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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımızı Rotary Evi’nde dönem sloganımız “Rotary ile ışık saçın” diyerek açtık. Bu
toplantımızda mutlu günlere ilave bir başka mutlu günü de andık. 23 Şubat 1905’te Paul Harris’in
kurduğu, üyesi olmaktan ve rozetini taşımaktan gurur duyduğumuz Rotary 110. Yaşına ulaştı. İş ve
mesleklerinin lideri, dostluklarını topluma hizmet için fırsata çeviren üyelerimize, hepimize kutlu olsun.
1. Grup Kulüpleri olarak her ay gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantımız, bu kez Çerkezköy
Rotary Kulübü önderliğinde Çerkezköy Pasha Otel’de gerçekleştirildi. Cumartesi akşamı eşli olarak
katıldığımız yemekli ve müzikli bu toplantı dostlarla bir arada olduğumuz, aynı zamanda da kulüplerin
dönem hedeflerini paylaştığı güzel bir toplantı oldu. Ayrıca ebru sanatçısı Atilla CAN uygulamalı
olarak ebru sanatından örnekler gösterdi. Bu güzel toplantı için Aydın KIRIKLAR ve Sırrı KAYA
başkanlarıma ve Çerkezköy Rotary kulübü üyelerine teşekkür ediyorum.
Toplantımızın geri kalan kısmında Uluslarası su projesi ve Edirne’de Balkan kulüpleri ile
planladığımız buluşma ile ilgili bilgileri paylaştım. Bir sonraki toplantıda görüşmek dileğiyle.
“Rotary ile ışık saçın” derken hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU
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İşte Internetin ilk 45 yılına (1969 – 2014) yön vermiş 20 kişi !
· Vint Cerf & Bob Kahn : Bu ikili internetin gerçek babaları olarak kabul edilir. Internet iletişiminin altyapısını
oluşturan TCP ve IP protokollerinden TCP’yi geliştirmiş (1974), daha sonra da bunu IP ile birleştirerek TCP/IP’yi
oluşturmuşlardır. Internet üzerinde iki nokta arasındaki iletişim bu protokol sayesinde gerçekleşir.
· Tim Berners Lee : Web altyapısının mimarı Lee bunu CERN’de çalışırken dahili kullanım için geliştirmiştir
(1991)
· Ray Tomlinson : Eposta sistemini geliştirmiş, @ işaretini eposta adreslerinde kullanmıştır (1971).
· Michael Hart : e-kitapların atası sayılacak Gutenberg Projesi’ni başlatmıştır.
· Scott Fahlman : Dijital yazışmalarda kullanmaktan zevk aldığımız gülen suratları (emoticon) ilk kullanan
kişidir.
· Marc Andreessen : Web mimarisinin görsel yüzü olan tarayıcı yazılımların ilk mucididir (1993). Mosaic adını
verdiği yazılım daha sonra Netscape adını almıştır. Bugün en popüler tarayıcılar MS Explorer, Google Chrome,
Firefox, Safari ve Opera’dır. Marc Andreessen bugün de hala teknoloji şirketlerine yatırımlar yapmaktadır.
· Jarkko Oikarinen : Chat dünyasının ilk ürünü olan IRC’nin mucididir (1988). Kişisel web sayfasında şu ibare
vardır : “Mantık değilse sihirdir; sihir değilse kadın mantığıdır”.
· Ward Cunningham : Wiki teknolojisini geliştirmiştir (1995). Şu sözü ile ünlüdür: “Internette bir sorunun
cevabını aramak için, soruyu sorup cevap verilmesini bekleme, yanlış cevabı paylaş. Birisi mutlaka onu
düzeltecektir”.
· Sabeer Bhatia : İlk ücretsiz eposta hizmeti olan Hotmail’i geliştirmiş (1996) daha sonra da Microsoft’a 400
milyon dolara satmıştır.
· Larry Page & Sergey Brin : Tek kelime : Google ! (1998)
· Steve Jobs : Jobs’un ikinci dönemindeki iPhone (2007) ve iPad (2010) başarısı, tüm dünyada mobil internetin
popülerleşmesini ivmelendirdi.
· Bill Gates : Doğal olarak Bill Gates’i de anmak gerekir. Kişisel bilgisayarlarda hala bir numara olan Windows
işletim sistemini Microsoft geliştirdi.
· Shawn Fanning : Napster’ın kurucusu. Müzik sektörünün iş yapış biçimini, ciro modellerini dönüştürmesine
neden oldu. En son ne zaman bir müzik CD’si satın aldınız?
· Peter Thiel : PayPal ödeme sistemi altyapısını geliştirdi (2000). Hala onun kadar güçlü bir alternatif yok. Belki
BitCoin.
· Bram Cohen : 2001’de Bittorent iletişim protokolünü geliştirdi. Paylaşmak hiç bu kadar kolay olmadı.
· Jeff Bezos : Amazon’un kurucusu. E-Ticaretin ilk global başarılı örneği (1995). Bunun Uzak Doğu muadili
Alibaba, geçen ay içinde halka arz edildi.
· Jack Dorsey : Twitter’in kurucusu. Herkesin söyleyecek bir sözü var (2006).
· Mark Zuckerberg : Facebook! (2004) Sosyalleşme olgusu yeniden tanımlanmakta.

YAŞ 87 AMA....
Aşağıdaki görüş, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e ait...
87 yaşında ve görevinin başında.
Dergiye verdiği röportajda bakın neler söylüyor:
-"Yaşımın 87 olması benim için kesinlikle bir sorun değil.Hiç kimseyi yaşıyla yargılayamazsınız. Yaşlı insanlar genç
davranabilir, genç insanlar da eski kafalı olabilir.
Bence bir kişiyi,kimliğindeki doğum tarihine bakarak değerlendiremezsiniz. İnsan için önemli olan vizyonu ve enerjisidir.
İnsanı bunlarla değerlendirebiliriz."
Şimon Peres'le ilgili bu röportaj beni çok etkiledi.Geçmişte 80-90 yaşındaki kişilerin neler yaptığını araştırdım.
Picasso, 90'nda nefis eserler veriyordu.
Goethe, Dr. Faustus'u 80'unden sonra kaleme aldı.
Verdi, Otello'yu 73 yaşında, Falstaff'ı 80 yaşındabitirdi.
Mikelanj, 80'li yaşlarında hala yaratıyordu.
İngiliz düşünürü Thomas Hobbes, 90'nını geçtikten sonra bile yazdı.
Peki vücudu ve aklı dik ve dinç tutmanın sırları ne?
Hayattan kopmamak.
Öğrenmeyi sürdürmek.
Her yaşta hedefli olmak.
Bu konuda ABD'li ünlü komedyon George Corlin'in ilginç önerileri var:
1-Zorunlu olmayan sayıları çöpe atın. Yaş, kilo, boy..
2- Sadece neşeli arkadaşlarınız olsun. Suratsız negatifinsanlara yaklaşmayın.
3- Öğrenmeyi sürdürün El işleri, bilgisayar, bahçecilik. Beyniniz atıl kalmasın. Atıl kafa iblisin tezgahıdır.
İblisin adı da, Alzheimer'dir.
4- Küçük şeylerden zevk almaya bakın.
5- Sık sık, uzun uzun ve var gücünüzle gülün.
6- Gözyaşları olacaktır. Katlanın, yas tutun, başka yaşantılarageçin.
7- Çevrenizi sevdiklerinizle doldurun. Aileniz, kedi, köpek, kuş, balık, müzik, bitkiler... Ne olursa.
Eviniz, sığınağınız olsun! Tadını çıkarın!...
8. Sağlığınızın kıymetini bilin. İyiyse, üstüne titreyin.Bozuksa,düzeltin. Siz kendiniz düzeltemiyorsanız,
yardım isteyin.
9- Vicdan azabından uzak durun. Çarşı pazarda gezin, ülkeniz ve yabancı ülkeleri dolaşın. Ama sakın
suçluluk ve pişmanlık duygusuna kapılmayın.
10- Sevdiğiniz insanlara, onları sevdiğinizi söyleyin.Her fırsatta sevdiğinizi hissettirin.
11- Hiç unutmayın ki yaşam, aldığınız soluklarla değil, soluk kesen anlarla ölçülür.
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

“BAKMAK VE GÖRMEK ÜZERİNE…”
Ünlü bir Futbolcu karısını öldürmekle suçlanıyordu. Ama karısının cesedi ortada yoktu. Futbolcu Mahkemede sanık
sandalyesinde oturuyordu. Kucak dolusu parayla tuttuğu meşhur avukatı da jüriyi ikna etmeye uğraşıyordu. Avukat Jüri
üyelerine dönerek şöyle başladı savunmasına;

“Sayın Jüri üyeleri, ben müvekkilimin suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum. Buna az sonra sizler de inanacaksınız. Neden
mi?
Bakın,şimdi ben ona kadar sayacağım ve müvekkilimin öldürdüğü iddia edilen karısı bu kapıdan içeri girecektir...” der ve
ağır ağır saymaya başlar;
“1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10..”
Bütün jüri merakla kapıya dönmüştür; ama içeri kimse girmemiştir. Bir savunma dahisi olan Avukat o anda öldürücü
hamlesini yapar:
“Bakın, değerli Jüri, siz de bu kadının öldüğüne inanamıyorsunuz; Çünkü hepiniz kadın içeri girecek diye kapıya baktınız.
İşte hükmünüzü buna göre vermenizi talep ediyorum”
Ancak jüri kısa bir toplantıdan sonra, ünlü futbolcuyu suçlu bulduğunu bildirir ve dava bu şekilde sonuçlanır.
Mahkeme çıkışında avukat, jüri başkanına yaklaşır;
“10' a kadar saydığımda siz de diğer üyeler gibi kapıya baktınız. Peki neden böyle bir karar aldınız?”
“Doğru” der jüri başkanı;
“Ben de kapıya baktım, ama müvekkiliniz o sırada kapıya bakmıyordu.”

HÜKÜMET KONAĞI
Kıbrıslı Mehmet Paşa'nın Edirne Valiliği'nde bulunduğu sırada yeniden yaptırılmıştır. Kâgir, iki katta otuz
beş oda ve bir kabul salonu, muntazam ve kusursuz bir harem dairesi vardır. Avlusunda, H.1308 (18901891) senesinde yapılan beş odalı şer'iye mahkemesi, padişah malları, H.1285 (1868/1869) tarihinde
merkez mutasarraflığı için yaptırılarak H.1295(1878) senesinde adliye dairesi olan, yirmi iki odalı adliye
dairesi vardır.
H.1307 (1889/1890) senesinde onarılıp genişletilerek on üç odalı telgraf ve posta, Hurşit Paşa'nın Valiliği
döneminde yedi odalı olarak yaptırılan vilayet matbaası, jandarma, polis, ziraat bankası şubesi daireleri de
aynı yerdedir.
Beş yüz tutuklu alabilen ve bir hamamı bulunan cezaevi ve geçen sene yaptırılan geniş ve düzenli evrak
mahzen ve biri subaylar, diğeri erler için iki koğuş ile görülmeye değer kapısı ve bir çeşme ile havuzu ve
gönül açan bir de bahçesi vardır. (Sayfa; 234)
EDİRNE MERKEZ VİLÂYET SÂLNÂMESİ H.1319-1901
Osmanlı Alfabesinden Günümüz Diline Çevirenler:
(Yard.Doç.Dr. Ratip KAZANCIGİL-Öğr. Gör. Nilüfer GÖKÇE- Musa ÖNCEL)

21.Şubat.2015 Çerkezköy Pasha Otel toplantısı görüntüleri

FENERBAHÇE – GALATASARAY DOSTLUĞU (Allah ayırmasın)

