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DUYURULAR

Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;

Bu hafta toplantımızı Kulübümüzün geleneksel yılbaşı yemeği olarak eşlerimizinde katılımıyla
gerçekleştirdik.
Toplantıda Başkanlık görevini Başkanımız Bülent EGELİ’ nin mazereti nedeniyle ben yürüttüm.
Öncelikle Yılbaşı yemeği için kulübümüzün hazırlanmasında emeği geçen Cengiz BENAKMAN,Faruk
ETKER,Sedat ÖNENGÜT, Reşat AYAN ve İsmail BİLGİ Dostlarıma teşekkür ederim.
21 Aralık Cumartesi günü Bulgaristan Haskova Rotary Kulübünün davetlisi olarak Bulgar dostlarımızın
yılbaşı yemeğine Tamer BORAL, İsmet AÇIKGÖZ, Emre ALP. Demirkan ÇAĞLAYAN,İsmail BİLGİ Dostlarımla
birlikte katıldık.Çok güzel bir Rotary Gecesi yaşadık.Bu organizasyonu gerçekleştiren Uluslararası Başkanımız
Tamer BORAL a çok teşekkür ediyorum.
Yeni Yılın herkese Sağlık, Huzur,Mutluluk getirmesi dileğiyle hoşçakalın.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Halil ALTUĞ

2012 – 2013 Dönem Başkanı

Bültenimiz_5 sayfadır
30.Temmuz itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.
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Daha az nüfus daha az büyüme
ÇOCUKLARIMIZA nasıl bir dünya bırakacağız?
Daha yaşanabilir ve adil mi? Yoksa bugünkünden daha beter mi?Soruların yanıtlarını Norveçli bilim
insanı, sürdürülebilirlik, iklim stratejileri ve modelleme uzmanı Profesör Jorgen Randers
veriyor.“2052: Gelecek 40 yıl için Küresel Öngörüler ” kitabının yazarı Boğaziçi Üniversitesi’nin 150.
ve Endüstri Mühendisliği’nin 40. yıldönümü etkinlikleri için İstanbul’daydı.Randers’in de yazarları
arasında olduğu “Büyümenin Sınırları” kitabı 40 yıl önce ilk kez “iklim değişikliği” ne dikkat
çekmişti.İnsanlara 40 yıl boyunca “sürdürülebilirliliğin” yararlarını anlatmaya çalışan Jorgen Randers
başarısız olduğunu görünce taktik değiştirmeye karar vermiş.“Nasıl bir geleceğin beklediğini önlerine
koydum ve karar sizin dedim” diye konuşuyor.Randers’ın 2052 senaryoları şöyle:· Dünya nüfusu
2040 yılında 8 milyar kişiyle zirveye ulaşacak, sonra düşüşe geçecek.· Bunun nedeni istihdama
katılan kadınların daha az çocuk yapmaları. 1970’lı yıllarda ortalama 4,5 çocuk yapan kadın, 2010
yılında ortalama 2,5 çocuk yapmış. 2050’yı gelince ortalama 1,5 çocuk yapacak.· Lütfen altını çizelim.
Dünyayı kadınları kurtaracak.· Dünya ekonomisinin büyümesi yavaşlayacak. Geçtiğimiz 40 yılda 4
kat büyüyen ekonomi 2050’de bugüne göre sadece 2 kat büyümüş olacak.· ABD gibi “olgun
ekonomilerde” verimlilik düşüşte zira iş gücü giderek hizmet sektörüne kayıyor. Bugün bile iş
gücünün yüzde 14’ü yaşlanan nüfus nedeniyle sağlık sektöründe. · Küresel tüketim 2045 yılında
zirveye çıkıyor sonra düşüşe geçiyor.· Karbon salımı 2030 yılında en tepe noktasına çıkacak. İklim
felaketleri sıklaşacak.· Dolayısıyla 2030’a kadar zirvede olan fosil yakıtlar “mecburiyetten”
“yenilenebilir enerji”ye bırakacak.· Dünyanın gıda sıkıntısı yok ama gelir uçurumu nedeniyle “açlık” 40
yıl sonra da olacak.· Çin bugüne 40 yıl sonra 5 kat daha göre zenginleşecek.
Jorgen Randers’in senaryolarına www.2052.info dan ulaşmak mümkün.
ZENGİN ÜLKELER DE 1 ÇOCUK YAPSIN
Peki 2050’lerde daha “yaşanabilir bir dünya” için neler öneriyor Randers?· Nüfus artışını düşürmek
için öncelikle zengin ülkeler 1 çocuk politikası uygulasın.· Karbon emisyonunu düşürmek için yine
önce zengin ülkeler kömür, petrol, gazı yasaklasın.· Yoksul ülkelere iklim dostu enerji sistemleri
(güneş) sağlansın.· Zengin ülkelerin ekolojik ayak izi azaltılsın… Yeterince zenginleşmiş olan insanlar
artık çalışmasın.· Dünyanın sorunlarıyla uğraşacak devletler üstü kurumlar oluşturulsun.· Gelir
artışına odaklanmak üzerine insanların daha az parayla nasıl mutlu olacaklarına odaklanın.Jorgen
Randers aslında “daha güzel, daha adil bir dünya” isterken kapitalist sistemi sorguluyor.Kapitalist
sistemin değişmesi için de “ABD’de devrim olması gerektiğini” söylüyor.
Tabii bunun pek mümkün olmadığını da itiraf ediyor.
Amerikalılar zenginliklerini paylaşmak zorunda
JORGEN Randers uzun yıllar ABD’de yaşamış, şimdi kendi ülkesi Norveç’te.İnsanların mutluluğu
açısından Avrupa Birliği’nin ABD’ye göre daha iyi bir yolda olduğuna inanıyor.Ancak, ABD’nin gelir
dağıtımındaki adaletsizlikten yakınan Amerikalılar da var.Clinton döneminde, 1993-1997 arasında
Çalışma Bakanlığı görevini üstlenmiş olan ekonomist Robert Reich, annelik izni, asgari ücrette artış,
çalışanların yeni teknolojilere adaptasyonu programı arkasındaki isim.Halen Berkeley
Üniversitesi’nde ders veren Reich, dev boyutlardaki gelir eşitsizliğini sorguladığı “Herkes için
Eşitsizlik” diye bir film yapmış.Fransız L’Express Dergisi’nde bir söyleşisini okudum.Verdiği rakamlar
ürkütücü.1978 yılında ABD’de maaşlının geliri ortalama 48 bin dolar, zenginin geliri 393 bin
dolar.Bugün maaşlının geliri 34 bin dolara gerilemiş, zenginin geliri ise 1.1 milyon doları
geçiyor.Reich “Sadece 400 zenginin varlığı 150 milyon en yoksul Amerikalının varlığına eşit”
diyor.Ekonomik büyümenin yüzde 95’inden sadece ABD’nin en zengin yüzde 1’lik dilimi
yararlanıyormuş.
Bunun demokrasi için tehlikeli olduğunu belirten Robert Reich’e göre, Amerikalılar zenginliklerini
paylaşmadıkları takdirde durum vahim.

Okyar YAYALARın katkısı ile

SELANİK'TEN BİR MUHACİRLİK HİKAYESİ
BENİ önce o fotoğraf etkiledi. Çankaya Köşkü'nün bahçesinde, Atatürk heykelinin önünde duran bir kadın.
Avrupa'nın hangi gelişmiş merkezine koysan, orada yabancılık çekmeyecek modern bir kadın fotoğrafı.
Bu işte o kadının hikayesi.Daha doğrusu o ve onun kız kardeşinin.İsimleri Zeliha ve Nafia Bilge.
İkisi de İzmirli. Onların hikayesi, dünyanın bütün göçmenlerinin, özellikle de yurtlarından zorla sökülüp çıkarılan insanların
ortak hikayesidir.
***
Hikaye, 1922 yılının soğuk bir kış gününde Selanik'in Florina Kasabası'nda başlıyor.Florina, Selanik yakınlarında
Yunanistan sınırları içinde bir kasabadır. O akşam geç saatlerde, ev sahibesi Güzide Hanım ve kızları sokaktan gelen
sesleri fark ederler. Pencereden dışarı baktıklarında, Anadolu'dan gelen Rum muhacirlerin kasabaya girdiklerini görürler.
Bir süre sonra aynı duyguları onlar da yaşayacaklardır.
Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi anlaşması, onları da doğdukları bu güzel kasabadan söküp
çıkaracaktır.
Güzide Hanım evine yerleştirilen Rum muhacirler Kütahya'dan gelmektedirler. Güzide Hanım'ın iki çocuğundan biri genç
kızlığa yeni girmiş ve çarşafa bürünmüştür.
Ertesi sabah kahvaltı için bir araya geldiklerinde, Anadolu'dan gelen Rum aile, ‘‘Genç kızınız nerede'' diye sorar. Onlar da
‘‘Bizde adet böyledir. Yabancı erkeklerin yanına çıkamaz'' derler.
Rum aile şaşırır. ‘‘Bizim Kütahya'da Türk komşuların hiç böyle adetleri yoktur. Onlarla rahat rahat görüşebilirdik. Galiba
biz buralara hiç alışamayacağız'' derler.
Geldikleri Anadolu'nun Müslüman Türkleri, Yunanistan'daki Türklerden daha az mutaassıptır.
Bundan beş altı ay sonra sıra Selanik Florina Türklerine gelir. Bu defa onlar yola koyulurlar.Önce Selanik, sonra vapurla
İzmir Klizman'daki karantina.Oradan Ayvalık ve sonunda bugünkü adı Kemalpaşa olan, İzmir'in girişindeki Nif.
Bir gün, bahçe komşularının bağırışını duyarlar.Bir tavuk, oranın yerlisi kadının bahçesine girip sebzelerini yemektedir.
Yerli kadın bağırır:
‘‘Batasıca vapurlar, nereden getirdiler bu bitli muhacirleri...''
Oysa tavuk onların değildir. Genç muhacir, dışarı çıkıp komşuya bunu söylemek ister.
Ama annesi tutar. ‘‘En iyisi duymamış gibi yapmaktır'' der.
O sırada başka bir Türk komşu çıkar ve ‘‘O tavuklar bu insanların değil, benim. Ne diye bağırıyorsun'' der.
Ama yerli komşu vazgeçmez. ‘‘Olsun, onların da tavukları var'' der.
Ne var ki, aynı kadın bir ay sonra onlara gelip özür dileyecek ve aralarında çok iyi dostluklar oluşacaktır.
Aynı günlerde ailenin erkek çocuğu da okulda zor durumdadır.
Arkadaşları, ‘‘Siz ne biçim Türk'sünüz. Evlad-ı fatihanı düşmana bırakıp kaçıp geldiniz'' diye suçlamaktadır.
Tabii Selanikli çocukların cevabı da hazırdır:
‘‘Asıl siz kendinize bakın. Anavatanı bile düşmana verdiniz de, bizim oraların Kemal Paşa'sı gelip kurtardı.''
***
Böyle çok etkileyici hayatlar var. Tıpkı benim babaannem gibi.
Yani 20'li yaşlarında geldiği İzmir'de, 90 yaşına kadar ‘‘hiç gelmemiş'' gibi yapan, sadece Selanik ve Rumeli türküleri
söyleyerek hep geri gideceği günleri düşünen babaannem gibi. Muhacirlerin hayatını en iyi özetleyen sözler işte bunlardır:
‘‘Duymamış gibi yapan, gelmemiş gibi yapan insanlar.''
Bu, biz Selanik'ten Anadolu'ya göç gelen Türklerin ‘‘sessizlik ve anavatana şükran felsefesidir''.

EDİRNE ARASTA ÇARŞISI
Selimiye Camii Arasta Çarşısı. Arasta, çarşılarda aynı işi yapan esnafların bulunduğu bölüm olarak tanımlanır.
Selimiye Arastası, Sultan III. Murat zamanında (1574-1595) Selimiye Camii'ne gelir sağlamak amacıyla
yaptırılmıştır. Mimarı, Mimar Sinan'ın kalfası Davut Ağa'dır. Arastada 124 dükkan vardır. Evliya Çelebi,
Selimiye Arastası'ndan "Kavaflar Çarşısı" olarak söz eder. Günümüzde ise bu çarşı; Selimiye Camii'ne gelen
yerli ve yabancı turistlerin tercih ettikleri, önemli alışveriş merkezlerinden biri olmuştur.

SELİMİYE CAMİİ.
Osmanlı padişahı II. Selim tarafından yaptırılmıştır. Camiin mimarı, Mimar Sinan'dır. Sinan, 80'li yaşlarında
yaptığı bu camiden "ustalık eserim" diye bahseder. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin en önemli baş
yapıtlarından biridir. Caminin yapımına 1568 yılında başlanmış, 1575 yılında inşaatı tamamlanarak ibadete
açılmıştır. Kubbeleri, minareleri, iç süslemeleri ve estetik değerleriyle bir mimarlık şaheseridir. Edirne Selimiye
Camii ve Külliyesi, UNESCO tarafından 2011 yılında "Dünya Mirası Listesi"ne alınmıştır.

POLAK MEKTEBİ
1958-1973 Dönemi Kaleiçi’ndeki Edirne Erkek İlköğretmen Okulu binası. Günümüzde, I. Murat Lisesi olarak
hizmet vermektedir.
Bu okul binamız; 1890’lı yılların başlarında Polonya Azınlık Okulu olarak inşa edilmiş ve o yıllarda “Polak
Mektep” olarak ünlenmiştir. Daha sonraları; Balkan Savaşı sırasında (1912-1913) hastane, 1915-1918 arası
Kız Öğretmen Okulu, 1918-1927’de tekrar Azınlık ve Papaz Okulu, 1927-1958 arası da tütün deposu olarak
kullanılmıştır.

1816.Toplantımızdan görüntüler.

Cengiz ve Özlem TUĞLU bu toplantımızda Evlilik Yıldönümlerini kutladılar..

