1977
2015 - 2016
K.R.Ravi RAVINDRAN (UR Bşk.)
Tarih:

11.06.2015

Toplantı No:

M.Sabri GÖRKEY (2420.Böl.Guv.)
1900 / 06

Bülten No: 1494

Erdal ATAÖZDEN (2.grup .Guv.Yrd.)

Kuruluş: Mart 1977

Charter : Mart 1980

Bültenimiz_5 sayfadır
28.Şubat 2015 itibarıyla Dünyada 1.207.102 Rotaryen ve 34.823 kulüp bulunmaktadır.

1901 / 07 Toplantı

18.08.2015

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Halil ALTUĞ – İsmail BİLGİ – Serhad CEYLAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Ahmet ÇELİK – Atakan SEZER – Cengiz TUĞLU – Gürkan KÖMÜRCÜ
İsmail GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ – Mehmet EREN – Muzaffer MEMİŞ
Oktay ALEMDAR – Reşat AYAN – Serdar KÜÇÜKSARILAR

MUTLU GÜNLERİMİZ

DEVAM DURUMU

:

:

27 AĞUSTOS Esra-Emre ALP

Evlilik Yıldönümü

27 AĞUSTOS Ezel-İsmail BİLGİ

Evlilik Yıldönümü

28 AĞUSTOS ELİF SEZER

Doğum Günü

30 AĞUSTOS Güzin CİRAVOĞLU

Doğum Günü

% 30.oo
30.AĞUSTOS Ayfer ALTUĞ
1900 / 06 Toplantı

MİSAFİRİMİZ

:

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Doğum Günü
11.08.2015

KUTLARIZ…….

H

M.Sabri GÖRKEY

2420.Bölge Dönem Guvernörü

Aylin ÖRKEY

Guvernör Eşi

Nezih BAYINDIR

2420.Bölge Kulüpler ve İdari Bölge Sekreteri

Belkıs BAYINDIR

Bölge Sekreter Eşi

Erdal ATAÖZDEN

2420.Bölgew 2.Grup Guvernör Yardımcısı

Ebru ATAÖZDEN

Guvernör Yardımcısı Eşi

Coşkun GÜLEK

Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü Başkanı

Özlem GÜLEK

Mimarsinan RK.Başkan Eşi

Cevat GÜLER – Gürkan KÖMÜRCÜ – Halil ALTUĞ – Kaan UZUNCA
İsmet AÇIKGÖZ – Oktay ALEMDAR – Orkun BÖLENLER – Reşat AYAN
Serdar KÜÇÜKSARILAR – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

% 50.oo

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

18 AĞUSTOS Serap ETKER

Doğum Günü

23 AĞUSTOS Ahmet Cem ALEMDAR

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 25.Ağustos.2015 Salı saat 20.oo de Rotary Evinde
Başkan : Demirkan ÇAĞLAYAN
Gel.D.B : Ahmet ÇELİK
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Ali ES
Sayman : Emre ALP
Geç.D.B. : Cengiz TUĞLU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

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 hemşerilerinden biri haline geldi.
Osman Nuri Hoca’yı yalnızca Edirne Tarihi ile açıklamak, kuşkusuz, haksızlık olur. Yetmiş yıllık ömrünün elli beş 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 terk etmiş. 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 elli beş 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 göz önüne 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 minnettarız.’

AMAN DİKKAT ?
YOLDA ,TRAFİKTE YAPMAMIZ GEREKENLER;
1. YOLA ÇIKMADAN ;
A. ARACIMIZIN MOTOR, LASTİK VE SİLECEK BAKIMLARININ KONTROLÜ,
B. ARACIMIZIN TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİNİN VE DİĞER SİGORTALARININ GEÇERLİLİĞİNİN
KONTROL EDİLEREK ,EHLİYET RUHSAT VE BAŞKA ARAÇ BELGELERİNİN YANIMIZA ALINMASI.
C. GİDECEĞİMİZ YERE GÖRE YOL PLANI ,ZAMAN PROGRAMLAMASI YAPILMASI.
2. YOLA ÇIKARKEN
A.ARAÇ İÇİNE EŞYA KONULMAMASI,BAĞAJIN DÜZGÜN YERLEŞTİRİLMESİ.
B.DİREKSİYONA GEÇMEDEN ARACIN ETRAFINI DOLAŞARAK,LASTİKLER,CAMLAR,SİLECEKLER
KAPILARIN KONTROLÜ.
C. HAREKET EDERKEN KOLTUK VE İÇ-DIŞ DİKİZ AYNALARI AYARLARI, ÖN VE ARKA EMNİYET
KEMERLERİNİN BAĞLANMASI.
3. YOLDA
A.DİREKSİYONDA CEP TELEFONU İLE KONUŞULMAMASI.
B.HIZ LİMİTLERİNE UYULMASI
C. SOLLAMA,ŞERİT DEĞİŞTİRME VE TAKIP MESAFESİ KURALLARINA UYULMASI
D.ÖZELLİKLE ŞEHİR İÇİNDE ARAÇ KULLANANLARIN UZUN YOLDA DAHA SIK MOLA

VERMELERİ,

E. UZUN YOLCULUKLARDA VARIŞ NOKTASINA YAKIN MUTLAKA MOLA VERİP DİNLENİLMESİ.
F.UZUN YOLDA SÜRÜCÜLERİN HAFİF UYKU GETİRMEYECEK YİYECEKLERİ TERCİ ETMELERİ
G.KÜÇÜK ÇOCUK VARSA MUTLAKA ÇOCUK KOLTUĞUNDA EMNİYETİNİN ALINARAK ARKADA
OTURTULMASI.
H.YOLDA ARAÇ KULLANANIN DİKKATİNİ DAĞITACAK HAREKETLERDEN KAÇINILMASI
İ.YAYALARIN KULLANDIĞI ALANLARA PARK EDİLMEMESİ,BAŞKALARINI DÜŞÜNEREK HAREKET
EDİLMESİNİ HATIRLATIRIM.
FAHRETTİN ECEVİT
TRAFİK BİLİNCİ KOMİTESİ BAŞKANI

Bunları okuduktan sonra salatalığa çok daha farklı gözle bakacaksınız!!!
Bir süre önce bu bilgiler "The New York Times" gazetesinde yayımlandı.
OLAĞANÜSTÜ SALATALIK
1. Salatalık, günlük ihtiyacınız olan birçok vitamini içerir. Tek bir tanesinde Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3,
Vitamin B5, Vitamin B6, Folik Asit, Vitamin C, Kalsiyum, Demir, Magnezyum, Fosfor, Potasyum ve Çinko ihtiva
eder.
2. Öğleden sonra yorgunluk mu hissettiniz? Kahveyi, çayı, soğuk içecekleri bir taraf bırakın ve bir salatalık
yiyin. Salatalık iyi bir B vitaminler ve Karbonhidratlar kaynağıdır ve yediğinizde saatler sürecek
yorgunluğunuzu kısa bir sürede ortadan kaldırır.
3. Banyo veya duştan sonra aynanızın buğulanmasından şikayetçi misiniz? Bir salatalık dilimini alıp aynayı
ovun. Hem buğulanma yok olacak hem de pırıldayan bir aynaya ve nefis bir kokuya sahip olacaksınız.
4. Haşereler bahçenizi veya saksı bitkilerinizi mahvediyor mu? Bahçeniz için bir alüminyum tabağa (ya da
alüminyum folyoya) salatalık dilimlerini koyup, ortada bir yere yerleştirin. Saksılarınıza ise birkaç dilimi toprağın
üzerine yine alüminyum tabak veya folyo ile yerleştirin. Bütün mevsim haşerelerden kurtulacaksınız.
Salatalıktaki kimyasallar alüminyum ile etkileşerek insanların algılayamadığı ama haşereleri deli eden bir koku
yayar ve onların ortadan kaybolmalarına neden olur.
5. Bayanlar, sokağa çıkmadan önce veya denize-havuza girmeden önce bir süreliğine selülitlerinizden
kurtulmak ister misiniz? Sorunlu bölgelerinizi birkaç dakika süreyle salatalık dilimleriyle ovun. Salatalıktaki
fitokimyasallar derinizdeki kollajenlerin gerilmesini sağlar, dış tabakayı sıkılaştırarak selülitlerin görüntüsünü
azaltır. Aynı şekilde kırışıklıklara da iyi gelir (özellikle de göz civarları için)
6.Baş ağrısından kurtulmak ister misiniz? Yatağa girmeden önce birkaç dilim salatalık yiyin ve ertesi sabah
dipdiri, baş ağrısız kalkın. Salatalık, vücudun kaybetmiş olduğu gerekli besinleri takviye edici yeterli miktarda
şeker, B vitaminleri ve elektrolitleri ihtiva ettiği için yediğiniz birkaç dilim sorunlarınızı hemen yok eder.
7. Özellikle diyet yapanlar, açlık dürtünüzü ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Salatalık yiyin.
8. Evinizde ayakkabı boyanız mı kalmadı? Taze kesilmiş bir salatalık ile ayakkabınızı ovalayın. İçerdiği
kimyasallar ayakkabınıza hem harika görünen bir parlaklık verir hem de deriyi su geçirmez hale getirir.
9. Evinizde bir kapı, pencere ya da benzer bir şey gıcırtı mı yapıyor? Bir dilim salatalık alıp gıcırtı yapan yerlere
sürtün (tabii sürtünme yapan yerlere, menteşenin dışına değil!!) gıcırtı gidecektir.
10. Kendinizi gergin, bitkin mi hissediyorsunuz (özellikle ders çalışan öğrenciler, yeni bebek sahibi olmuş
anneler ve diğer herkes) ? Bir tas kaynar suyun içine bir bütün salatalığı ince dilimler halinde keserek koyun.
Tası da bulunduğunuz odada uygun bir yere koyun. Salatalıktaki kimyasallar ve diğer besinler kaynar suyun
içine girince tepki gösterirler ve suyun buharı ile birlikte bulunduğunuz odaya yayılarak nefis bir aroma
yayarlar. Bu aroma sizlerin tüm gerginliğini alarak sakin kişiliğinize dönmenizi sağlayacaktır. Özellikle
öğrenciler bunu denemelidir.
11. Yemek yediniz (örneğin kebap) ve ağzınızdan kötü koku yayıyorsunuz. Bir salatlık dilimini alıp dilinizle
damağınıza yerleştirin ve en az 30 saniye öyle tutun. Ağzınızda kötü kokulara neden olan bakterilerin
fitokimyasallar sayesinde ölmesi nedeniyle bu sorundan kurtulmuş olacaksınız. (Soğan-sarımsak kokusu
konusunda bir bilgi yok. Bunu da siz deneyin ve sonucu görün.)
12. Evyelerinizi, lavabolarınızı çevreye zarar vermeyecek bir şekilde temizlemek ister misiniz? Bir dilim
salatalığı alıp temizlemek istediğiniz yeri ovun. Sadece yılların birikimi lekeleri kirleri temizlemekle kalmaz,
ayrıca güzel bir parlaklık verir temizlediğiniz yere. Bunun yanında elleriniz de o temizlik malzemelerin verdiği
zararlardan kurtulmuş olur.
13. Kalemle yazarken bir hata yaptınız ve hatayı silmek istiyorsunuz. Salatalık kabuğunu alıp yavaş ve nazikçe
silmek istediğiniz yazıya sürtün. Boya kalemlerinde ve keçe kalem yazılarında da oldukça yararlı. (Bilirsiniz
bazen çocuklarımız duvarlara yazılar yazar, resimler yaparlar. Onlarda da deneyebilirsiniz.)

İrfan ERETEN in katkısı ile

11 Ağustos 2015 Asamblemiz

