de olsa bile kimseye söyleme ve ATM makinesi kullanırken de çevredeki
kişilere gösterme.
Hiçbir kooperatife üye olma çünkü 1990 senesinden sonra kooperatif yoluyla ev veya arsa sahibi olmanın
hiçbir avantajı kalmadı.
İş hayatı: En zor taklit edilen imza, bir defada kalemi kağıttan kaldırmadan atılan imzadır. imzanı bu
şekilde atmaya gayret et, en büyük ve yenilmeyen tek gücün bilgi ve tecrübe olduğunu unutma...
Her kime olursa olsun kefil olacaksan ödeyebileceğin rakamdan fazlasına kefil olma, kefalet tutarı belli
olmayan sözleşmelere imza atma, aksi takdirde her şeyini kaybedebilirsin.
İş hayatında hiç kimseye olduğundan fazla değer verme, hiç kimseyi de küçük görme, iş yerine girerken
kapıcının elini sık, hizmetlinin hatırını sor, gerektiğinde karşılıksız yardımda bulun.
Yürüyebileceğin mesafelerde otomobil kullanma. Hiçbir zaman görevde iken bir devlet memuruna hakaret
etme, hatta ona vurmayı aklından bile geçirme. Aksi takdirde bir yıla kadar hapis cezası alabileceğini
unutma.
Otomobil için:Otomobil satın alınırken satışı en kolay olan marka ve modelde araç satın almaya gayret et.
bu senin hazır para kaynağın olmalıdır. Çünkü insanın büyük paraya ne zaman acilen ihtiyaç
duyacağı belli olmaz.
Otomobiline binmeden önce lastikleri, kullanırken motor hararetini,araç tan indiğinde camları ve kapıların
kilitlerini kontrol etmeyi unutma..
Güvenebileceğin bir tamircinin telefonu her zaman yanında olsun.. Mümkünse aynı marka otomobilin yeni
modellerini satın al, böylece tamircin hep aynı kalır.
Otomobilinin periyodik bakımı ile trafik ve sigorta belgelerinin tam ve eksiksiz olmasına dikkat et.
Arabanının tüm emniyet ve güvenlik sistemleri tam olsa bile ayrıca alarm taktır. Hırsızı caydıracak tek
şey budur.
Ev yaşamında: İyi bir avukatın, elektrik tamircisinin ve su tesisatçısının adresi kolayında olsun. Sabah
uyandığında yatağını mutlaka topla.İş kıyafetini çorabın da dahil olacak şekilde akşamdanhazırla,
gerektiğinde çamaşır yıkamayı öğren, ancak kendi giyeceklerinin ütüsünün tamamını her zaman kendin yap.
Çorba, pilav, makarna yapmayı, et terbiye etmeyi ve pişirmeyi mutlakaöğren. Evin içinde cumartesi ve
pazar hariç pijama veya eşofmanla dolaşma, hatta bu günlerde bile uygun bir kıyafet giy.

Eşin, akşam yemek hazırlarken mutfaktan ayrılma yardımcı ol, yemekten sonra sofrayı mutlaka sen topla.
Mümkünse her yemekten ve tatlı yedikten sonra dişini fırçala, yemek aralarında yediğin aperatiflerden
sonra ağzını suyla çalkala, yanında mentollü veya naneli sakızın her zaman olsun.
Tatil yaparken:
Her yıl yeni bir tatil yöresinde tatilini geçirmeye özen göster. Bu sana ömür boyunca kırk yada elli farklı
yerde tatil yapman demektir.
Sakın yazlık alma, bu senin ömür boyunca aynı yerde ve aynı zamanda tatil yapman anlamına gelir ki belli
bir zaman sonra tad vermez.
Ayrıca bütün yıl sabit masraflar ise işin fazladan tuzu biberi olur.
Özel hayatında: Eşinle kendi aranda mesafeyi yok etme; her zaman onunda bir özel yaşamı olduğunu
unutma.
Ara sıra eşine sürpriz yap, eve çiçekle git, onu iyi bir restoranda mutlaka akşam yemeğine götür.

Ben bunların çoğunu yapamadım ama sen yap...!
Baban...

NARDUGAN BAYRAMI ve ÇAM SÜSLEME GELENEĞİ
Hıristiyanların İsa'nın doğuşu olarak kutladığı Noel bayramı, çok eski Türklerin yeniden doğuş
bayramıdır.
Türklerin, tek Tanrılı dinlere girmesinden önceki inançlarına göre, yeryüzünün tam ortasında bir
akçam ağacı bulunuyor.
Buna hayat ağacı diyorlar. Bu ağacı, motif olarak bizim bütün halı, kilim ve işlemelerimizde görebiliriz.
Türklerde güneş çok önemli. İnançlarına göre gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 22
Aralık'ta gece gündüzle savaşıyor.
Uzun bir savaştan sonra gün geceyi yenerek zafer kazanıyor.
İşte bu güneşin zaferini, yeniden doğuşu, Türkler büyük şenliklerle akçam ağacı altında kutluyorlar.
Güneşin yeniden doğuşu, bir yeni doğum olarak algılanıyor.
Bayramın adı : NARDUGAN
(nar=güneş, tugan, dugan=doğan) Doğan güneş.
Güneşi geri verdi diye Tanrı Ülgen'e dualar ediyorlar.
Duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar, dallarına bantlar bağlayarak o yıl için
dilekler diliyorlar Tanrıdan.
Bu bayram için, evler temizleniyor. Güzel giysiler giyiliyor. Ağacın etrafında şarkılar söyleyip oyunlar
oynuyorlar. Yaşlılar, büyük babalar, nineler ziyaret ediliyor, aileler bir araya gelerek birlikte yiyip
içiyorlar.
Yedikleri; yaş ve kuru meyveler, özel yemek ve şekerleme. Bayram, aile ve dostlar bir araya gelerek
kutlanırsa ömür çoğalır, uğur gelirmiş. Akçam ağacı yalnız Orta Asya'da yetişiyormuş. Filistin'de bu
ağacı bilmezlermiş. Bu yüzden bu olayın Türklerden Hıristiyanlara geçtiği ve bunu da Hunların
Avrupa'ya gelişlerinden sonra onlardan görerek aldıkları söyleniyor.
İsa'nın doğumu ile hiç ilgisi yok. "Doğum, güneşin yeniden doğuşu"
Sümerolog Muazzez İlmiye ÇIĞ'dan alıntıdır.
İrfan ERETEN’in katkısı ile

DUYURULAR
Değerli Rotaryenler,
Beylikdüzü Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Mehmet Atabay ve Bahçeşehir Rotary Kulübü Başkanı Rtn. Gözde Seçkin’in duyurusu
bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla, Uluslararası Rotary 2420. Bölge

Değerli Rotaryen Dostlarımız,
Bilindiği üzere Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA) programının amacı gençlerin liderlik davranışlarını edinmelerini sağlayacak,
örnek yönetici ve çalışan olmalarına yol açacak seminerler ve programlar düzenleyerek, gençlerin yarının liderleri olabilmelerini temin
etmek ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.Bu amaçla her dönem olduğu gibi bu dönemde, hedeflerimiz doğrultusunda RYLA
(Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) Eğitim Seminerimizi yakın grup kulüpleri olarak birlikte gerçekleştirme kararı aldık.
Geçen dönem birlikte gerçekleştirdiğimiz keyifli RYLA Programı sonrası bu dönemde (Beylikdüzü Rotary Kulübü’nün 12. , Bahçeşehir
Rotary Kulübü’nün 2. RYLA Programı) Bahçeşehir ve Beylikdüzü Rotary Kulüpleri olarak 17-19 Ocak 2014 tarihlerinde gerçek bir doğa
harikasıolan İĞNEADA RESORT OTEL’de gerçekleştiriyoruz. 30 gencimize liderlik eğitimi vermeyi planladığımız bu organizasyonla,
gençlerimiz liderlik eğitimi alırken; her iki kulüp üyelerimiz ve ailelerimiz ile birlikte bizler de tüm misafir ve dostlarımıza Rotary’i tanıtma
fırsatı ile bir arada keyifli vakit geçireceğimiz bir hafta sonu yaşayacağız ve dostluğumuzu pekiştireceğiz.
Otel kapasitesi ve müsaitliğine göre organizasyonumuza ayrılan oda sınırlı sayıda olduğundan katılım ile ilgili son başvuru tarihi 10
Ocak 2014 olarak belirlenmiştir.
Geleceğimizin liderleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçireceğimiz organizasyonumuza katılımınız bizleri son derece mutlu edecektir.
Sizleri 17-19 Ocak 2014 tarihlerinde dostluğunuzu paylaşmak ve gençlere destek olmak üzere İğneada’ya davet ediyor, Rotaryen sevgi
ve saygılarımızı sunuyoruz.
Rtn. Mehmet Atabay Rtn. Gözde Seçkin
Başkan 2013-2014 Başkan 2013-2014
Beylikdüzü Rotary Kulübü Bahçeşehir Rotary Kulübü

******************************************************************************
Değerli Rotaryenler,
Bölge Rotaract Temsilcisi Rtc. Tahir Gökçe Şengün’ün duyurusu bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
UluslararasıRotary 2420. Bölge

Değerli Rotaryenler,
UluslararasıRotary 2420. Bölge Rotaract Temsilciliği Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komitesi tarafından
hazırlanan RotaPigeon isimli aylık sanal dergimizin Ocak ayı sayısı yayınlanmıştır.
Rotaract Kulüplerimizin Aralık ayı boyunca yaptıkları proje ve etkinlikleri takip edebileceğiniz bu dergimizi
incelemenizi ve mümkünse, Rotary ailemiz dışındaki dostlarınızla da paylaşmanızı rica ederim.
http://www.rotapigeon.com/#/ocak-2014/1
Saygılarımla,
Rtc. Tahir Gökçe Şengün
Bölge Rotaract Temsilcisi

