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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu hafta dönemimizin ikinci, benim ise başkanlığını yaptığım ilk kulüp toplantımızı gerçekleştirdik. Guvernörümüz Müfit
ÜLKE’ den ve 1. Grup Kulüpler Guv. Yardımcısı Ali Doğan’dan mesajlar var. Guvernörümüz mesajında dönem ile ilgili
projelerinin yanında Rotary’nin 110. Yılı nedeniyle, 110. Yıl Hatıra Ormanı’nda dikilmek üzere 5 ve 10 fidanlık sertifikalar
hazırlandığını, katılım düşünülen davetlere çiçek göndermek yerine bu sertifikaların sunulabileceğini iletmektedir.
Aklımızda olsun. Guv. Yardımcımız Ali Doğan ise 17 Temmuz akşamı Çorlu Rotary Kulübünün verdiği 800 kişilik iftar
yemeğini ve ilgilenenlerin katılımını duyurduğu mesajında 1. Grup kulüpleri olarak birlik duygusu ile hareket ve Ramazan
sonrası da ortak kahvaltılı toplantılar düzenleme düşüncelerini iletti.
Sevgili dostlar, nihayet Avrupa Birliği Projesi olarak Dezavantajlı gruplardan romanlara yönelik Çul Kilim Dokuma kursu
projesini kulübüm adına imzaladım ve ön başvurusunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Projenin takibinde Serhat CEYLAN,
İsmail BİLGİ ve Demirkan ÇAĞLAYAN dostlarımızla birlikte sorumluluğumuz büyük. Yaklaşık 148 bin euro ön bütçeli bu
projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Toplantımızda Nepal’ın Katmandu şehrindeki Kantipur RK’ nü ziyaret eden dostlarımız oldu. Onlarında tam da devir
teslim toplantısına denk gelen bu kulüp ziyaretine ben ve sevgili Muzaffer MEMİŞ dostumuz katıldı. Kulübün yeni
dönem başkanı Rtn. Uttam BHATTARAI’yi tebrik ettik. Bu toplantı ile ilgili ve Nepal ile ilgili bazı fotoğrafları toplantıda
paylaştık. Ve önümüzdeki toplantılarda Nepal ile ilgili daha kapsamlı bir fotoğraf sunumu yapmayı planladık.
Gerek Ramazan ayı ve gerek yaz tatili nedeniyle sayıca bir azlık hissedilse de oldukça samimi bir havada geçen
toplantımızı onurlandıran sevgili üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir dinlenme ve yenilenme dönemini izleyerek
işlerimize, dostluklarımıza ve topluma hizmete kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
Bültenimiz_5 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Ahmet ÇELİK – Gürkan KÖMÜRCÜ – Serhad CEYLAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

İsmet AÇIKGÖZ – Mehmet EREN – Oktay ALEMDAR – Reşat AYAN
Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

58.82

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

10 TEMMUZ Müge ES

Doğum Günü

15.TEMMUZ Aytuğ ALTUĞ

Doğum Günü

KUTLARIZ…

Önümüzdeki hafta toplantımız: 15.Temmuz.2014 Salı saat 20.oo de Rotary Evinde
Başkan : Cengiz TUĞLU
Üye
: Muzaffer MEMİŞ
Bülten irtibat : Faruk ETKER

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

ZEYTİNİN TERİ
Arabamız su kaynatmasa durmayacaktık, o sıcak yaz günü Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde.
Yola çıkmadan önce arabaya bakım yaptırmış, hararet sorunu olduğunu söylememe rağmen arıza
bulamamışlardı.
Dağda su kaynattıktan sonra motorun soğumasını bekleyip ancak Savaştepe'ye kadar gidebilmiştik.
Birlikte yolculuk ettiğim eşim ve kızımın da canı sıkkındı.
Günlerden pazardı ve her yer tatildi.
Sanayi sitesinde arabaya baktıracak birilerini aradık, bulamadık.
Can sıkıntısı ve çaresizlik içinde söylenirken tamirci aradığımızı duyan birileri aracılığıyla tanıştık
Hüseyin amcayla.
Elinde küçük bir alet çantası vardı.
Yardımcı olmak istediğini söyledi.
Motora yaklaştı, sesini dinledi.
Kontağı kapatıp tekrar açtı.
Hiçbir yere dokunmadan uzun uzun motoru ve çalışmasını izledi.
"Motorun soğutma sisteminde sorun görmediğinden" söz etti.
Bir süre daha bakındı. Sonra"buldum galiba" diye haykırdı.
"Her şey normal görünüyor ve su kaynatıyor ise araba su eksiltiyor demektir.
Muhtemelen kalorifer peteği delinmiş, su kaçırıyordur. O takdirde döşemelerin ıslak olmalı" dedi.
Gerçekten de onca uzmanın çalıştığı servisin bulamadığı sorunu kısa sürede görmüştü.
Arabanın kalorifer sistemi su kaçırıyor, eksilen soğutma suyu yüzünden araba hararet yapıyordu.
Kalorifer sistemini devre dışı bırakıp geçici bile olsa su kaçağını önleyip sorunu çözdü, Hüseyin amca.
Teşekkür edip borcumu sordum.
Arabanın camındaki tıp armasını gösterdi;
- Doktor musun?
- Evet.
- Bizim hanımın yıllardır geçmeyen ağrıları var. Gelip bakarsan ödeşiriz.
Ben de hanıma doktor götürmüş, gönlünü almış olurum.
Hem de çayımızı içer soluklanırsınız.
Hep beraber, Hüseyin amcanın evine gittik.
Tek katlı bahçeli şirin bir evdi.
Hanımının şikayetlerini dinleyip, muayene ettim.
Çoğu yaşlılığa ve menopoza bağlı yakınmaları için tavsiyelerde bulunup iki de ilaç yazdım.
Kadıncağızın yüzü güldü. Teşekkür etti. Çay hazırlamak için izin istedi.
Bu arada ilkokul çağındaki kızım boş durmuyor odaları karıştırıyordu.
Bir şey kırıp dökmesin diye yanına gittiğimde evin bir odasının duvarlarının kitapla dolu olduğunu
gördüm.
Şaşkınlığım daha da artmıştı.
Muhabbet ilerleyince, tamirci sandığım Hüseyin amcanın gerçekte emekli ilkokul öğretmeni olduğunu,
39 yıl devlet hizmetinde Ege'nin köylerinde çalışıp emekli olduktan sonra Savaştepe'ye yerleştiğini
anlattı.
Çocuklarının okuyup büyük şehre gittiğini burada hanımıyla baş başa yaşadığından dem vurdu.
- Neden buraya yerleştin?
- Ben okumayı, yazmayı ve hayatı burada öğrendim!
- Sizler bilmezsiniz, unutuldu gitti. Ben Savaştepe köy enstitüsünün ilk mezunlarındanım.
Hasan Ali Yücel maarif vekili iken ilk köy enstitüsü burada açıldı.
Burada öğrendim ben hayatı ve bir şeyler öğretmenin nasıl mutluluk verdiğini.
Ayrılamadım buralardan.
- Peki bu tamircilik işi nereden çıktı?
- Dedim ya, bilmezsiniz sizler, köy enstitüsü mezunu olmanın ne demek olduğunu?
- O zamanın okulları sanırsınız.
- Halbuki orada bu toprağın çocuklarına, okuma yazmanın yanı sıra çiftçiliği, hayvancılığı, inşaat
yapmayı,
yemek yapmayı, bozulanları tamir etmeyi, örgü örmeyi, hatta az buçuk hekimlik yapmayı bile öğrettiler.
- Hayatı öğrendik ve öğretmen olup hayatı öğrettik çocuklara.
- Yani elinizden çok iş geliyor.
- Köy enstitülerinde bilmeyi, öğrenmeyi, düşünmeyi soru sormayı, aklını kullanmayı öğretiyorlardı.
- Zaten bu yüzden yaşatmadılar ya...
Bu arada çaylar geldi.
Çayın yanında ekmek peynir ve zeytinden oluşan kahvaltı da hazırlamıştı Hüseyin amcanın hanımı.
Emekli olduktan sonra zeytinciliğe başladığını sofradaki zeytinin de kendi ürünleri olduğundan söz etti.
- Zeytinin hikmetini bilir misin?

- Meyveleri ile karnımızı doyurmuş, yağını çıkarmışsız.
- Kandillerde yakıp aydınlanmışız, odunu ile ısınmışız.
- Giderek ona benzemişiz.
- Nasıl yani?
- İnsan da doğanın meyvesi değil mi?
Sofradaki zeytin çanağından aldığı zeytini ışığa doğru tutup;
- Doğup büyüdüğünde zeytin tanesi gibi acı, yeşil bir meyve insan.
- Çoğunu sıkıp, yağını çıkarıp, posasını da sabun yapıyoruz.
- Yani heba olup gidiyor.
- Bir kısmını sofralık ayırıyor, selede tuza yatırıp, acı suyunu atmasını, buruşup bu hale gelmesini
sağlıyoruz.
- Veya salamura yapıp olduğundan daha şişkin gösterişli hale getiriyoruz.
İnsanlara da böyle yapmıyor muyuz?
- Okullarda okutup okutup, hayata hazırladığımızı sanıyor ya şişiriyor ya da buruşturup atıyoruz
insanları.
"Sizin köy enstitülerinde yaptığınız da böyle bir şey değil miydi?" diye soracak oldum.
Hanımına baktı gülüştüler.
- Hurma Zeytini'ni bilir misin?
- Bilmem. Hiç duymadım.
- Egenin bazı yerlerinde olur.
- Ağaç aynı ağaçtır ama her yıl kasım ayı sonu gibi denizden karaya esen rüzgar ile zeytin ağaçlarına
bir mantar bulaşır.
- Bu mantar, zeytinin terini giderir, acısını dalında alır.
- Dalında olgunlaşır zeytinler.
- Toplandığında yemeğe hazırdır anlayacağın.
- Eeee.
- Köy enstitüleri de böyleydi.
- Dalında olgunlaşan zeytinler gibi insanları oldukları yerde yetiştirmeye, onların bilgilerini de diğer
insanlara bulaştırmayı amaçlamıştı.
- Doğup büyüdüğü ortamda olgunlaştırıyorlardı insanı.
- Hayata hazırlıyorlardı.
- Bugün olduğu gibi, doğdukları yere, özlerine, birbirlerine yabancılaşacakları, geri dönmeyecekleri
mechullere dağıtılıp, koparılıp, kaybedilmiyorlardı.
Sustuğumu görünce.
Hanımından boşalan bardakları doldurmasını rica etti.
"İşte bu yüzden, Öğrendiklerimin Zekatını Vermek, Zeytinin Terini Hatırlatmak için buradayım
doktorcuğum, unutulsun istemiyorum" dedi.
Kitaplığından çıkardığı iki kitabı kızıma hediye etti.
Vedalaştık.
Arkamızdan bir tas su döküp, uğurladılar.
Dr. Mehmet Uhri
Not: Bu yazı, emekli öğretmen Hüseyin Kocakülah ve Köy Enstitülerine emek verenlerin anısına, toprak
olanlarının da
İrfan ERETEN’in katkısı ile

Dingonun ahırı ne demek?
Atlı Tramvaylar zamanında, tramvaylar 2 atla çekilirken dik Şişhane yokuşunu çıkabilmek için
Azapkapı'dan takviye at alarak yokuşu çıkabilirlermiş.
Tramvay bu haliyle Taksim e kadar gelir, burada çıkartılan atlar, bu gün Taksim alanının batı
kısmındaki sular idaresi maksemi ile Fransız konsolosluğu arasında bir ahırda bir süre
dinlendirildikten sonra tramvaya bağlanmadan boş olarak Azap kapıya götürülürlermiş.

GÜL YAPRAĞI OLMAK

Uzakdoğu’da bir budist tapınağı, bilgeliğin gizlerini aramak için gelenleri kabul
ediyordu. Burada geçerli olan incelik; anlatmak istediklerini konuşmadan açıklayabilmekti.
Bir gün tapınağın kapısına bir yabancı geldi. Yabancı kapıda öylece durdu ve bekledi. Burada sezgisel buluşmaya
inanılıyordu, o yüzden kapıda herhangi bir tokmak, çan veya zil yoktu.
Bir süre sonra kapı açıldı, içerdeki budist rahip, kapıda duran yabancıya baktı. Bir selamlaşmadan sonra sözsüz
konuşmaları başladı. Gelen yabancı, tapınağa girmek ve burada kalmak istiyordu.
Budist rahip bir süre kayboldu, sonra elinde ağzına kadar suyla dolu bir kapla döndü ve bu kabı yabancıya uzattı. Bu, yeni
bir arayıcıyı kabul edemeyecek kadar doluyuz demekti.
Yabancı tapınağın bahçesine döndü, aldığı bir gül yaprağını kabın içindeki suyun üstüne bıraktı. Gül yaprağı suyun
üstünde yüzüyordu ve su taşmamıştı.
İçerideki budist rahip saygıyla eğildi ve kapıyı açarak yabancıyı içeriye aldı. Suyu taşırmayan bir gül yaprağına her
zaman yer vardı.
Hayat akarken bilgeliğe aç insanlara her zaman yer vardır

VAZODAKİELMA HİKAYESİ

Konfüçyüs, öğrencilerine ders veriyordu. Sınıfa elinde dar uzun bir vazo ile geldi. Tüm öğrencilerin
görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde de bir elma vardı. Elmayı vazonun içinde koyduktan sonra,
vazoyu yere bıraktı ve şöyle dedi;
- Elmayı vazodan çıkarmayı başaran öğrenci, elmayı alabilir.
Öğrencilerden biri atıldı ve elini vazonun dar ağzından içeri soktu.
Elmayı yakaladı, çıkarmaya çalıştıkça elma elinden kaydı. Bir de elini vazoya sıkıştırdı, bağırmaya başladı:
- Elimi çıkaramıyorum!
Konfüçyüs;
- Elmayı sıkı sıkı tutmaktan vazgeçmezsen, elini çıkaramazsın.
Öğrenci biraz daha uğraştı, elmayı elinden bırakmak istemiyordu; ama sonunda mecburen bıraktı. Elini vazodan çıkardı.
Konfiçyus’a sordu:
- Elmayı vazodan çıkarmanın bir yolu var mı?
Konfüçyüs, nasıl olacağını göstereyim dedi ve vazoyu ters çevirdi. Elma kendiliğinden vazonun içinden yuvarlanıp
çıktı. Öğrenciler çözümün bu kadar basit olması nedeniyle gülmeye başladı.
Konfüçyüs, öğrencilerine elmayı göstererek dedi ki:
- Göründüğü gibi basit değil, bazen bırakabilmek daha zordur. Eğer bir şeyi zorla tuttuğunuzda, ulaşmak istediğiniz şeyi
engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız.
Hayatın akışında bazen ulaşmak istediklerinize onları yakalamaya çalışarak değil, onların size gelmelerine izin vererek
ulaşabilirsiniz. Bazen en doğrusu olayları kendi akışına bırakıp müdahale etmemektir. Sorunlara bakış açınızı
değiştirdiğinizde farklı çözümler bulabilirsiniz.

Muzaffer MEMİŞ ve Cengiz TUĞLU Kantipur RK Başkanı Rtn. Uttam BHATTARAI ile

