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BAŞKANIN MEKTUBU
Yaklaşık 50 kişi ile 5-6-7-8 Şubat 2009 tarihlerinde (Perşembe-Pazar 3 gece 4 gün) Bourgas Pyrgos
Kulübünün daveti ile Bulgaristanın Brovest kayak merkezine yapacağımız gezi programı önümüzdeki hafta içinde
Pyrgos Kulübü tarafından açıklanacak.
20 Kasım Perşembe günü Ocakbaşı Komite Başkanı Rtn.Ahmet Deveci Başkanlığında 2. Grup ilk
toplantısını yaptı.Sedat Önengüt , Kemal Karakuş , Önder Yalınçgören ve Recayi Aran ile birlikte 6 kişilik
katılımla gerçekleşen toplantı çok verimli geçti. 1. ve 2. grup toplantı tutanakları önümüzdeki günlerde komite
başkanımız Ahmet Deveci tarafından açıklanacak.
22 Kasım Cumartesi günü Bulgaristanın plovdiv şehrinden Edirne’ye tanıtım amaçlı gezi düzenleyen
Plovdiv RK , Plovdiv Pildin RK ve Plovdiv Filipopol RK üyelerini akşam yemeğinde yalnız bırakmayan Edirne IW
Kulübü Başkanı Neşide Altuntaş , Hasan Altuntaş , Zehra - Tamer Boral , Müge - Ali Es , Tülay - Serhad Ceylan
ve Emre Alp’e çok teşekkür ediyorum.Önceden planlanmış önemli bir program nedeniyle Đstanbulda olduğum için
katılamadığım bu etkinlikte büyük özveri göstererek kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden dostlarıma ve
saygıdeğer eşlerine şükranlarımı sunuyorum.
24 Kasım Pazartesi günü Uluslararası hizmetler ana komite başkanımız Tamer Boral’ın organizasyonu ile
Bulgaristanın Kırcali Kulübü toplantısına Tamer Boral , Cengiz Benakman , Emre Alp , Emre Ülkümen , Serhad
Ceylan , Kemal Karakuş , Ahmet Deveci , Recayi Aran ile birlikte katıldık. Kırcali Kulüp üyelerine kulübümüzün
projeleri ile ilgili bilgi verme fırsatını buldum. Güzel bir Rotary gecesiydi.
Bugün toplantımıza katılan Lörrach Rotary Kulübü GDB ve Lörrach international Başkanı Prof.Dr.Manfred
Raupp bir konuşma yaparak kulüplerimiz arasındaki işbirliği konusunda çalışmalarımıza devam etmemiz
gerektiğini söyledi.
20 Aralık Cumartesi günü Bulgaristan Haskova kulübü’nün hazırladığı eşli programa kalabalık bir grup
katılacağımızı ümit ediyorum. Saat 18.00 de Đvan Dimov tiyatro binasında “Yeniyıl Konçertosu “ ile başlayacak
program saat 20.00 de Haskova Restaurant’ta ki Yeniyıl Balosu ile devam edecek.
Sevgili dostumuz Demirkan Çağlayan’ın annesi ameliyat olmuştur. Çağlayan ailesine geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.
Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Şükrü Ciravoğlu 27 Kasım Perşembe günü 12.30 da bir basın
toplantısı ile Edirne Belediye Başkanlığı seçimi için aday olduğunu açıklayacak. Sevgili dostumuzun yolunun açık
olması en büyük dileğimiz.
ÖNÜMÜZDEKĐ HAFTA 02 ARALIK SALI GÜNÜ BĐZ BĐZE TOPLANTIMIZDA KULÜP ASAMBLEMĐZĐ
YAPACAĞIZ. SEVGĐLĐ DOSTLARIMIZIN GEREKLĐ ÖZENĐ GÖSTERECEKLERĐNĐ BĐLĐYORUM

Lütfen Dikkat !!! Guvernörün katılımı ile yapacağımız resmi asamble 17 Ocak 2009 tarihinde .
2420.Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya-Lara MIRACLE Resort Hotel’de
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki hafta toplantımız 02 Aralık Salı günü saat 19.00 da Rotary evinde
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YUZDES : % 88 Teşekkürler ……………….

ASAMBLE

Rotary bilgileri …………..

Asamblelerin Amacı
Uluslararası Rotary’nin ve Guvernörün hedefleri doğrultusunda, Kulübün yaptığı ve yapacağı dönem
hazırlıklarının, Kulüp Liderlik Planı hedeflerinin, planlamaların, projelerin yürütülmesinin ve tamamlanmasının
saptanması ve takibi ile sonuçlandırılmasını görüşmek, tartışmak, izlemek amacıyla Kulüp bünyesi içinde
Asambleler yapılması zorunludur.
Asamblelerin yapılma şekli
Asambleler tercihan Haftalık Olağan Toplantı zamanından iki saat önce yapılır. Haftalık Olağan Toplantı içinde
de yapılabilir.
Dönem başlamadan önce yapılacak olan Birinci Asamble, Haftalık Olağan Toplantı zamanında yapılacak ise
Gelecek Dönem Başkanı, Başkan ile mutabık kalarak bir toplantı günü saptar. Bu Haftalık Olağan Toplantıya
konuşmacı davet edilmez. Başkan toplantıyı açtıktan ve duyurularını yaptıktan sonra sözü Gelecek Dönem
Başkanına verir ve Gelecek Dönem Başkanı Birinci Asamblesini yapar. Asamblenin bitişinden sonra Başkan
usulüne göre toplantıyı kapatır.
Asamblelere Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri, Görevliler Kurulu üyeleri ve Komite üyeleri katılır. Yeni üyelerin
Asamblelere katılması sağlanmalıdır.
Asamblelerde komiteler çalışmaları ile ilgili bilgileri rapor halinde sunarlar.
Guvernörün ve/veya Guvernör Yardımcısının katıldığı Dördüncü Resmi Asamblenin uygulama yöntemi “Bölge
Guvernörünün Katılacağı Kulüp Asamblesi Yönetmeliği”nde belirtildiği şekilde yapılır.
BÜLTEN
Tlf :
e-posta :

0 284 212 42 32
tiryakin@ttmail.com

0 284 212 63 45
ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

REŞĐT GALĐP ve ATATÜRK
Çankaya sırtlarında oturan Ankaralılar, şehre Reşit Galip Caddesi'nden geçerek inerler. Pek azı bu ismin kim
olduğunu bilir. Bu bilinmezlikte belki Dr. Reşit Galip'in 41 yaşında göçüp gitmesi rol oynamıştır, belki de Đnönü'yle
yıldızının hiç barışmaması... Rodos'ta doğan Reşit Galip, ortaokulu bitirince kardeşiyle bir sandala binip
Marmaris'e gelmiş. Liseyi Đzmir'de okumuşlar. Kardeşi Hüseyin Ragıp ( Baydur ) diplomatlığı seçip büyükelçilik
yapmış. Reşit Galip ise Đstanbul Tıp'a gidip doktor olmuş. Öğrenciyken gönüllü olarak I. Dünya Savaşı'na katılmış.
Kafkas Cephesi dönüşü öğrenimini tamamlayıp fakültede asistanlığa başlamış. 1923 Mart'ında, hekimlik yaptığı
Mersin'e Mustafa Kemal Paşa geldiğinde Paşa'nın huzurunda konuşmuş ve gözlerine doğru bakarak şöyle demiş:
"Muhterem Gazi, sen yalnızca bu milletin bir kahramanı değilsin, sen bunlardan çok daha büyüksün. Sen bu
milletin bir ferdisin. Senin birinci büyüklüğün, bu milletin bir ferdi olmakla iktifa ve iftihar etmendir." Herkesin
yüceltme yarışına girdiği günlerde Gazi'yi "milletin bir ferdi" sayan 30 yaşındaki bu hatip, herkesin dikkatini
çekmiş. Tabii en çok da Gazi'nin... Kemal Paşa ona milletvekilliği önermiş ve Dr. Reşit Galip, Ocak 1925'te
Meclis'e girmiş. Bir süre Đstiklal Mahkemesi üyeliği yapmış. CHP Đdare Heyeti'nde görev almış. Türk
Ocakları'nda, Halkevleri'nde çalışmış. Yine Atatürk'ün isteğiyle Serbest Fırka'ya girmiş. Ve Atatürk'ün sofrasına
oturmuş. Onu bakanlığa taşıyan süreç de o sofrada başlamış. Bu sofra sahnesi pek çok tanığın anılarında vardır:
1931 sonbaharıydı. O geceki tartışma, Milli Eğitim Bakanı Esat Mehmet'in bir yakınmasıyla başladı. Esat
Mehmet, Atatürk'ün Harbiye'den "tabya öğretmeni"ydi . Kazım Özalp'in "Atatürk'ten Anılar" kitabında (T. Đş
Bankası Y., 1992, s. 48-49) yazdığına göre konu, kız öğrencilerin kıyafetinden açıldı. Esat Mehmet, "kızların kısa
etek, kısa çorap ve kısa kollu gömlek giymelerini uygun görmediğini" belirtti. Bir tamim yayınlayıp daha kapalı
giyinmelerini isteyeceğini söyledi. Bunun üzerine Reşit Galip söz aldı: "Yanlış düşünüyorsunuz beyefendi" dedi.
"Bu bir geriliktir. Kadınlar eski durumda yaşayamazlar. inkılaplardan en mühimi, kadınlara verilen haklardır. Başka
türlü, batılılaşmakta olduğumuzu iddia edemeyiz." Sofra gerildi. Gazi, vekilini zor durumda bırakan bu çıkıştan
hoşlanmadı. "Bu konuyu uzatmayalım. Kısa çorap giyip giymemek çok önemli değildir, sonra tartışırız" dedi. Ama
Reşit Galip alttan almadı. "Af buyurunuz Paşam! Bu, inkılap ve zihniyet meselesidir. Müsaade buyurursanız
fikrimizi söyleyelim. Hatta daha ileri giderek diyeceğim ki, sizin huzurunuzda bu sofrada inkılapları zedeleyeceği
icraattan bahsedilmesi küstahlıktır, hoş görülemez." Reşit Galip'in tartışma yaratmasının özel bir nedeni vardı:
Halkevi'nde sanatı yaygınlaştırmak için tiyatro çalışmaları yapıyor, ancak sahneye çıkacak kadın oyuncu
bulamıyorlardı. Buna gönüllü kadın öğretmenler için, Maarif Vekaleti'nden izin alamamışlardı. Reşit Galip: "Bu
kokuşmuş kafayla devlet yürümez" diye kestirip attı. Atatürk'ün kaşları çatıldı. "Sözlerinizde müsamahalı, ölçülü
olunuz" diye çıkıştı. Herkes yaklaşan fırtınayı hissetmişti. Ama Reşit Galip bulutların üstüne gitti. 57 yaşındaki
Milli Eğitim Bakanı'nı işaret ederek dedi ki: "Devrimci devrimcidir. insanlar bir yaştan sonra ister istemez tutucu
olurlar. Meclis'te bunca genç, idealist, bakanlık yapacak yetenekte insan varken, böyle yaşlı kimseleri Milli Eğitim
Bakanı yapmak hatadır." Atatürk yeniden uyarma gereği duydu: "Esat Bey yeteneklidir. Davamıza inanmıştır ve
benim hocamdır. Beni okutmuş olması sence bir değer taşımıyor mu?" "Kusura bakma Paşam, taşımıyor!
Okuttuklarının içinde sizin gibi bir devrimci çıkmış ama kim bilir nice tutucu da çıkmıştır." "Sizi de eleştiririm!"
Bunun üzerine Gazi'nin sabrı taştı: "Bu sofrada hocama ve bir Milli Eğitim Bakanı'na hakaret etmenize müsaade
edemem" diye haşladı. Ama Reşit Galip sineceği yerde hepten üste çıktı: "Devrimleri korumak için sizden
müsaade istemiyorum. Hatayı yapan siz de olsanız, sizi de eleştiririm. Mesela Rose Noir'a verdiğiniz 15 bin liralık
kredi mektubu da siz yaptınız diye hata olmaktan çıkmaz." ilk kez Atatürk'ün sofrasında Atatürk bu kadar sert
eleştiriliyordu. Reşit Galip'in sözünü ettiği Rose Noir , Beyoğlu'nda,

Rus karı-kocanın işlettiği bir barın adıydı. Atatürk bir gece oraya gitmiş, mekanın sahibi Madam Senya'dan "Đş
Bankası'ndan kredi alamıyoruz" yakınmasını dinlemiş ve orada bir kağıda iş Bankası Genel Müdürü'ne hitaben
"yardımcı olunması" isteğini yazmış, Rus çifte vermişti. Reşit Galip bu iltimas talebini eleştiriyordu. Atatürk bu kez
kızmadı; "Yoruldunuz, buyurun biraz istirahat edin" diyerek kibarca Reşit Galip'i sofradan kovdu. Ama genç
devrimcinin yılmaya niyeti yoktu. Yıllar yılı bir efsane gibi anlatılacak çıkışını o an yaptı: "Burası sizin değil,
milletin sofrasıdır. Milletin işlerini görüşüyoruz. Burada oturmak sizin kadar, benim de hakkımdır." Atatürk kendi
fikirleriyle kendisini vuran bu genç adama baktı, sonra yanındakilere dönüp: "Öyleyse biz kalkalım" dedi.
Sofradaki bütün heyet ayaklandı; Reşit Galip'i sofrada yapayalnız bırakıp çıktılar. Bu müthiş sahnenin devamı
daha da ibret vericidir: Reşit Galip bütün geceyi Dolmabahçe Sarayı'nda pencere kenarındaki bir koltukta geçirir.
Atatürk uyandığında Genel Sekreteri'ne Reşit Galip'i sorar. "Sabaha kadar bekledi, mahcubiyetini size iletmemizi
istedi. Ankara'ya gidecek kadar borç para istedi. 25 lira verdik" derler. Atatürk: "Ankara'ya gidecek adama 25 lira
mı verilir. Bari benim hesabımdan birkaç yüz lira verseydiniz" der. Sonra, "Cebinde beş parası yok ama
karakterinden hiç taviz vermiyor. Parası yok ama cesareti var" diye ekler. 1932 sonbaharında Atatürk, Reşit
Galip'in Ankara Radyosu'ndaki bir konuşmasını dinler; "Devrimleri her yerde, herkese karşı savunacağız.
Gerekirse babamıza ve çocuklarımıza karşı bile" demektedir. Atatürk birkaç gün sonra kendisini yeniden sofraya
davet eder. Hemen yanındaki sandalyeye buyur eder. Onun yanına da, hocası Esat Mehmet'i oturtur. Ve orada
yeni Milli Eğitim Bakanı'nın 39 yaşındaki Reşit Galip olduğunu açıklar. Rose Noir olayı mı? Onu da hatırlatalım: Đş
Bankası Genel Müdürü Muammer Eriş, Atatürk imzalı kağıdı alınca doğruca Dolmabahçe Sarayı'na gelmiş,
Ata'nın ricacı olduğu krediyi vermeye kuralların uygun olmadığını bildirmiş, talebi reddetmiştir.
Reşit Galip'in bakanlığı sadece 13 ay sürdü. Bu süre içinde Darülfünun'dan üniversite reformunu başlattı.
Öğretmenlere genel bütçeden maaş ödenmesini sağladı. Eşi Zübeyre Hanım'ın deyimiyle "deli gibi çalışıyor" ama
Atatürk'e çıkışacak kadar ayarsız dili yüzünden her gün işe cebinde istifa mektubuyla gidiyordu. Aslında Atatürk'le
araları iyiydi. O Gazi'ye "Paşam", Gazi de ona "Doktor" diye hitap ederdi. Torunu Feyhan Oran'a "Peki ne oldu da
ayrıldı?" diye sordum. Bir gün sofradan ayrılırken, Atatürk, "Seni eve ben bırakacağım" demiş. Eve bırakınca o da
saygıdan, "Ben de sizi uğurlayacağım Paşam" karşılığını vermiş. Ama kendisinin arabası olmadığından yürüyerek
uğurlamış. O gece zatürree olmuş. Dinlenmesi tavsiye edilince 1933 Ekim'inde görevden ayrılmış. 1934 yazında
Moda'daki bir deniz kazasında kızlarını kurtarmaya çalışırken akciğerlerini hepten üşütmüş. Bir mucize eseri
kurtulduğu bu kazadan sonra ölümü bekleyerek, hastalığını takip etmeye başlamış. Keçiören'deki bağ evinin
kütüphanesine demir yatağını taşıtıp yedi ay kitaplar arasında yatmış. 1934'te, 41 yaşında hayata veda etmiş.
"Öldüğünde cebinde 5 lira parası varmış" dedi hiç görmediği torunu Feyhan : "Anneannem üç çocuğunu
büyütebilmek için Afet Đnan'dan yardım istedi. Atatürk'ün yardımıyla krediyle bir ev aldılar. O evin bir odasına
sığışıp diğer daireleri kiraya vererek geçindiler."
Her sabah okul öğrencilerini güne başlatan "Türküm doğruyum çalışkanım" andı var ya ... Geçenlerde sevgili
hocam Prof. Dr. Baskın Oran'ın eşi Feyhan , "Biliyor musun o andı kim yazdı?" diye sordu. "Kim?" dedim
merakla... "Dedem." "Deden kim?" "Reşit Galip..." Đnanılır gibi değil. Ne o andın 1933'ün 23 Nisan günü Reşit
Galip'in kaleminden çıktığını Biliyordum. Ne de Feyhan'ın Atatürk döneminin Maarif Vekili Reşit Galip'in torunu
olduğunu... Feyhan ilkokulda her sabah içtiği andın dedesinin kaleminden çıktığını ilkokul sonda annesinden
öğrenmiş.

