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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımızı Rotary Evi dışında, Hilly Otel’de “Rotary ile ışık saçın” diyerek açtık.
Konuklarımızla birlikte zengin katılımlı bir toplantı oldu. Gerek toplantı salonunun hazırlığında,
gerekse restoran hizmetinde gösterilen özen nedeniyle otel yetkililerine teşekkür ediyorum. Psikiyatri
Uzmanı Prof. Dr. Okan ÇALIYURT konuşmacı konuğumuzdu. Bizlere “Uyku ve Sağlık”
konusunda katılımlı, sorulu cevaplı güzel bir sunum gerçekleştirdi. Kendisine kulübüm adına
teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca toplantıda dönemimizin ana faaliyetlerinden olan “Burslar, Eğitime
katkı, Eğitim kurumlarına katkı” konularında üyelerimize bilgi verdim.
Değerli dostlar, Trakya-Balkan Buluşması projemiz kapsamında önümüzdeki hafta (13 Ocak Salı)
toplantımızı Bulgaristan Kulüplerinden Burgas Aidos Rotary Kulübü ile ortak gerçekleştireceğiz.
Kulüp önünde toplanarak ortak araçla Bulgaristan’a hareket etmeyi planladık. Katılacakların Tamer
BORAL dostumuzla irtibata geçerek yer ayırtmalarını öneririm.

Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
Bültenimiz_4 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.
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TANRI
Üniversite profesörü, öğrencilerine su soruyu sorar;
- “Var olan her şeyi Tanrı mı yarattı?..”
Bir öğrenci ayağa kalkar ve cevaplar.
- “Evet, her şeyi Tanrı yarattı!..”
Profesör sorusunu yineler ve öğrenci yine “Evet efendim” diye cevaplar...
Profesör devam eder.
- “Eğer her şeyi yaratan Tanrı ise kötülüğü yaratan da Tanrı’dır... Çalışmalarımızda uyguladığımız kesinleştirme
prensibine göre de kötülüğü yaratan olduğuna göre, Tanrı kötüdür...”
Çocuk, profesörün bu mantık yürütmesi karşısında şaşırır ve yerine oturur...
Profesör, Tanrı’nın insanların içinde yarattığı bir efsane olduğunu aklı sıra kanıtlamış olmaktan mutludur...
Bunun üzerine başka bir öğrenci ayağa kalkar ve profesöre şu soruyu sorar:
- “Soğuk var mıdır sayın Profesör?..”
Profesör şaşırır:
- “Nasıl bir soru bu böyle?.. Tabii ki var. Sen hiç soğukta üşümedin mi?..” diye cevaplar.
Bunun üzerine çocuk şöyle söyler:
“Hayır profesör, aslında soğuk yoktur... Fizik yasalarına göre gerçek hayatta biz ‘sıcaklığın yokluğu’na ‘soğuk’ adını
veririz... Aslında soğuk diye bir şey yoktur... O sadece sıcaklığın yokluğunda duyumsadıklarımızı tarif etmek için
ürettiğimiz bir kelimedir” der ve devam eder.
- “Karanlık var mıdır profesör?..”
Profesör cevap verir:
- “Tabii ki vardır... Sen hiç karanlıkta kalmadın mı?..”
Çocuk bir kez daha atılır:
- “Korkarım gene yanılıyorsunuz Sayın Profesör... Çünkü esasında karanlık diye bir şey de yoktur... Gerçek yaşamda
karanlık; ‘ışığın yokluğu’na verilen addır... Biz ışık üzerinde çalışabiliriz ama karanlığı çalışamayız...
Gerçekte, biz Newton’un prizmasını kullanarak beyaz ışığı kırar ve renklerin çeşitli dalga uzunlukları üzerinde
çalışabiliriz.... Fakat karanlığı ölçemeyiz...Bir basit ışık karanlık bir mekânı aydınlatarak karanlığı kırmış olur yani
karanlığı geçersiz kılar...
Çünkü gerçekte karanlık yoktur, ışıksızlık vardır...
Mesela siz uzayın ne kadar karanlık olduğundan nasıl emin olursunuz?..
Işığın miktarını ölçerek!.. Bu doğrudur değil mi?..
Öyleyse karanlık denilen şey, insanlar tarafından ışığın olmadığını anlatmak amacıyla kullanılan kelimedir...”
Profesör afallamıştır ve çocuk son darbeyi vurur:
- “O zaman size son bir soru daha sormak isterim Sayın Profesör... Şeytan var mıdır?..”
Profesör bu kez pek emin olamamakla birlikte yine de cevaplar..
- “Vardır... Açıkladığım gibi, biz onu her gün, her yerde görürüz... O, dünyadaki işlenmiş tüm suçlarda, şiddette yer
alır... Bunların tümü şeytanın kendisinden başka bir şey değildir...”
Çocuk “hayır anlamında” başını sallar profesöre...
- “Şeytan yoktur efendim... Yani kendi başına yoktur...
Şeytan basit olarak Tanrı’nın yokluğudur...
O aynen karanlık ve soğukta olduğu gibi insanın Tanrı’nın yokluğunu tarif etmek için yarattığı bir kelimedir...
Kötülük ve Şeytan, insanın Tanrı’yı ve sevgisini yüreğinde hissetmediği zaman yaptıklarına verilen addır...
O, aynen sıcaklığın olmadığı yere adını verdiğimiz ‘soğuk’, ya da ışığın olmadığı yere adını verdiğimiz ‘karanlık’ gibidir...
Şeytan ve kötülük, Tanrı’nın içimizde olmadığı anda yaptıklarımıza verdiğimiz addır...”
Profesör kürsüde afallamıştır...
Fizik yasalarından hareket ederek bu soruları soran ve cevapları vererek profesörü allak bullak eden genç
öğrencinin adı Albert Einstein’dır...
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

Mustafa Kemal'in

naaşı..
Ve Atatürk İstanbul'dan ayrılıyor, Ankara'ya götürülecek.
İnsanlar üzüntülü,hüzün var her yerde..
Karaköy'en geçerken birdenbire,
'Çıt' diye bir ses..
Çıt ! Çıt ! Çıt !
Aa !
Gökyüzünden düğme yağdı biliyor musunuz?!!
Düğme yağdı gökyüzünden !
Atatürk'ün o bayrağa sarılı tabutuna düğme yağdı..
Rengarenk mdüğmeler !
Düğme yağıyor ! Çıt ! Çıt !
Düğme yağıyor !
Herkes yukarı baktı!
O caddedeki dükkanlardan bürolardan Türkiye Cumhuriyeti'nin Yahudi vatandaşları var (pencerelerde)...
.
Ve
ülkenin Yahudi vatandaşları,Liderlerini, bu güzel insanı kendi (Matem) geleneklerine göre "gömleklerinin
ceketlerinin düğmelerini kopararak" uğurluyorlar..
.
Nasıl bir görüntü, Atların çektiği top arabasında Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, ve üstüne rengarenk
düğmeler yağıyor, pencerede gözyaşlı insanlar...
NOT: GÖMLEKLERIN, CEKETLERIN DÜĞMELERI KOPARTILARAK UĞURLAMA NE DEMEKMİŞ ?
BİLİYOR MUSUNUZ?"BEN SENDEN SONRA EKSİĞİM" DEMEKMIŞ SEVGİLİ ARKADAŞLAR.
"İnsanları iyi tanıyın .Her insanı fena bilip kötülemeyin,her insanı da iyi bilip övmeyin"Mevlena.
" Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her
dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür..'' Çin Atasözü.
"İnsan kendini sadece insanda tanır"
"Dil tencere kapağına benzer.Kıpırdayıp kokusu duyuldumu ne pişiyor anlarsın" Mevlana
Ardan FENERCİ’nin katkısı ile

BİZUM TEMEL, PAPA HAZRETLERİNE KARŞI
Temel Vatikanda gezerken upuzun bir kuyruk görür.
-"Nedir bu kuyruk..?" diye sorduğunda;
Kuyruğun diğer ucunun kiliseye uzandığını ve Vatikan kilisesi
tarafından cennetin parça parça satıldığını,1000 dolar verenin de cennetten bir parça satın alabildiğini öğrenir.
Kuyruğu takip edip kiliseye ulaşır, kapıdaki görevlilere
-"ben cehennemi satın almak istiyorum.." der.
-"Olmaz burada cehennem satışımız yok, cennetten bir parça almak
istiyorsan da sıraya gir.." derler.
Temel cehennemi almakta kararlıdır ve ısrarını da sürdürür.
Kapıda Temeli ikna edemeyen görevliler, içeride Papa'ya durumu anlatırlar.
Papa gülerek;
-"Gidin sorun bakalım cehennemin tümüne ne kadar veriyormuş bu akılsız adam.." der.
Kapıya inip Temele sorarlar;
-"10.000 dolar veririm.." demiş.
Papa Temeli içeri çağırtır, hazırlattığı evrağı da Temele imzalatıp
10.000 dolarını da aldıktan sonra arkasından gülerek uğurlarlar.
Dışarı çıkan Temel, kapıda günlerdir cennetten bir parça satın almak için bekleyen binlerce kişiye elindeki
belgeyi gösterip;
-"Eyyyy uşaklar; cehennemin tümünü ben satın aldım, artık cennet için uğraşmanıza gerek kalmadı,
dağılabilirsin....." der
ve herkes dağılır...
Cennet satışları sıfırlayan Papa ve ekibi 10.000 dolara sattığı
cehennemi Temelden geri alabilmek için hala pazarlık etmekte,
son durum..;
Temel 10 milyon dolarda ısrarcı !
Ömer KURAN’ın katkısı iie
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