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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplant zda Rotary Evi’nde hep birlikteydik. Toplant da öncelikle kat ld
z bölge
konferans hakk nda bilgi verdim. 2014-2015 döneminin Bölge Konferans nda, Antalya’da ben ve
im Özlem (ve o lum Onat) Edirne Rotary Kulübü’nü temsil ettik.
Konferans, tüm bir y n etkinliklerinin ve çal malar n hasat n yap ld bir ortam. Ait oldu umuz
2420. Bölge’nin kulüpleri içerisinde Edirne Rotary Kulübü etkinlikleri ile en çok ad geçen bir kaç
kulüpten biri oldu. lk olarak Rotaryen e leri olarak katk lar nedeniyle Edirne Rotary Kulübü ad na
Özlem Tu lu ödüllerini almak üzere sahneye davet edildi. Ben de Edirne Rotary Kulübü Ba kan
olarak sahneye bir kaç kez ça ld m. Kulübümü gururla temsil ettim. Bunlar ars nda “Guvernör özel
Ödülü”nü de kulübüm ad na kabul ettim. Projelerimiz aras nda özel bir yeri olan “Balkan Bulu mas ”
etkinli imiz de bölgenin önemli etkinlikleri aras nda öne ç kt ve ödüllendirildi.
Sevgili dostlar, yava yava dönem sonuna gelmekteyiz. Guvernörümüzün takvimini de gözeterek
devir teslim törenimizi 4 Haziran Per embe ak am A akö künde gerçekle tirece iz. Ayr ca ayn
gün Balkan Psikiyatri Hastanesinde hastalar n u ra saatlerini geçirdikleri odan n mobilya de imi
ve düzenlenmesi ad na bir aç
töreni yap lacakt r. Her iki etkinli e de üyelerimizin ve sevgili
lerinin Edirne Rotary’e yak an bir kat m gösterece ini biliyorum.
Dönem sonu yakla rken faaliyetlerimiz sürüyor. 50. Y l lkokulu’na bir kitapl k ve kitap ba
gerçekle tirdik.
Bir ac kayb z oldu. Sevgili dostumuz Muzaffer MEM ’in e i Dilek han n babas vefat etmi tir.
Merhuma Allah rahmet eylesin derken ac aileye de ba sa
diliyoruz.
Hepinize sa kl ve mutlu bir hafta diliyorum: “Rotary ile
Rotaryen sayg ve sevgilerimle.

Cengiz TU LU

k saç n”.

2014 – 2015 Dönem Ba kan

Bülten komitesinin notu: ampiyonlu un co kusunu ya ayan cimbomlu dostlar ma, Umudunu kaybetmeyen fenerli
renkta lar ma, göçebe statlarda lige renk katan, son haftalara kadar ampiyonluk kovalayan kartal dostlar ma, tümrenklere
,renklerin karde li ini ya ayan ,ya atanlara,sporda bar çubu unu tüttüren gülümsemeyi,sevmeyi bilen
herkese.....DA MA GÜLÜMSEY N !
Bültenimiz_5 sayfad r
29.Aral k 2014 itibar yla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktad r.
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DAFN den DEFNE ye!

Halikarnas Bal kç

Cevat akir ile ya anm

bir günün hikâyesi!

Dosyalar n aras nda eski bir not buldum. Yaz , otuzbe y l önce 1967 Haziran? na aitti. Konuyu öyle
tan mlam m: "Vehbi Koç'u ve e i Sadberk Han m' zmir'den Söke'ye götürdü ümüz seyahat boyunca
ya ad klar z!"
Yüksek Gemi Mühendisi ve eski Havuzlar Genel Müdürü Fahri Tanman ( E im nci'nin teyzesi Saffet
Tanman' n e i) Söke?de modern pamuk tar
yapan, Ziraat Odalar Ba kan , örnek bir çiftçi ve ayd n bir
ki iydi. Koç'lar bu aileyi yak ndan tan mak istemi lerdi. oförlü ünü yapt m 1951 model Mercury marka
otomobilimle zmir'den Söke'ye hareket etmi tik. Ö le molas için durdu umuz Ku adas 'nda Halikarnas
Bal kç olarak tan nan Cevat akir'le kar la
k. mbat otelinin lobisinde, Bal kç , kocaman sesiyle bizlere
bir "Merhaba!" çekmi , davetimizi k rmayarak yan za oturmu tu. Rehberlik yapt turist kafilesi istirahate
çekildi inden bo zaman bizlere ay rm , üç saat ola anüstü bir berabarlik ya am k. Böylece, onun
mitoloji dünyas nda ilginç olaylarla dolu sanal bir gezintiye ç km k.
Cevat akir, o dönemde, Anadolu uygarl
n Hellen uygarl
n temeli oldu unu savunuyordu. Halikarnas
Bal kç , Bat uygarl
n Anadolu as ll oldu unu kan tlayan mitolojik olaylar co ku dolu uslûbu ile dünyan n
dört kö esinden gelen yabanc lara anlatmay kendisine verilen kutsal bir görev say yor, zaman zaman rüzgâr
gibi esiyor, im ek gibi çak yordu. Onu dinlerken, insan, ba ka dünyalarda, tarih öncesi tanr larla bulu tu unu
san yordu.
Beraberce böyle bir duyguyu payla
z s rada, Bal kç ; "Ey Koçzade sen Paris?in Koç'unu bilir misin?" diye
söze ba lam , Truva'l çoban Paris'in karaba , burgaç boynuzlu, s rt kestane renkli koçunu öyle tan tm
bizlere: ?"Koç, koca ba
yava yava yere e di, topra ve otlar koklad , birden bir küheylân gibi s çrad , ön
ayaklar ile topra kaz maya ba lad , sonra yay ndan bo anan bir ok gibi uçarak sürünün içindeki koyunun
birini ayaklar n aras na ald ve onu ön ayaklar üzerine çökertti!" Yaln z memleket sorunlar ile ilgilenen Vehbi
Koç, konu "Koç" olunca, Cevat akir'in bu renkli, yüksek sesli ve heyecanl anlat
n etkisi alt na girmi ;
"Cevat Bey! Bunlar ya am gibi anlat yorsun! Sen ne müthi adamm
n yahu!" demekten kendini
alamam .
O gün, Bal kç 'n n, kâh eserek kâh kükreyerek anlatt "Apollon ile Dafni" hikâyesine gelince:
"Bat lar Apollon'u Hellen saymak için k rk dereden su getirdiler ama bo una oldu! Apollo Anadoluludur.
Olimpos tanr lar yaratan Homeros Apollon'u Anadolu'da buldu. Apollon'un dört tap na Ege k
boyunca
Bat Anodolu'da s ralan r: Grineum, Klaros, Didyma ve Patara'dad r bunlar... Bir gün, Apollon, çiçek kokular n
kayna
bir vâdiden geçerken gökku
n duvaklar gibi bulutlardan a
ya süzülüp türküler söyleyen
güzeller güzeli bir k n ba na süzüldü ünü gördü ve Güne Tanr Apollon'un yüre i a kla da land ! Bu k z
Tanr ça Artemis'in meleklerinden Dafnis'ti?
Bal kç 'y dinlerken etraf zda kümelenen kalabal n fark na bile varmam k! Cevat akir, zaman zaman
aya a kalk yor, kol hareketleriyle hikâyesini görsel bir ölene benzetiyor, bizleri Apollon'un ve Dafnis'in a k
dünyas na götürüyordu:
Vâdi, peri k Dafnis için, çiçekten, ktan ve renklerden olu an bir dü âlemiydi. Ç lç plak gö sü, kar beyaz
omuz-lar ve yüzüne yay lan mâsum gülü ü ile, Dafnis, Apollon'u büyülemi ti. Ama ne yaz k ki, peri k
n
kalbi erkeklere kar sonsuzadek kilitliydi! Dafnis daima bâkire kalacakt ."
Otelin lobisi tiyatro sahnesine dönmü tü! Hepimiz büyük bir dikkat ve heyecanla Halikarnas Balakç 'n n
teatral oyununun sihrine kap lm k. Apollon'un güzel Dafnis'in pe inden ko
u, ona duyurmaya çal
ate li a k sözleri, nefes al lar , k n tanr lar yard ma ça
ç klar . Ve sonra, peri k
n yorgunluktan
kendinden geçi i ve bedenini Apollon'un kuca na sal vermesi...
"Apollon Dafnis'in ç plakl
örten saçlar bir yana atarak onu boyluboyunca kavram . Nihayet, peri k ,
kendini Apollon'un güne gibi yan kollar na ve susayan dudaklar na teslim etmi ti."
Bizler, iki a
n nihayet mutlu sona kavu tuklar sand
z bir anda Bal kç 'n n hayk
yla hikâyenin
bitmedi ini anlam k:
Tanr Apollon Dafnis'i kollar yla sararken. onun yere saplanm gibi hareketsiz durdu unu farketmi ti! Apollon,
tanr sal sesiyle 'Dafnis! Dafnis! Sen a aç oluyorsun!' diye ba rmaya ba lam . Gerçekten Dafnis'in yüzü
soluyor, gerdan ve memeleri ye ile dönü üyordu! Ayaklar k vr lan kökler gibi topra a dal yor, bacaklar ve
kalças bir a aç gövdesi gibi kabuk tutuyordu! imdi yakar s ras peri k na gelmi ti: 'Ey Apollon! Al beni!
Sen bir tanr de il misin? Beni bu topraktan sök, beni kurtar beni kurtar Apollon!' diye yalvar yordu. Geçen her
an, Apollon, çaresiz kald
görüyor, Dafnis'in körpe yapraklara dönü en saçlar , k rm
kaybolmayan
dudaklar aras ndan süzülen nefesini kokluyor ve birden, Olimpos tanr lar n, k skançl k duygular yla, Dafnis'i
bir 'Defne' fidan na dönü türdü ünü anl yordu!"
Art k, Halikarnas Bal kç 's n iirle en sözlerinde Dafnis'in göz kapaklar titre en iki yaprak, göz p narlar ndan
süzülen göz ya lar defne fidan n özsuyu oluyordu... Tanr Apollon, yorgun vucûdu ile ormanlar n en genç
ac defnenin alt na uzanm , gökkubbede kayan y ld zlar seyre koyulmu tu. Apollon hüzün dolu sesiyle

türküler yak yor, peri k na olan a
vâdiden vâdiye yank lan yordu. Bal kç , sahneledi i mitolojik oyunu öyle
tamaml yordu:
"Defne fidan n iki dal Apollon'un sar bukleli ba
, biri soldan öbürü sa dan sard ve bir çelenk olarak
tanr taçland rd . Apollon, Dafnis'in defnesinden ald bu arma ana u dile ini sundu: Ey Peri K ! Bu
geceden sonra bütün insanlar senden bir dal ve çelenk isteyecekler. Çelenkler, senin için gö e yükselen
duygular n ölümsüzle en ilâhileri olsun!"
Hepimiz, böylesine duygu dolu bir a k hikâyesinin etkisinde, koyu bir sessizli e büründü ümüz bir ortamda, bu
defa, Bal kç ?n n kaderci bir yakla mla unlar söylemi olmas na
p kalm k:
" Koçzade Vehbi Bey! Cenaze törenlerine gönderilen defne dall çelenk-lerin hikâyesidir bu. Ölümümden sonra
bana çelenk gönderirsen defne dallar unutulmas n!"
Bu bulu mam zdan yedi y l sonra, 13 Ekim 1973 günü, Halikarnas Bal kç ?s a k mele i Dafnis'ine kavu mak
için aram zdan ayr lm . Vehbi Koç, Türk E itim Vakf 'n n 27 Ekim 1971 tarihinde ba layan çelenk ba
kampanyas n sembolü olan "Defne Dall Çelengi"nden birinin Bodrum'a gönderilmesi için bana u uyar da
bulunmu tu:
"Halikarnas Bal kç
n cenazesine, benim ad ma, en seçme yaprakl defnelerden olu an bir çelenk
gönderilsin !"
Otuz y ld r, Türk E itim Vakf 'n n defne yaprakl ba
çelenkleri birbirlerini seven insanlar n duygular
sonsuzlu a ta yor ve Apollon'un Dafnis'e olan a , binlerce gencimize, ça da la ma yolunda yeni ufuklar
aç yor.

(18-24 May s Müzeler Haftas nedeniyle; Osman Hamdi Bey'in Müzecilik yönünü hat rlayal m istedik.)
OSMAN HAMD BEY
(30 Aral k 1842 - 24 ubat 1910)(Arkeolog, Müzeci ve Ressam)
MÜZEC OSMAN HAMD BEY
Bir kültür ve sanat adam olan Osman Hamdi Bey'in önemli yönlerinden birisi de müzecili idir. Müzecili in
kurucusu denilebilecek önemde i lere imza atm r. ''Asar- Atika Nizamnamesi'' eski eserlerin korunmas
sa layan ilk yasal düzenlemedir. Bu yasal düzenleme Osman Hamdi Bey taraf ndan 1884 y nda yap lm r.
Osman Hamdi Bey 11 Eylül 1881'de Müze Müdürlü üne tayin edilir. Müze-i Humayun'nun ba na getirildi i
zaman Türkiye'de yakla k otuz senelik bir müze vard . Fakat Müze denilen bu kurulu eser bak ndan fakir,
kurallar sa lam ve düzenli bir ekle ba lanmam , eserlerin s ralamas ve s fland lmas yap lmam
haldeydi. Eserlerin tasnifsiz olu u sebebiyle, bir bak ma, müzeden daha çok bir eski eserler y
görünümündeydi.
Osman Hamdi Bey, bu durumda bir kurumu devir alarak, buradan hakiki bir müze ç kard . stanbul Arkeoloji
Müzesi'nin dünyan n en önemli ve say müzelerinden biri haline gelmesini sa lad .
1870 y
takip eden senelerde Türkiye'de müze ve eski eserlere, ayr ca güzel sanatlar n çe itli dallar na kar
dikkate de er bir ilgi uyanmaya ba lam . Nitekim bu y llarda, Türkiye'de ilk defa resim sergisi aç yor;
resim, heykel, mimarl k ve müzik gibi güzel sanatlara dair konularda, gazetelerde yaz larda yay nlan yordu.
Müze ve eski eserler konusu üzerinde duranlar n say , resim ve mimarl k konular na ilgi gösterenlerden daha
fazlayd . Bu konunun daha çok ilgi çekmesi politik yönün de olmas ndan ileri gelmekteydi. Zira Bat 'n n güçlü
devletleri Osmanl mparatorlu u topraklar nda kaz lar yapma ve memleketlerine eski eser ta ma yar ndayd .
Bu durum kar nda , 1877'de Maarif Nezareti'ne (E itim Bakanl ) ba bir Müze Komisyonu kuruluyordu.
Sekiz ki iden olu an bu Komisyonun üyelerinden biri de Osman Hamdi Bey idi. Müzenin ba na geçirili inden
üç y l önce komisyon üyeli ine ba lam .
4 Eylül 1881'de Osman Hamdi Bey'in Müze Müdürlü üne atanmas ile, Türk Müzesi için yeni bir dönem
ba lamaktayd . Müze Müdürlü üne getirildi i zaman eski eserlerin tasnifi, bu eserlerin te hire uygun binalarda
sergilenmesi öte yandan, tarihi eser bak ndan dünyan n en zengin hazinelerine sahip olan mparatorluk
topraklar nda kaz lar ba lat larak bunlar n müzeye getirilmesi gibi i leri üstlenerek çal malar na ba lam oldu.
Osman Hamdi Bey'in as l hedefi; mparatorluk topraklar nda bulunan tarih ve sanat de eri ta yan eserleri müze
çat alt nda toplamak ayr ca bu konuda gelecek y llar n ihtiyaçlar na cevap verebilmekti.
Müdür olduktan sonra, müzedeki eserler süratle artmaya ba lam . Bu art gerek Vilayetlerden gelen eserler,
gerekse kaz larda meydana ç kan eserlerle gerçekle mekteydi. Hele 1887 bahar nda Sayda kaz lar nda ç kar lan
ve '' skender Lahdi'' diye an lan ve bir sanat harikas olan Lahid ile yine her biri nadir birer sanat eseri
özelli ine sahip 20 kadar Lahdin bulunu u müze içi yeni bir yap lanma zorunlulu unu ortaya koymu tur.
Bunun içindir ki, Sayda eserleri stanbul'a gelince, Hamdi Bey, Mimar Valori'ye bir müze binas plân çizdirdi.
29 Temmuz 1887 tarihinde de Maarif Nezaretine müze binas na duyulan ihtiyac belirtir yaz kaleme ald .
Müzenin ilk bölümünün aç , Haziran 1891, ikincisi Kas m 1903, üçüncüsü de May s 1907'de yap ld .
Devletin mâli durumunun s
kl na ra men, gerekli ödenek sa lanarak Osman Hamdi Bey'in gayretleri
sayesinde muazzam bir müze binas in a edilmi oldu. Bu güzel bina, Osman Hamdi Bey'in sa
nda sadece
ihtiyac kar lamakla kalmad , onun ölümünden yar m yüzy l sonras na kadar da stanbul Arkeoloji Müzesi'nin
ihtiyac na cevap verdi.
''Osman Hamdi Bey'in Kona ndaki bir panodan aynen al nm
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