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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bir arada olmak ve bir araya gelmek, dostluğu pekiştirmek güzel. 28 Ekim Salı toplantımızı öne çekerek 25
Ekim Cumartesi akşamı 1. Grup kulüpleri (Edirne, Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Bahçeşehir) ortak toplantısı
şeklinde gerçekleştirdik. Dört kulüpten dostlar gündüz bir araya gelerek önce Yıldırım Beyazıt Külliyesini
beraber gezdik. Soğuk ve açlığa rağmen bunu gerçekleştirdikten sonra ödül olarak Edirne ciğerini tatmak bir
şart oldu. Daha sonra hep birlikte Selimiye Camii’ni ziyaret ettik. Bu gezilerde desteklerini esirgemeyen
dostlarımız Muzaffer MEMİŞ ve Faruk ETKER’e teşekkür ediyorum. Akşam yemekli toplantımızı Çınar
Restoranda gerçekleştirdik. Aydın, Cem, Burçin Başkanlarım ve Ben yani Dört Başkan yönetiminde,
Guvernör yardımcımız Ali DOĞAN eşliğinde ve çok değerli rotaryen misafirlerle birlikte kalabalık, sıcak ve
güzel bir ortamda bir araya geldik. Keyif aldığımız bir etkinlik oldu. Edirne Rotary Kulübüne yakışır bir katılımla
gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik için kulüp üyelerimize teşekkür ediyorum. Birde kulüp misafirimiz vardı. Rotary
Bölge Mikro kredi Komite Başkanı Ali Osman TAŞLICA bizlere mikro kredilerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
Katkıları için teşekkürler. Toplantıda en şık üye çifte ve başkanlara hediye vardı. Hediyeler ve ortak toplantıları
düzenlemekle ilgili teşvik ve gayretlerinden ötürü Guv. Yardımcımız Ali DOĞAN’a ve eşi Seçil’e
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başta söylediğim gibi, güzel olan birlikte olmak, güzel olan dostluk ve hizmet.

Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı

SON DAKİKA: Salı akşamı

kulüp toplantımız,ortak kulüpler toplantısı gerçekleştirdiğimiz için yapılmayacaktır.O

akşamın boş kalmaması adına Yunanistan Kastanias’ta katılımın isteğe bağlı olduğu bir akşam yemeği önerisi
vardır.Yürüyüş etkinliği de olan bu yemek için 28.Ekim Salı saat 18.oo de Pazarkule’de buluşuyoruz.
Bültenimiz_5 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Orkun BÖLENLER – Reşat AYAN – Serhad CEYLAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Ahmet ÇELİK – Cevat GÜLER – Gürkan KÖMÜRCÜ – İsmail GÜMÜŞDERE
Oktay ALEMDAR – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

52.63

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

05 ARALIK Bartu KÜÇÜKSARILAR

Doğum Günü

06 ARALIK Leyla-Cevat GÜLER

Evlilik Yıldönümü

07 ARALIK Serpil-İsmail GÜMÜŞDERE

Evlilik Yıldönümü

10 ARALIK Mine-Kemal KARAKUŞ

Evlilik Yıldönümü

KUTLARIZ…

Önümüzdeki hafta toplantımız: 04.Kasım.2014 Cumartesi Salı saat 19.oo de Rotary Evinde
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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

TRAKYA İNSANI
SON dört yıldır yazları Kuzey Ege’de, Saros Körfezi’nde geçiriyorum. Saros dünyanın en güzel, en temiz, balık
açısından en verimli, sörf yapmaya ve derin sulara dalmaya en müsait denizlerinden birisi. Hayatımdan çok
memnunum.
İlk duyduklarında bazı insanlar şaşırıyorlar ama Saros Trakya’da.
Güney tarafı Gelibolu ve Çanakkale’ye yaslanmış, kuzey tarafı Edirne’ye.
Benim oturduğum Yayla Köyü, Edirne’nin Keşan İlçesi’nin köyü. Dolayısıyla ben yazları Ege Denizi’nde ama
Ege insanlarıyla değil, Trakya insanlarıyla yaşıyorum.
Ege insanı ile Trakya insanının karakter özellikleri çok farklı değil. Ancak, Trakya Ege’ye göre dışarı daha az
açılmış olduğu için Trakya insanı özelliklerini daha duru tutmuş. Ege insanı ne de olsa ticaret, turizm gibi
faaliyetlerle dışarıya daha açık, dışarıdan daha çok etki alıyor.
***
Her şeyden evvel; çoğunluğu Yunanistan, Bulgaristan’dan mübadil olan Trakyalılar fiziken güzel insanlar. Açık
buğday tenleri ve renkli gözleriyle daha uzaktan insanın dikkatini çekiyorlar. Köy sokakları, koşuşan sarı kafalı
oğlanlarla dolu.
Dışa çok açılmamışlar ama yabancıya çok açıklar. Zahir, geldikleri yerlerde kendileri de "yabancı" oldukları için
meramlarını anlamak, yabancılara yardımcı olmak için çok gayret gösteriyorlar.
Ancak, görgü kurallarına çok bağlı iseniz sizi rahatsız edebilirler. Zira karşılarındaki insanlara ilk tanıştıklarında
dahi "sen" diyorlar, "siz" kelimesi sözlüklerinde yok.
Kaç-göç nedir bilmiyorlar. Erkek ve kadınlar bir arada yaşıyorlar, türban takan kadınlara rastlamak çok zor.
Ama köy kadınları, tıpkı anneannem gibi, başlarını muhakkak en azından bir tülbentle örtüyorlar. Sahillerde ise
köy kızları en cüretkár bikinilerle arz-ı endam ediyorlar. Oğlanlar ile haşır neşirler ama herhangi bir "vukuat"a hiç
rast gelmiyorsunuz.
Galiba, dünyayla en barışık insanlar Trakya’da yaşıyorlar. Değil kavga, bağırış çağırışı dahi doğru dürüst
bilmiyorlar. Trakya’da insan gürültüsü duymuyorsunuz.
Ne yalan söyleyeyim, barışsever ruhlarında alkolün ne kadar etkisi var, bilemiyorum. Köyler bile bira şirketinin
mavi bayrak ve flamalarıyla donatılmış. Beni ziyarete gelen oğlum, bölgenin bira şirketi tarafından yönetildiğini
düşündü: "Bira Cumhuriyeti!"
Ama içki onları agresif değil, tersine yumuşacık insanlar yapıyor. Bir Trakyalının günü "piizlenmeden" bitirmesi
imkánsız. İçki içmeye "piizlenmek" tabirini kullanıyorlar.
***
Çok verimli topraklarda yaşıyorlar. Trakya gerçekten yeşil, yemyeşil. Hele hele ağustos ayında büyüyen
ayçiçekleri, yeşilin arasına sarıyı da serpiştirince dağların, ovaların renk cümbüşüne doyum olmuyor.
Zaten, ayçiçekleri toplanıp tarlalar renk armonisini yitirmeye başladıklarında hazanın gelmeye başladığını,
tabiata yavaş yavaş hüznün çökmekte olduğunu fark ediyorsunuz.
Sonbaharda köyün sahil bölümü de boşaldığında yatak odanızda denizin haşin dalgalarının sesini dinleyerek
uyumaya başlıyorsunuz.
Her türlü meyve ve sebzenin bol bol yetiştiği Trakya’da hayat da çok ucuz. Bir yaz köylülerden kendi ürünlerini
satın alarak yaşadıktan sonra İstanbul manavlarına bir süre düşman kesiliyorum.
***
Trakya’da hayat sakin ve dingin. Hemen kimse meseleleri mesele yapmadan yaşamayı beceriyor. Hayat ile barışık
olmak, onu yenmeye kalkmaktan daha keyifli olsa gerek!

Otomobilinizin markasının anlamını biliyor musunuz?
Mitsubishi:
Otomobilleri ile ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşçıları
samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu(üç) ve bishi(elmas) kelimelerinin birleşmesiyle adlandırılır.
Mercedes-Benz:
Avusturyalı tüccar Emil Jelinec, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine
şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler.
Mazda:
Şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştirilen Zerdüştlerin Ahura Mazda'sından alır.
Hyundai:
Şirketin adı Korece'de "Çağdaş, modern" anlamına gelir.
SsangYong:
Güney Koreli otomobil üreticisinin ismi, 'ikiz ejder' anlamına gelir.
Kia:
Kore'nin 2. büyük ortomobil firması Kia'nın ismi, "Asya'dan doğan" anlamına geliyor.
Cadillac:
1902'de kurulan ABD'li marka, ismini Detroit şehrini kuran 16. yüzyılda yaşamış Fransız kaşif Antoine de la Mothe
Cadillac'tan almıştır.
Subaru:
Japon otomobil markası Subaru, adını Taurus takım yıldızının Japonca'daki isminden alır.
Pontiac:
ABD'li ünlü marka ismini 1700'lü yıllarda yaşayan Kızılderili Şefi Pontiac Obwandiyag'dan almıştır.
Dacia:
Romanya'nın en büyük otomobil firması Dacia, aynı zamanda Romanya'nın antik zamanlardaki ismidir.
Jeep:
Askeri amaçla üretilen dünyadaki ilk arazi aracı Jeep'in adı, çizgi karakter Temel Reis'teki 'Eugene the Jeep' adlı bir
hayvandan geldiği iddia edilir. Tüm markalardaki bu tarz araçlar Jeep (cip) diye anılmaya başlanmıştır.
Lexus:
Latince'de kanun anlamına gelen isme sahip şirket, Toyota'nın lüks otomobil markasıdır.
Škoda:
Çek otomobil firması adını kurucusu Emil von Škoda'dan alır. Dönemin en büyük silah üreticilerinden olan Škoda aynı
zamanda Çekçe'de 'hasarlı' anlamına geliyor.
Volkswagen:
Almanca "Halk arabası" anlamına gelir.
Audi:
Audi kelimesi Latince "Duydum, işittim" anlamına gelir.
Aston Martin:
İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin, adını kurucularından biri olan Lionel Martin'in ürettiği yarış otomobillerini Aston
tepesinde denemesiyle alır.
BMW:
BMW'nin açılımı Bayerische Motor Werke (Bavyera Motor Fabrikası)'dır
SAAB:
İsveçli firamın açılımı Svenska Aeroplan AktieBolage (İsveç Uçak Anonim Şirketi)'dir ve ilk olarak savunma sanayi şirketi
olarak kurulmuştur.
Alfa Romeo:
1910'da A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (Lombardiya Otomobil Fabrikası Şirketi)) adıyla kurulan şirket,
Nicola Romero'un ortak olmasıyla Alfa Romeo adını aldı.
FIAT:
İtalyan otomobil firması FIAT'ın açılımı Fabbrica Italiana Automobili Torino (Torino İtalyan Otomobil Fabrikası)'dır.
Tesla:
ABD'li elektrikli spor otomobil üreticisi adı için ünlü mucit Nicola Tesla'dan esinlenilmiştir.
Volvo:
İsveçli otomobil firmasının isminin anlamı latince "dönüyor" anlamına gelir.
SEAT:
Volkswagen bünyesinde bulunan İspanyol otomobil firmasının açılımı Sociedad Española de Automóviles de Turismo
(İspanyol tur otomobili şirketi)
Nissan:
1934 yılında Jidosha-Seizo co. ve Nihon Sangyo Co.ltd. şirketlerinin birleşmesiyle 2 şirketin Japonca'daki kısaltması ile Nisan kelimesi oluşur. Aynı yıl şirket Nissan Jidosha Kabushiki Gaisha (Nissan Motor Şirketi) adını alır.
Infiniti:
Nissan'ın ABD piyasası için kurduğu lüks otomobil markasıdır. Adı, İngilizce'deki uçsuz bucaksız anlamına gelen Infinity
kelimesinden gelir.
Ford:
İlk seri üretim otomobil olan Ford, adını Henry Ford'dan alır.
Opel:
İsmini, kurucusu Adam Opel'den almıştır.
Honda:
Şirket ismini kurucusu Soichiro Honda'dan alır.

Acura:
İsmini Accurate (doğru) kelimesinin eski dillerde kullanılan halinden alan şirket Honda'nın lüks otomobil markasıdır.
Porsche:
Şirket, ünlü Volkswagen'in 'Kaplumbağa' modelini tasarlayan mühendis Ferdinand Porsche'nin oğlu Ferry Porsche
tarafından kurulmuştur.
Jaguar:
İngiliz lüks otomobil üreticisi, adını Güney Amerika'da yaşayan yırtıcı bir panter türü olan Jaguar'dan alır. İlk kurulduğunda
adı SS Jaguar'da olan firma 2. Dünya Savaşı sonrası ismindeki SS'i kaldırmıştır.
Suzuki:
İsmini Kurucusu Michio Suzuki'den almıştır.
Maserati:
İtalyan lüks otomobil şirketi, Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore, Ernesto Maserati kardeşler tarafından 1914'te Bologna'da kuruldu.
Ferrari:
İtalyan ünlü lüks otomobil şirketi adını kurucususu ve ünlü yarışçı Enzo Ferrari'den alır.
Lancia:
Adını kurucusu Vincenzo Lancia'dan almıştır.
Bugatti:
Lüks otomobil firması adın Ettore Bugatti'ten almıştır.
Lamborghini:
Ünlü yarış otomobili firması adını kurucusu Ferruccio Lamborghini'den almıştır.
Renault:
Fransız otomobil devi ismini kurucuları Louis Renault, Marcel Renault, Fernand Renault kardeşlerden almıştır.
Peugeot:
İlk kahve değirmeni ve bisiklet markası olarak kurulan şirket, adını kurucusu Emille Peugeot'tan aldı.
Toyota:
Şirket ismini kurucusu Kiichiro Toyoda'dan alır. Daha sonra marka geliştiricileri, Toyoda'yı Toyota haline çevirmişlerdir.
Citroën:
Şirket ismini kurucusu olan ünlü Fransız sanayici André-Gustave Citroën'den alır.
Chrysler:
Ünlü ABD'li otomobil devi adını kurucusu Walter Chrysler'dan alır.
Dodge:
ABD'li otomobil markası, adını Horace ve John Dodge kardeşlerden alır.
Buick:
ABD'li otomobil markası, adını kurucusu David Dunbar Buick'ten alır.
Hummer:
2008'de kapanan cip türü markası Hummer'in adı 'Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta' anlamına gelen
Humvee'den türetilmiştir.
Land Rover:
İflas eden İngiliz Rover şirketi'nin Tata'ya sattığı arazi aracı markası. Rover "Gezici" anlamına gelir. Suv markası da Range
Rover'dir.
Mini:
Küçük modelleriyle ünlenen İngiliz markası
Smart:
Alman kompak otomobil markası Smart ismi İngilizce "akıllı" anlamına gelir.
TATA:
Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi olan TATA Motors, adını kurucusu Ratan Naval Tata'dan alır.
Proton:
Malezyalı otomobil üreticisinin adı, Perusahaan Otomobil Nasional Berhad'ın kısaltılmışıdır.
Bentley:
İngiliz lüks araba üreticisi ismini kurucusu Walter Owen Bentley'den almıştır.
Rolls-Royce:
El yapımı otomobilleri ile ünlenen İngiliz lüks otomobil markası ismini kurucuları Steven Rolls ve Henry Royce'den almıştır.

Genç bir çift, yeni bir mahalledeki yeni evlerine taşınmışlar.
- Sabah kahvaltı yaparlarken, komşu da çamaşırları asıyormuş
Kadın kocasına
- Bak, çamaşırları ye...terince temiz değil, çamaşır yıkamayı bilmiyor, belki de doğru sabunu kullanmıyor. ‘ demiş.
Kocası ona bakmış, hiçbir sey söylememiş, kahvaltısına devam etmiş.
Kadın, komşusunun çamaşır astığını gördüğü her sabah aynı yorumu yapmaya devam etmiş.
Bir ay kadar sonra, bir sabah, komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu gören kadın çok şaşırmış, bak demiş kocasına
- Çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda, merak ediyorum, kim öğretti acaba ?’
Kocası uzun uzun karısına bakmış; Ben bu sabah biraz erken kalkıp penceremizi sildim’ diye cevap vermiş.
Hayatta böyle değil midir ?
Başkalarını izlerken gördüklerimiz, baktığımız pencerenin ne kadar temiz olduğuna bağlıdır.
Birini eleştirmeden ve hemen yargılamaya davranmadan önce Kalp(pencere) durumumuza bakmak ve ‘iyi’ olanı görmeye
hazır olup olmadığımızı fark etmek güzel bir fikir olabilir !…

1. Grup kulüpleri (Edirne, Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Bahçeşehir) ortak toplantı görüntüleri

