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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplant

kulüp üyelerimizle birlikte s

r ötesinde Yunanistan’ n Kastanyas beldesinde

Stavro’nun Yeri’nde gerçekle tirdik. Sohbetin ve dostlu un oldu u güzel bir ortam payla

k.

2420. Bölge Guvernörlük devir teslim töreni stanbul’da Pazar ak am gerçekle tirilecek. Bu törene ben
ve e im Özlem kulübümüzü temsilen kat laca z. Dönemimizin sonuna yakla yoruz, gelecek dönem ba kan
haz rl klar

tamamlad . 1 Temmuz’dan sonra yeni dönem ba lam

olacak. Geriye dönük bakt

zda

görülüyorki bir y l içerisinde bir çok faaliyet, yard m ve destek gerçekle tirmi iz, ya amlara dokunmu uz,
ne güzel.
Tam hakikaten neler yapm

z diye övünmeye ba layacakken sevgili GDG Ömer Tezcan’dan dinledi im bir

kra hemen akl ma geliverdi, aktarmak isterim. Amerika’da bir felaket olur. Bir yolcu uça
bir nehre acil ini yapmak zorunda kal r. Ortal k kar

ehir içindeki

r, bir can pazar ya anmaktad r. O s rada nehrin

üzerindeki köprüden geçmekte olan Michael felakete tan k olur ve hemen yard ma ko ar. Bir çok ki inin
ya am kurtar r ama ak llarda bizim Michael’ n hikayesi kal r. Çünkü o annesinden ayr dü mü bir bebe i
kazadan kurtar r, büyük olay. Tabi TV haberleri, programlar nas l kurtard n, ne yapt n, korkmad n m ?
Michael art k çok me hur, konu malara davet edilir, olay anlatmas , kahramanca müdahalesi takdir görür.
Ba ka eyaletler, geziler, konu malar da bunlar tekrarlan r bir 40 y l neredeyse bir ömür böyle geçer.
Ama gün gelir Michael ölür ve meleklerin kar
herhalde beni tan

na ç kar. Ama gergindir biraz, al kanl

üzerine der ki

z, ben Michael, hani u kahraman olan, hani bebe i uçak enkaz ndan….Melekler

tamam tamam derler, seni tan yoruz, tabiki cennete gideceksin. Yaln z senden bir ey istiyoruz, içeride
çok fazla konu ma, hikayeni fazla anlatma lütfen.
peygamber var, böyle konu ulunca biraz al
Evet Rotary’de ba kanl k bir bayrak yar

r, neden der, Michael ? Çünkü içeride Nuh

yor.
. Çok ey yapt k, bir çok da yap lacak eyler var. Yeni dönemde

bunlar ve daha fazlas gerçekle tirilecek.

Hepinize sa

kl ve mutlu bir hafta diliyorum: “Rotary ile

k saç n”.

Rotaryen sayg ve sevgilerimle.
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ED RNE L SES TAR HÇES
Edirne Lisesinin tarihini ve zaman içindeki geli melerinin incelerken, onu çe itli bölümlere ay rmak suretiyle
incelemekte yarar vard r.
Edirne Mekteb-i Rü tiyesi (1857-1885)
Edirne Mekteb-i dadi-i Mülki (1885-1909)
Edirne Mektab-i Sultanisi (1909-1923)
Edirne Erkek Lisesi (1923-1935)
Edirne Lisesi (1935-1992)
Edirne Yabanc Dil A rl kl Lise (1992-1998)
Edirne Anadolu Lisesi (1998-……..)
ED RNE MEKTEB- RÜ
YES
Maliye Bakanl
n hicri 24 Ramazan 1269 (Miladi 1 Temmuz 1853) tarihli ilmuhaberinde giderleri hazine
taraf ndan kesilen %2’ lerden kar lanmak üzere, meclis-i maarifce Edirne’de bir Mekteb-i Rü tiye aç lmas
konusunda padi ah buyru u bulunmas na kar n, okulun aç lmas ancak 4 y ll k bir gecikmeden sonra 1857 de
mümkün olmu tur.
Edirne’de ilk Rü tiye 1857 y nda bugünkü belediye binas n kar nda bulunan Selimiye park içinde idi. Ahi
Çelebiye ait s byan mektebi ile yan ndaki dar-ül kuras birle tirilerek Rü tiyesi olarak hizmete aç lm r. Bu okul
bat anlamda ilk ça da e itim kurumudur.
ED RNE MEKTEB- DAD MÜLK
1885-1886 ö retim y ndan ba lamak üzere rü tiye okuluna idadi okuluda eklendi. Bu sayede ortaö retim iki
kademeli hale geldi. Rü tiye ortaokul, idadi de lise e itimi vermeye ba lad . Böylece ortaö retim kalitesi
art larak üniversite ö retimine daha kaliteli ö rencilerin gönderilmesi s lanm oldu.
ED RNE MEKTEB- SULTANS
kinci Me rutiyetin ilan edildi i 1908 y ndan sonra, idadiler ele al narak, izleyen y llarda 12 büyük il merkezinde
bulunan idadilerin adlar sultaniye çevrildi. Edirne ili bunlar n ba nda gelmekteydi. 1909 y ndan itibaren,
okulumuz, geni letilmi kapasitesiyle ve yeni verilmi olan , Edirne Sultanisi ad yla e itimine devam etti. Ancak,
ilerleyen zaman, Edirne için hiç de iç aç bir manzara göstermiyordu. Çünkü Balkanlar kaynamaktayd ve harp
kap dayd . ükrü Pa an n muhte em savunmas na ra men, maalesef 26 Mart 1913 günü Bulgarlar Edirne’yi i gal
etti. Savunma ve i gal süresince, yani 1912-1913 ö retim y nda, Edirne Sultanisi de e itimine ara vermek orunda
kad . Bu süre içinde okulumuz binas hastane olarak hizmet vermi tir. 1913-1914 okulumuz yeniden e itime
ba lad .
Ne var ki bu y llar çok güç y llard . 1915 de Çanakkale sava lar ba lad . Okulumuz baz ö retmen ve
rencilerinin bu sava ta ehit olduklar bilinmektedir. Ülkemizin yaban devletler taraf ndan i gal edilmesi
üzerine, bilindi i gibi Mustafa Kemal Pa an n 10 May s 1919 da Samsun’a ç
ile Kurtulu Sava ba lam
oldu. Bu sava s ras nda 25 Temmuz 1920 tarihinde Yunanl lar Edirne’ye girdi. gal boyunca, yani, iki ders y ,
Edirne Sultanisi de, tekrar e itimine ara vermek zorunda kald . anl Türk ordusunun, 25 Kas m 192 Cumartesi
ünü Edirne’mizi Yunan i galinden kurtarmas üzerine, Aral k ay ba nda yeniden e itime ba land .
Yakla k ondört y l Edirne Sultanisi ad ta yan okulumuz, bu k sa süre içinde, harpler nedeniyle ortalama üç y l,
itim ve ö retimine ara vermek zorunda kalsa da, çok, ama çok büyüks nt lar ya asa da, yinede büyük bir
fedakarl kla, bu ülkeye çok iyi ve ba ar evlatlar yeti tirmi tir.
ED RNE ERKEK L SES
Kurtulu Sava
n zaferle sonuçlanmas izleyen günlerde, Cumhuriyet ilan edilince okulumuzun ad Edirne
Erkek Lisesi olarak de ti. Cumhuriyet ilan edildi inde, Türkiye’de 4’ü k z, 15’i erkek olmak üzere sadece 19 lise
bulunmaktayd . Bu da Osmanl dan devral nan orta ö retimkurumlar n ne kadar az oldu unun bir göstergesidir.
Cumhuriyet yönetimleri e itime gereken önemi vererek, bu kurumlar n geli mesini sa lad lar. Büyük Atatürk,
daha Kurtulu Sava bitmeden 16 Temmuz 1921 tarihinde Maarif Kongresini toplam r. Çok yo un olan
çal malar ndan zaman
ay rarak, kongrede, Milli E itimle ilgili görü lerini bildiren bir konu mada yapm lard r.
Ulu önder Atatürk 1930 y
n, Aral k ay nda, Edirne’yi ziyaret etmi ler ve 24 Aral günü saat 11’de, Edirne
Erkek Lisesini de ereflendirmi lerdir. Okulumuzda s flara girerek dersleri izlemi ve ö rencilerle konu mu tur.
Okulumuz bu tarihten sonra büyük geli meler göstermi tir. Lisemizin yönetim ve ö retim kadrosu geli tirilmi tir.
Örne in 1932 de okulumuz müdürlü üne atanan Suut Kemal Yetkin Bey, yüksek ö renimini, Fransadaki Sorbon
Ünivesitesinde, felsefe üzerine yapm bir ki iydi ve daha sonra Ordinaryüs Profesör Doktorlu a kadar yükselerek,
Ankara Üniversite’sinde Rektör olarak görev yapt . Yine o y llarda ünlü air ve edebiyatç , ORHAN aik Gökyay
ile ünlü edebiyatç ve yazar Nihat Sami Banarl edebiyat ö retmeni olarak Lisemizde görev yapt lar.

ED RNE L SES
1930 lu y llarda okulumuzun, ortaokul bölümünde k z ö renci yoktu. K zlar halkevinin yan nda bulunan k z orta
okulunda okurlar, lise ö retimi için okulumuza gelirlerdi. Her ne kadar okulumuzun ad Edirne Erkek Lisesi olsa
da, lise bölümüm karma idi. 1935-1936 e itim y
n sonunda bast lan okul y ll
n kapa nda sadece
ED RNE L SES yazmaktad r. Aralar nda sonradan Milli E itim Bakanl da yapan lhami ERTEM’in bulundu u
1936 mezunlar n, 6’s k z ö renciyi. 1943 y nda halk evin yan ndaki k z orta okulu kapat larak ö rencileri
okulumuza nakledilince, Edirne Lisesi de, tam bir karma lise halini ald .
1939 y nda kinci Dünya Harbi ba lay nca, Edirne için, dolay yla lisemiz için s nt günler yeniden ba lam
oldu. 1940-1941 ders y ba nda, okulumuzun paras z yat ö rencileri, Milli E itim Bakanl nca , Kastamonu
Lisesine nakledildiler. Ayn y l Erkek lk Ö retmen Okulu da bakanl kça bo alt larak ö rencileri Sivas lk
retmen okuluna ta nm r. 1941 y nda K z lk Ö retmen okulu da bo alt lm ve ö rencileri Konya’ya
nakledilmi tir.
1940 y nda, Erkek lk Ö retmen Okulunun bo alt lm oldu u bina, 1941-1942 ö retim y ndan itibaren Edirne
Lisesine verildi. Okulumuzun geni leyen imkanlar yla birlikte, ilerleyen y llarda ö renci say nda art lar görüldü.
YABANCI D L A IRLIKLI L SE
1990 YILINDA Edirne Lisesinden Yeti enler Derne i Ba kan Mehmet HALAZO LU’nun önderli inde
E.L.Y.D. ve 53 Edirne Lisesi mezunu bir vak f kurdular. Bu vakf n ad Edirne Lisesi E itim Vakf r. Bu vak f,
Türkiye deki tarihi liselerin vak flar n olu turdu u, bir platform olan, TEVDAK isimli vak flar birli inin de
üyesi oldu. O y llarda ülkemizde yabanc dille e itim yapan liseler kurulmaktayd . Vakf
n Tevdak daki etkili
çal malar yla, Edirne Lisesi yabanc Dil A rl kl Liseler aras na al nd .
ANADOLU L SES
Edirne Lisesi E itim Vakf n çal malar ve Tevdak’ n Milli E itim Bakanl nezdinde yapm oldu u çal malar
sonucunda, okulumuz Anadolu statüsüne geçmi oldu. Bakanl k onay nda da belirtildi i gibi, Anadolu Lisesi
statüsüne al nmas na ra men, tarihi özellikleri dikkate al narak, okullar kendi isimleri ile an lacakt . Okulumuzun
ad Edirne Lisesi olarak belirlendi.

Cemil GÜRLEY K’ in katk

ile

Emeklilik hayali ikiye ayr r. Emekli olunca dünyay gezme hayali kuranlar ve sessiz, sakin bir sahil kasabas na yerle ip,
müstakil evinin bahçesinde domates yeti tirmeyi dü leyenler… Biz ikincisine sesleniyoruz. Özellikle kalabal k ehirlerde
ya aman sürdüren, her gün ömründen bir parças trafikte yitiren ve ruh emici gökdelenlerin aras nda bir g m
oksijene muhtaç kalan bizlerin, emeklili imizde daha dingin bir hayat sürme iste imiz hiçbir ekilde s
kar lanmamal . Senelerini i hayat na adam , 30 – 35 y l devlete ya da özel sektöre hizmet vermi büyüklerimizi
dü ündük, emekli olunca ya ayabilece iniz 12 sahil kasabas bulduk.
1 – Akarca
Akarca‘y ço u insan bilmez. Çünkü burada sabah n ilk klar na dek süren e lenceler yoktur. Yaln zca buz gibi bir deniz
ve dingin bir ya am sürmeyi seçmi emekli büyüklerimiz vard r. Genelde yazl kç lar n mekan olan Akarca, zmir‘in
Seferihisar ilçesinde bulunuyor. Ege Denizi‘nin en berrak hali, bu güzide sahil kasabas na bah edilmi desek yeridir.
2 – Bademli
Foto raf: Ercan Çelik
er emekli ikramiyenizi Maldivler’e yat rmak istemiyorsan z, ikinci seçenek olarak Bademli Köyü‘nü dü ünebilirsiniz.
Neden böyle diyoruz, çünkü Bademli’deki deniz, o gördü ünüz Maldivler’deki okyanustan farks z. Popüler olamamas n
nedeni ise malum, zamane gençli i i te. Bademli’nin zmir’in Dikili ilçesinin güneybat nda oldu unu da belirtelim
unutmadan.
3 – Çukurba
Sessiz ve sakin bir hayat süreyim, domatesimi de ekeyim ama s
nca e lenceden de çok uzak kalmayay m diyorsan z
er, o zaman Çukurba Yar madas ‘na yerle ebilirsiniz. Antalya‘n n Ka ilçesinde bulunan Çukurba , Meis Adas ’n n
manzaras yla da büyülüyor insan . Hem torunlar z da çok sevinir bu duruma.
4 – Güzelçaml
Hep özledi iniz o bakir do aya en sonunda kavu aca
z bir yer Güzelçaml . Ayd n‘ n Ku adas ilçesinde bulunan
Güzelçaml , dünyan n en yüksek oksijen oran na sahip bölgelerinden biri. Hani gökdelenlerin aras nda nefes alam yoruz
dedik ya, Güzelçaml bu yönden ömürlük bir terapi niteli inde anlayaca
z.
5 – Badavut
Iss z, daha da ss z, olabildi ine ss z bir yer aray ndaysan z, tas tara toplay p Sar msakl Badavut‘a
yerle ebilirsiniz. Iss z dediysek gözünüzü korkutmu olmayal m, Ayval k Sar msakl ‘ya çok yak ns z ayn zamanda.
Can
s ld nda, iki çift laf edece iniz insanlar da bulabilirsiniz istedi inizde.
6 – Maz
Emeklilik hayalleri genelde Bodrum üzerinden yürüyor. Özellikle her 5 insan n 3’ünün domatesi hep Bodrum’da yeti iyor.
Yaz aylar nda Bodrum’un ne kadar kalabal k oldu unu söylememize gerek yok. Ama Maz öyle mi? De il tabi. Bodrum’da
emeklilik hayalini kuranlar n, kesinlikle yerle mesi gereken bir cennet kö esi Maz .
7 – Palamutbükü
Yeryüzünde cenneti ar yorsan z, Palamutbükü‘nün arad
z yer oldu unu söyleyebiliriz. Tamam, belki domates
yeti tiremeyebilirsiniz ama bol bol badem a ac ekebilirsiniz. Datça‘n n en huzurlu kö elerinden biri olan
Palamutbükü’nde yeniden gençle ti inizi hissedebilmeniz olas .
8 – Akyaka
Hem do al güzelliklerin ortas nda, hem de insanlarla iç içe bir emeklilik hayali dü lüyorsan z, Akyaka Gökova‘n n büyülü
dünyas da bir kolaçan edin bizce. Gökova Körfezi‘nin en ahane koylar n bulundu u Akyaka’da, kim bilir, belki bir
pansiyon i letmeye ba lar ve hayat za bamba ka renkler katars z. Bu da bir fikir.
9 – Turunç
sessiz, sakin kö emde geçireyim, yaz n ise c l c l olsun etraf m diyorsan z, Marmaris‘te yer alan Turunç‘taki
müstakil evinizin hayalini kurmaya imdiden ba lay n deriz. Yaz aylar nda bol turist ak na u rayan Turunç’ta, k n ise
birkaç pansiyon d nda herkes kö esine çekiliyor. Y llar n yorgunlu unu üzerinizden atmak için Turunç biçilmi kaftan.
10 – Köyce iz
Son zamanlarda dikkat ediyoruz da, Köyce iz gittikçe popüler olmaya ba lad . Do al güzelliklerin ve tarihi dokunun bu
kadar uyumlu oldu u daha kaç yer var ki ülkemizde? Hem sessizli i seviyor, hem tarihe ilgi duyuyorsan z, emeklilik
hayali kurmaya Köyce iz üzerinden devam etmenizi tavsiye edece iz.
11 – Sokaka
leride, ‘nerede ya yorsun bey amca’ diye sorduklar nda ‘Ege’nin en uç noktas nda ya yorum delikanl ’ cevab
verdi inizi dü ünün. te o an, bir delikanl n daha emeklilik hayaline yön vermi olman n hakl gururunu ya ayacaks z.
Bizim için bir inci tanesinden daha da de erli olan Assos‘un irin bir sahil kasabas olan Sokaka , bizim de emeklilik
hayallerimizi süslüyor.
12 – Sö üt
Konumu biraz sapa, kabul ediyoruz. Ama Sö üt bu güzelli ini, böylesine ula lmas güç bir yerde olabilmesine borçlu.
Marmaris’in en büyük köyü olan Sö üt, oldukça sessiz bir yer olmas na ra men, çar
her daim c l c l ve capcanl .
nsanlarla hem iç içe, hem de onlardan kendinizi bu denli soyutlayabilece iniz ba ka bir yer daha var m , bilmiyoruz.

