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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Geçtiğimiz iki hafta oldukça yoğun geçti. İstemeden de olsa yine iki bülteni birleştirmek durumunda
kaldık. Bir önceki haftanın toplantısında değerli kulüp üyelerimize Çocuk Esirgeme Kurumuna
yaptığımız ziyareti aktardım. Bu ziyarette Nişantaşı Rotary Kulübünden Rtn. Murat GÖKSOY’un
annesinin kendi elleri ile ördüğü giysileri yerlerine ulaştırdık. Üç koli tutan bu giysiler ilgililerine pek
yakıştı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. 8-9 Kasım tarihlerinde Edirne’de 2420. Bölge Başkanlar
Tanışma Toplantısı (2015-2016) gerçekleştirildi. Kulübümüzden dönem sekreteri, gelecek dönem
başkanı Demirkan ÇAĞLAYAN’ın katıldığı bu toplantının oldukça verimli olduğu duyumlarını aldık.
Bu hafta gerçekleştirdiğimiz toplantımızda ise bir öğrenci kızımıza “eğitime katkı” bağlamında bir i
pad bilgisayar hediye ettiğimizi üyelerimizle paylaştım. Ayrıca Gazi İlkokulu’na da bir bilgisayar ve
kırtasiye malzemesi bağışladığımızı da eklemeliyim. Bu yılın ana teması: “Eğitime katkı, Eğitim
kurumlarına katkı” olacak, öyle görünüyor. Her yıl yaptığımız, gelenekselleşen Sömestr Kayak
Organizasyonu ile ilgili Tamer BORAL ve Ali ES çalışmalarını son aşamaya getirdi. Çok az yer
kaldığını biliyorum, acele edin. Bu Cumartesi akşamı Çorlu Rotary Kulübünün davetlisi olarak
Çorludayız. Bu toplantıda misafirlerimiz vardı. “Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği”nin merkezdeki ve
Edirne Şube’deki değerli yöneticileri aramızdaydı. Aynı zamanda eski milli atletlerimizden ve dernek
yönetim kurulu üyesi Turhan Şahin bizlere projeleri ile ilgili bilgilendirme konuşması yaptı. Kendilerine
teşekkür ediyoruz.
Önümüzdeki hafta toplantımızda kulüp ile ilgili konuların ele alınacağını, misafirsiz bir toplantı
gerçekleştireceğimizi hatırlatırım. “Rotary ile ışık saçın” derken hepinize sağlık ve esenlikler
diliyorum.
Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

Ipad

2014 – 2015 Dönem Başkanı

Bilgisayar

katkımız…

Rtn.Murat GÖKSOY adına,Çocuk Esirgeme Kurumuna ulaştırdığımız ,çocuk giysileri..

Bültenimiz_4 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

1860 / 19. toplantı (11.11.2014)
MİSAFİRLERİMİZ

:

Sezgin TAÇIN

İşadamı

Cengiz BENAKMAN Misafiri

Faruk ÖZTÜRKLÜ

İşadamı

İsmail BİLGİ Misafiri

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Kaan UZUNCA – Orkun BÖLENLER

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ –İsmet AÇIKGÖZ – Reşat AYAN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

63.16

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

20 KASIM Leyla GÜLER

Doğum Günü

20 KASIM Arda BİLGİ

Doğum Günü

25 KASIM 1965 : Cengiz TUĞLU

Doğum Günü

KUTLARIZ…

1861 / 20. toplantı (18.11.2014)
MİSAFİRLERİMİZ

:

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Sedat ÖNENGÜT

Eski Üyemiz

Reyhan TÜRKSOY

Eski ÜYEMİZ

Turhan ŞAHİN

Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi

Miraç ÇAM

Fenerbahçe SK Bölge Koordinatörü

Cavit ALAMUT

Fenerbahçe SK Derneği Edirne Şubesi Başkanı

Ünsal ERAL

Fenerbahçe SK Derneği Edirne Şubesi Yöneticisi

Bahri ATABAY

Fenerbahçe SK Derneği Edirne Şubesi Yöneticisi

Necdet DİRİCAN

Fenerbahçe SK Derneği Edirne Şubesi Yöneticisi

Ersoy ERDOĞAN

Denizbank Edirne Şube Müdürü

Nadir KARTAL

Kilim Mensucat Fabrika Müdürü

Erol SAVRANLAR

Kilim Mensucat Sosyal Hizmetler Sorumlusu

Ahmet ÇELİK – Cevat GÜLER – Demirkan ÇAĞLAYAN – Gürkan KÖMÜRCÜ
İsmet AÇIKGÖZ – Mehmet EREN – Oktay ALEMDAR - Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

57.89

Önümüzdeki hafta toplantımız: 18.Kasım.2014 Cumartesi Salı saat 19.oo de Rotary Evinde
Başkan : Cengiz TUĞLU
Üye
: Muzaffer MEMİŞ
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Demirkan ÇAĞLAYAN
Sayman : İsmail BİLGİ
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

Osman Nuri Peremeci
1 Ekim 2013 · .
Oğlu Ömer Erkin Peremeci'nin kaleminden : OSMAN NURİ PEREMECİ
Ben Osman Nuri Peremeci’nin en küçük çocuğuyum. Ne yazık ki babam öldüğünde dört yaşımda idim ve onu
hiç tanımadım.
Babamla ilgili olarak beni en çok şaşırtan ve etkileyen şey o günlerdeki ve hatta bu günkü Edirnelilerin ona olan
sevgisi ve bağlılığı olmuştur. Darüşşafaka Lisesi’ne gidinceye kadar Edirne’de yaşadığım on iki yıl boyunca kim
olduğumu öğrenen her Edirneli bana çok özel bir kişiymişim gibi yakınlık gösterir ve yardımcı olmak için
çırpınırdı. Edirne halkı zaten kadirşinas ve yardımsever karakterlidir; evet ama bu aşırı sevgi ve saygının sebebi
neydi?
Aslında benim çocukluğumun Edirne’sini hatırlayanlar bu bağlılığın sebebini kolaylıkla görebilirler. Yirminci
yüzyılın başlangıç yıllarında Edirne bir hüzün şehriydi. İmparatorluğun çöküşünü en ağır bedel ödeyerek
yaşamıştı. Bir kültür ve bilim merkezi iken, insan ömrü kadar kısa bir zamanda yani aniden bir taşra kasabasına
dönüşmüştü. Mahalleleri boş arsalar, ‘yangın yerleri’ ve yahudilerin öylece bırakıp gittikleri boş evlerle dolu ‘suyu
çekilmiş bir değirmen’ gibiydi.
Sınır (Edirneliler serhat demeyi sever.) şehri olduğu için büyük devlet yatırımlarında en son akla gelen
Edirne’de, bireysel sermayenin ancak ‘belki’ küçük bir ev inşa etmeye yetebildiği düzeyde bir ekonomik hayatı
vardı. Tozlu sokaklarından günde bir veya iki ‘at arabası’ geçer; şehirde hemen herkes birbirini tanır; bayram
namazlarında bile camileri dolduracak cemaat bulunmazdı. Gelecek düşüncesi, özetle, ‘Çocuklar büyüsün adam
olsun!’ dan ibaretti. Halk fakirliğin ve eğitimsizliğin etkisi altında ama büyük bir diğergamlık (altruizm) duygusu ile
dayanışma içinde, sabır ve metanetle eski güzel günlerin hasretini yaşardı.
İşte böyle bir Edirne!ye, Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi’ni yazarak, nasıl bir hazineye sahip olduklarını
anlattı. Bunu yaparken bilimci kimliğiyle, yalan söylemeden, abartmadan gerçekleri olduğu gibi ortaya çıkarmaya
çalışarak tutarlı ve etkili bir gayret gösterdi. Edirneliler zaten bu hazineyi hissediyorlar ve yaşıyorlardı ama bu
bilginin bilimsel yöntemlerle kesinleştirilmesi ve kayda geçirilmesi tam da istedikleri şeydi. Bu sebeple Osman
Nuri Hoca birdenbire, yalnızca on yıl kadar yaşadığı, bu mahzun kentin en gözde hemşehrilerinden biri haline
geldi.
Osman Nuri Hoca’yı yalnızca Edirne Tarihi ile açıklamak, kuşkusuz, haksızlık olur. Yetmiş yıllık ömrünün ellibeş
yılını çok değişik okullarda ve çok farklı düzeylerde tarih ve yurttaşlık bilinci anlatarak geçirdiğini, bu işi en
başından en son ana kadar şevkle yaptığını öğrencilerinden anlıyoruz. Öyle ki öğretmenliğe doyamayan babam
çocuklarından hiç değilse birinin öğretmen olmasını vasiyet ederek bizi terketmiş. Bu sebeple ağabeyim Bilgin
Peremeci öğretmenlik eğitimi aldı. Beklenen onun öğretmen olarak kariyer yapmasıydı; ancak ağabeyim
gazeteciliği tercih etti. Öğretmenlik benim kısmetimmiş. Gerçi ben, babamın ellibeş yıllık emeğine
yaklaşamadım ama kırk yıl boyunca ülkemizin çeşitli üniversitelerinde hocalık yaptım; öğretmek ve bilinç
aşılamak mesleğinin verdiği büyük hazzı yaşadım.
Osman Nuri Peremeci’nin en önemli özelliklerinden biri yeniliklere uyum sağlama yeteneğidir. Düşünelim:
Türkiye’ye kaçmak zorunda kaldığı yaklaşık altmış yaşına kadar eski yazıyla (arap alfabesiyle) yazmaya alışmış
bir insan. Bu yazıyı kullanarak Şumnu’dan İstabul’daki, Kırım’daki, Bakü’deki gazetelere Balkan ve Kafkas
Türkleri ile ilgili makaleler gönderen, kitaplar yazan bir insan. Bu zat, harf devriminin yeni gerçekleştirildiği
Türkiye’ye geliyor ve bir kaç yıl içinde yeni harflerle Atalar Sözleri, Tuna Boyu Tarihi ve Edirne Tarihi gibi
bilimsel değeri olan eserler yayımlıyor. Yazanlar bilir; imla ve redaksiyon problemlerini gözönüne alınca bu çok
büyük bir aşamadır.
Osman Nuri Hoca’nın anlatılabilecek pek çok başka özelliği var. Ama bu yazının amacından taşmamak için son
olarak belki de en önemli özelliğinden söz ederek bitireceğim.

Bu özelliği Balkan ve Kafkas Türkleri çok iyi bilirler; ne mutlu ki artık Anadolu’da da canlanmış bulunuyor:
‘Millete (İnsanlığa) Hizmet’ duygusu. İnsan hayatının anlam kazanması, mutluluk içinde geçmesi için Türklerin
binlerce yıldan beri sadık kaldığı bu duygunun uygulaması, Hoca’nın hayatının özeti gibidir.
Ailesini ve bütün sahip olduklarını Şumnu’da bırakarak Edirne’ye gelen Hoca, öğretmen maaşı ile yaşamaktadır.
Evlenmiş ve yeniden çocuk sahibi olmuştur. Dünya üzerinde dikili ağacı yoktur. Buna rağmen tüm zamanını ve
parasını ‘milletimin ihtiyacıdır’ diye düşündüğü tarih çalışmalarına ve yazdığı kitapların basım masraflarına
ayırmaktadır. Oturduğumuz küçük evi, devletten çok küçük bir bedelle, satın alması için bütün dostlarının hatta
devlet erkânının baskısı gerekmiştir. Son derece güçlü bir ‘kader’ duygusu ile ‘Ben milletime hizmet etmekle
yükümlüyüm; çocuklarım nasıl olsa yollarını çizerler’ diyebilmiştir.
Edirne’deki eski evimizin pencerelerinin önündeki ot minderin köşesinde, yaşıtlarının hemen hepsinin yaptığı
gibi, bir dizini dikerek oturduğu ve bu dizine dayadığı kara kaplı defterine kurşun kalemle bir şeyler yazdığı
haliyle hatırladığım babamın ‘hizmet’inin boşa gitmediğini, insanlara yararlı olduğunu görmek ne güzel!
Ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun.
Prof.Dr. Ömer Erkin Peremeci
‘Bu yazı YELIZ OKAY‘ın editörlüğünde hazırlanmış olan EDİRNE İÇİN (Doğu Kitabevi 2013) kitabında yer
almak üzere yazılmış ve orada yayımlanmıştır. Edirne’ye emek veren herkese olduğu gibi Yeliz Hanım’a da
minnettarım.’

AT KOŞUSU

Edirne'de her sene Başvekil İsmet Paşa'nın teşviki ve vali Emin Bey'in başkanlığında yapılmakta olan ilkbahar at
koşuları 16.05.1931 tarihinde çok kalabalık bir halk kitlesinin katılımı ile gerçekleştirildi. Tay koşusunda
Uzunköprü'den Ömer Efendinin Tayyar'ı, at koşusunda ise Lüleburgaz'lı Ahmet Efendi'nin Yıldız'ı birinci
gelmişlerdir.

1918 Edirne'den postaya verilen kart.Vecihi Hürkuş fotoğrafta bulunuyor.Ancak kartın arkasında ki yazı acaba
ona mı ait.Ne dersiniz Edirneli Büyüklerim... İstanbul, Ortaköy’de, Mecidiye Mahallesi’nde, Fıstıklı Sokağında
Binbaşı mütekaidi Mehmed Bey’in mahdumu, Polis Maşuk Bey’e takdim.
İstanbul-Ortaköy
Edirne
29/9/18
Ben şimdi Bulgar hududundayım
Sevgili birader bey;
Darıca’dan gönderdiğiniz kartı aldım. Büyük teşekkürler. Mufassal mektubunuzu bekliyorum. Avni’ye darıldım.
Sizce makbule geçeceği için bu kartı gönderiyorum.müthiş bir tayyare, on kişi yolcu alıyor. Buradan İzmir’e gitti.
Tayyare ile Serhat’a mektup gönderdim. Edirne’den üç saatte mektubumu alıyor. O da bir hatıra olur. Cümleye
hürmetler. Ferhan’ın gözlerinden öperim. Sizin de gözlerinizden öperim..... Çeviri için Zeki Özkan hocaya Çok
teşekkürler

,

ATATÜRK PULLARI

Değerli Kulüp Başkanları,
Değerli Rotaryenler,
Uluslararası Rotary tarafından düzenlenmekte olan ve her yıl binlerce gencin dünyayı tanıma ve ülkesini tanıtma
fırsatı bulduğu Rotary Uzun Dönem ve Kısa Dönem Öğrenci Değişim Programları için başvurular başlamıştır.
Başvuru kabulü Uzun Dönem için 15.Aralık 2014 tarihinde; Kısa Dönem için de 31.Ocak 2015 tarihinde sona
erecektir. Başvuru formları ile programlar hakkında detaylı bilgiye 17.10.2014 Pazartesi gününden itibaren
http://www.rotary2420.org/sitemizdeki“Gençlik” sayfasından ulaşabilirsiniz.
Müracaatlar Rotary Merkezimize elden veya kapalı zarfla kargo ile teslim edilecektir.
Bu vesile ile hatırlatmak isteriz ki formların ilgili yerlerinin mutlaka Başkan ve Kulüp Gençlik Sorumlusu
tarafından imzalanması gerekmektedir.
Sizi, bu e-maili yakınlarınız ile de paylaşarak Rotary Değişim Programlarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Rotaryen Saygı ve Sevgilerimle,
Rtn. Refik Saydam
Gençlik Değişim Komitesi Başkanı
Uluslararası Rotary 2420. Bölge
2014-2015

2015-2016 Dönemi Başkanları

Balat 1910

Taksim 1940

