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De erli Rotaryen Dostlar m
Rotary Vakf n n kurucusu olan PRIP Arch C. Klump onuruna , Rotary Vakf na $250.000 ve üzeri ba layan
ki ilere verilen AKS ( Arch Klump Society ) üyeli i , bölgemizde ve parças oldu u ZONE 20B ( 9 bölge – 22
Ülke) de ilk defa ç km r.
Marmara RK üyesi olan GDB Halil Mehmeto lu, Rotary Vakf na $250.000 ba layarak, kendi ad na Bo aziçi
Üniversitesi ö rencilerine Lisansüstü çal mas için burs sa lamak ad na “ Halil Mehmeto lu Endowed
Scholarship” fonu kurdurmu tur. Bölgemizde son y llarda Rotary Vakf na rotaryenler taraf ndan gösterilen ilgi
ve deste in en üst seviyesine ula an bu ba
için GDB Rtn. Halil Mehmeto lu nu kutluyor ve bu gururu
bölgemize ya att için kendisine te ekkür ediyorum. Ayr ca Rtn. Halil Mehmeto lu ile bu ba
çal mas
ba latan ve tüm görü melerde bulunan Rotary Vakf Mütevellisi ve GDD Örsçelik Balkan’a çok te ekkür ediyor
ve Uluslararas Rotary temsilcileri ve görevlilerine gönderdi i yaz sizinle payla yorum.
Rotaryen Sevgi ve Sayg lar mla
Rtn. Süleyman Girit
UR 2420 Bölge Rotary Vak f Ba kan
2012-2016
Bültenimiz_4 sayfad r
28. ubat 2015 itibar yla Dünyada 1.207.102 Rotaryen ve 34.823 kulüp bulunmaktad r.
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Buras Agora Meyhanesi
Bu meyhanenin hikayesi biraz kar k.
1890 da bir Rum olan kaptan Asteri , Balat çar nda bir meyhane açar.
Meyhanesine de Rumca “meydan” anlam na gelen “Agora“ ad koyar.
Meyhane masa yerine kullan lan dev f lar ve ucuz araplar yla k sa zamanda ün yapar.
Ama meyhanenin ününü art ran olay ilgisiz bir biçimde zmir kaynakl r.
Tarih 1959 dur.
Onur enli ad nda bir t p fakültesi ö rencisi kom u k na a k olur ama a na kar k bulamaz.
k ac ona solu u birçok zaman, zmir’in Agora semtinde ald rmaya ba lar.
Çünkü Agora sala meyhanelerin mekan r.
Bir gün bu sala meyhanelerden birinde içtikten sonra eve gelir ve bir mektup yazmaya ba lar a na.
Mektup öyle ba lar: “Sana bu sat rlar bir sonbahar gecesinin felç olmu kö esinden yaz yorum ”
Onur enli, mektubun ilerki bölümlerinde fak na var r ki asl nda bir mektup de il bir iir yazmaktad r.
iirine de u ad koyar: Gece, arap ve A k
Onur, iiri yay mlatmak için fakültenin dergisine gönderir, iiri kabul edilir.
iir dergide tam bas lmak üzereyken, Ege Expresi gazetesinin kültür-sanat editörü taraf ndan görülür.
Editör iiri yay nlar ama ad de tirerek.
iirin ad olur Agora Meyhanesi.
iir o kadar sevilir ki, dillere pelesenk olur.
Hat ra defterlerinde yer al r, sevgililerin kulaklar na f ldan r.
ark yap r, ark nerdeyse ünlü olupta söylemeyen sanatç kalmaz.
Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Gönül Yazar, Behiye Aksoy sadece bunlardan birkaç

r.

ark dinleyenler zmir’de ki Agora’dan habersiz Balat’ta ki Agora Meyhanesi’ne ak n ederler.
Çünkü ark da ki Agora Meyhanesi’nin buras oldu unu dü ünmektedirler.
Haliyle geceleri buras h nca h nç dolmaya ba lar.
Öyle popüler bir mekan olur ki tam 286 Türk Filmi’nin meyhane bölümleri burada çekilir.
Yani ucuz araplar n sat ld meyhane Türkan oray’lar , Fikret Hakan’lar , Ayhan I k’lar , Cüneyt Ark n’lar
rlamaya ba lar.
2000 li y llardan sonrada kaderine terkedilir, çöplük olarak kullan lmaya ba lar.

AGORA MEYHANES ………( iirin, tam metni)
Sana bu sat rlar bir sonbahar gecesinin
Felç olmu kö esinden yaz yorum
Be yüz mumluk ampullerin karanl nda
Saatlerdir bo alan kadehlere ark lar dolduruyorum
Taba mdaki her zeytin tanesine
‘‘simsiyah bak lar n’ koyuyorum
ve kald p kadehimi
Bu rezilcesine ya amalar n erefine içiyorum.
Buras agora meyhanesi
Burada ya ar a klar n en madaras ve en ahanesi
Burada saçlar n her teline bir galon içilir
Gözlerin her rengine bir ark seçilir
Sen bu sekiz kö eli meyhaneyi bilmezsin
Bu sekiz kö eli meyhane seni bilir

Buras agora meyhanesi
Buras arzular yitirmi insanlar n dünyas …
imdi içimde sokak fenerlerinin yaln zl
Bo alan ellerimde kahreden bir hafiflik
Bu ak am umutlar
meze yap p içiyorsam elimde de il
Bu da bir nevi namuslu serserilik
arda hafiften bir ya mur var
Bu gece benim gecem
Kadehlerde alaim-i semalar n raksetti i
Gönlümde bütün dertlerin hora tepti i gece bu
Camlara vuran her damlada seni hat rl yorum
ve sana susuzlu umu
Birazdan ark lar susar, kadehler bo al r
umutlar tükenir, mezeler biter
Biraz sonra bir mavi ay do ar tepelerden
bu sarho ehrin üstüne
Birazdan bu ya mur da diner
Sen bakma benim böyle delice efkarland ma
Mendilimdeki o k l lekeye de bo ver
Yar n gelir çama rc kad n her eyden habersiz onu da y kar
Sen mesut ol yeter ki ben olmasam ne ç kar?
Dedim ya buras agora meyhanesi
Bir tek iyili in tüm kötülüklere meydan okudu u yer
Buras agora meyhanesi
Buras kan tüküren mesut insanlar n dünyas

Ya lanmak da güzel ey be karde im....
Ister gülümseyin,ister bir teselli telakki edin,ya k bir hediyedir.
Nedense bana art k her ey eskisinden çok daha uzakm gibi geliyor.
Kö e ba na kadar yol adeta iki misli oldu.
Ayr ca,arada sanki a lacak bir tepe varm gibi de geliyor,bana.
Otobüse yeti ebilmek için ko maktan art k vazgeçtim.
O zaten, eskisinden çok daha erken kalk yor.
Merdivenler de zaten eskisine nazaran çok dikle ti.
Sonra,fark na vard z m , bilmem, gazetelerdeki harfler de nedense çok ufalt ld .
Ayr ca,benim için okumas birisinden rica etmenin de manas kalmad .Hepsi o kadar
yava konu uyor ki,hemen hiç duyam yorum.
Elbiselerdeki kuma lar da bilhassa bel ve kalçalarda,darald lar. Ayakkab lar
giyerken, ba lamak için e ilmem, hemen hemen imkans z.
Acayip ama, insanlar bile de ti. imdi onlar, benim onlar n ya nda iken oldu umdan
çok çok daha genç. Di er
taraftan ya tlar m benden çok daha ya gözükmekte!
Geçenlerde eski bir s f arkada ma rastlad m.tamamen ihtiyarlam ,beni tan yamad ,
bile !
Sabahleyin,saçlar
tararken, o zavall k dü ündüm,o esnada da bir aynaya
bakay m, dedim bak z u kepazeli e!! imdi, aynalar bile eskisi kadar iyi
yapam yorlar!!!

Üç erefeli merdivenlerinde Rus askerler

kinci Rus gali s ras nda çekilmi çok güzel bir foto raf. Edirne'nin ikinci kez i gali, halk aras nda 93
Harbi olarak ta bilinen 1877-78 Osmanl - Rus Sava 'na rastlar. Nisan 1877'de ba layan sava , irili
ufakl bir dizi çat man n ard ndan Ruslar n Edirne üzerine yürümesiyle geli ir. Bunun üzerine
Kentteki askeri birliklerin komutan Ahmet Eyüp Pa a kenti bo alt r ve 20 Ocak 1878'de teslim olur.
Sava , 31 Ocak 1878'de Edirne'de bar ilkelerini saptayan bir anla mayla kesilir. Sava
sonuçland ran as l anla ma ise 3 Mart 1878'de imzalanan Ayestefanos Anla mas r.
1903 y ndaki Bulgar syan d nda Edirne, 1877-78 sava
izleyen yakla k 30 lda sava
görmedi, bar içinde ya ad .
Cemil Gürleyik’ in katk

ile

