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Düşündüğümüz, söylediğimiz  

ve yaptığımız şeyler : 

 

1- GERÇEĞE UYGUN MU ? 

 

2-İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN 

ADİL Mİ ? 

 

3-İYİ NİYET VE DAHA İYİ 

DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK 

MI ? 

 

4-İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN 

YARARLI MI ? 

 

28 HAZİRAN GÜNLÜ 

TOPLANTI  DEVAM ORAN 

%70 

 

 

01 TEMMUZ GÜNLÜ 

TOPLANTI GEÇİCİ 

DEVAM ORANI %70 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Sevgili Rotary Ailem,                    

2020 -  2021 dönemi, 02.07.2020’de Anıtkabir ziyareti ile başladı. İlk 

görev günümde Ankara Gazi Rotary Kulubünü temsil ediyor olmanın 

verdiği tarifsiz heyecanın, gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu günde 

beni yalnız bırakmayan   Yönetim kurulum Sinem, Safinaz ve 

Nizamettin dostuma, değerli eşi Semra ablaya, Hale Başkanıma , 

Gamze Başkanıma, Hatice Dostum ve Cengiz’e en son olarak da 

interact Başkanımız Sahra’ya çok teşekkür ederim. “Birlikten kuvvet 

doğar” diye başladığımız bu *Sinerji* döneminde hayatlara 

dokunabilirsek ne mutlu bize...  Jim Rohn’nun ‘Bir işin daha kolay 

olmasını değil, bu işte daha iyi olmayı dile. Daha az problem değil, daha 

fazla yetenek dile. Daha az meydan okuma değil, daha fazla bilgelik 

dile” sözleri ile yazımı bitirirken tüm camiamıza fırsatlar yaratacağımız 

güzel bir dönem diliyorum. Rotaryen Sevgi ve saygılarımla. 

                                                        Rtn. Banu YEDİERLER 
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TEŞEKKÜRLER UĞUR 

*. Yaratıcı kişi, fikir ve faaliyetleriyle mevcut kültürel iklimi önemli ölçüde değiştiren ya da yenisini yaratan 

insandır. Yaratıcılık için sadece meraklı olmak yetmez, fakat merak olmadan da yaratıcı olunmaz. Yani 

merak yaratıcılık için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Gerçekten de Csikszentmihalyi, şimdiye dek 

görüştüğü ya da incelediği tüm yaratıcı insanların normalin çok üstünde bir merak sergilediği sonucuna 

varmıştır 

* Feynman’a "fiziğin Sherlock Holmes'u" denmesinin sebebi, en hayret verici kozmik sırları büyük küçük 

demeden sadece kendisinin görebildiği ipuçlarını kullanarak çözmeyi başarmasıydı. Ancak Feynman'ı 

büyüleyen tek şey bilim değildi. Ressam dostu Jirayr "Jerry" Zorthian'la sanat ile bilim arasındaki farklar 

üzerine giriştiği bir dizi tartışmanın ardından, Zorthian, Feynman'ın bir sabah erkenden ona gelip şöyle 

dediğini soylüyor: “Jerry, benim bir fikrim var. Sen fizikten bir halt anlamıyorsun ve ben de sanattan bir 

halt anlamıyorum, ama ikimiz de Leonardo da Vinci'ye hayranız. Şuna ne dersin? Bir pazar ben sana fizik 

dersi vereyim, ertesi pazar sen bana resim dersi ver? Böylece ikimiz de Leonardo da Vinci'ye dönüşmüş 

oluruz.”  

 Bazı araştırmacılar, basit biyolojik dürtüler ile merak arasında önemli farklar bulunduğuna işaret ediyor. 

Örneğin açlık gibi biyolojik dürtüler genelde karın guruldaması ya da mide sancısı gibi bariz bedensel 

işaretlerle harekete geçer. Oysa bir bilgi boşluğunu fark edebilmek, yine bilgi temelli bir mekanizma 

gerektirir. Çünkü merak bilmediklerimizden değil, bildiklerimizden beslenir. Sonuçta bilgimizdeki bir 

boşluğu tespit edip enine boyuna tartabilmek için, o konu hakkında en azından bir şeyler biliyor olmamız 

gerekir. Üstelik sadece bu da yetmez. Bilgimizin mevcut durumu ile hedeflediğimiz noktanın da farkında 

olmamız gerekir.  

 *İncil’de, Âdem ile Havva'nın (kurnaz yılan akıllarını çelince), bilmeleri gerekenden daha fazlasını 

öğrenmek isteyerek yasak meyvenin tadına baktığı ve böylece meraklarına yenik düştükleri için Cennet 

Bahçesi'nden kovuldukları anlatılır. Hatta James Bridie mahlasıyla tanınan İskoçyalı oyun yazarı espri 

yaparak (belki de ciddi olarak?) Havva'nın bu teşebbüsünü "deneysel bilimde atılan ilk büyük adım" 

olarak nitelemişti:  


