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Bülten No: 1496

Erdal ATAÖZDEN (2.grup .Guv.Yrd.)

Kurulu : Mart 1977

Charter : Mart 1980

z Yunanistan Kyprinos ta To Steki Restaurantta idi.

,

Haftaya toplant

z 12.Eylül Cumartesi günü Sektererimiz Ali ES’in karaa aç yolundaki k r evinde.
Bültenimiz_4 sayfad r
28. ubat 2015 itibar yla Dünyada 1.207.102 Rotaryen ve 34.823 kulüp bulunmaktad r.
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Evlilik Y ldönümü

14 EYLÜL Ali ES
Önümüzdeki hafta toplant
Ba kan : Demirkan ÇA LAYAN
Gel.D.B : Ahmet ÇEL K
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Do um Günü

KUTLARIZ…….

z: 12.Eylül.2015 Sal Saat 20.oo de Karaa aç yolunda Ali ES lerin evinde
Sekreter : Ali ES
Sayman : Emre ALP
Geç.D.B. : Cengiz TU LU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

=============ED RNE KAD

LER TEKKES =================

(Resim : Edirne Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Bölge Kurulu Ar ivi)
Edirne’de bir zamanlar otuza yak n tekkenin vâr oldu u bilinmektedir. Bu tekkeler istisnâlar d nda müstakil
binâlardan meydâna gelmekteydi. Zikîr, sohbet, ilim ve irfân ocaklar olan bu kurumlar n 1925 tarihinde
yürürlü e giren ve hâlâ merriyetini muhâfaza eden “677 Say Tekke Ve Zâviyelerle Türbelerin Seddine Ve
Türbedârl klar le Bir Tak m Unvânlar n Men Ve lgâs na Dair Kanun” ile yasaklanmas bu kurumlar n teker
teker s rlanmas na sebebiyet vermi ve bu kurumlar n merkezi konumunda olan tekke binalar n bir ço u
günümüze ula amam r. Bu binalar n bir k sm bak ms zl ktan bir k sm ise belediye taraf ndan icrâ edilen yol
açma faaliyetleri sonucunda ortadan kalkm bir k sm ise ortada hiç bir neden yok iken y kt lm r.
Rivâyet odur ki; bir vesîle ile 1514 senesinde Edirne’ye avdet eden smail Rumî Hazretleri, ihvân ndan Hac
Mehmed ad ndaki bir zât n evine misîfir olur. Hac Mehmed o gece gördü ü rüyâ sonras nda evini smail Rumî
Hazretlerinin Pîri oldu u Kadirîli in Rumî koluna vakfeder. Bu olay ayn zamanda Kadirili in Edirne’de
kurumsalla mas n da ba lang olmu tur. Ahmed Bâdî Efendi konu hakk nda unlar yazmaktad r:
“Kadirhane dergâh- erifidir ki Bezergâh el-Hac Mehmed Efendi nâm sahîb’ül hayr n tarik-i Kadirî
me âyîhinden 1053 tarihinde irtîhâl-i dâr- bekâ iden smail Rumî Hazretleri içün binâ ve in â eylemi olduklar
dergâh- erîf Selçuk Hatuk câmi’ ittisâlinde bulunub…” Hac Mehmed Efendi daha sonraki tarihlerde bu
dergâha postnî în olmu ve yakla k 30 sene bu hizmette bulunmu tur. Vefât etti inde Tekkenin bahçesine
rlanan eyh Hac Mehmed Efendi‘nin mezar ta 80’li y llar n ortalar na kadar tekkenin bahçesinde iken daha
sonralar kaybolmu tur.
Tekkelerin s rlanmas sonras nda Kadiriler Tekkesi’nde bulunan baz tekke e yâlar (san’ât eserleri) Edirne
Türk- slâm Eserlerin Müzesine yollanm bir k sm ise hususi ar iv ve koleksiyonlara da lm hatta bir k sm
yurt d na kaç lm r. Müzede sergilenen eserlerin aras nda Muhammed efik ketebeli bir hüsn-ü hatt levha
dikkati celb etmektedir. Üzerinde “Ya Hazret-i eyh Sultan Seyyid Abdülkadir Geylânî” ibaresi okunan tekke
i bu levha dönemin estetik anlay
göstermesi aç ndan oldukça önemlidir. Yine Edirne Türk- slâm
Eserleri Müzesi’nde bulunan ve ayn îbâreye mâlîk di er levhâ ise ketebesizdir.
Ahmed Badi Efendi‘nin “ah âp çat ” diye bahsetti i tekkenin y lmadan önce çekilen baz foto raflar nda bu
bilgi do rulanmaktad r. Evliyâ Çelebî ise tekke mutfak ve kilerinin çok büyük oldu unu bunun sebebinin ise
tekkede mukîm bulunan yakla k bin adet dervi ân oldu unu bildirmektedir. ahsî kanaâtimiz Evliya
Çelebî‘nin verdi i bin say
n abart oldu u yönündedir. Seyâtnâme’nin, Pertev Pa a yazmas (Süleymânîye
Yazma Eserler Kütüphânesi No:1458) ve sâir yazmalardaki “kesîr” (
) lâfz n istisnâs z bütün
ara rmac lar taraf ndan “bin” olarak çevrilmesinde s nt olabilece i de dü ünülebilir zirâ bu lâfz ayn
zamanda “fazla, çok fazla” manâlar na gelmektedir. II.Abdülhamid devrine âit bir belgede tekkenin mukîm
dervi ân 47 olarak gösterilmi tir. Tekkenin II.Abdülhamid devrinde restorasyon gördü ü de yine ar iv
belgeleri ve bir zamanlar tekkenin kap üzerinde bulunan kitâbeden anla lmaktad r. Bu kitâbe dönemin
Edirne valisi Hac zzet Pa a taraf ndan kaleme al nm r. Kitâbe, 1927 tarihinde vak flar taraf ndan yap lan
aç k artt rma sonucunda tekke binâs sat n alan Hüsameddin Erkut‘un o lu Ali Eren Erkut taraf ndan Edirne
Türk- slâm Eserleri Müzesi’ne ba lanm r. Hâlen 5734 envanter numaras ile müze bahçesinde te hîr edilen
sülüs kitâbenin okunu u öyledir:
ld in a hankâh- Seyyid Abdülkâdir
Hazreti Abdülhamîd Hân bn-i Hân Abdülmecîd
Rûh- pâkin eyledi ho nud o gavs-i a’zam n
Ol vekil-i fahr-i âlem sâye-i Rabb-ün vahîd
Taki feyz-ef ân ola gül-bâng-i tevhîd-i hüdâ
Zîb-i evreng-i hilâfet olsun ol âh- ferîd
Pir u bernâ ezber etsin bu du’ay zzetâ
Hak teâla eyleye ömrü hûmâyûnun mezîd
Salikâne müjde bu tarihi cevher-i dâr ile
Yapd Dergâh cediden Hazreti Sultan Hamid
Sene 1305
Ahmed Badi Efendi, Riyaz- Belde-i Edirne nam ile me hur eserinde bu tamir kîtabesi hakk nda unlar
yazm r:
“1305 tarihinde ebi’ul hayrat Sultan Abdülhamid Han- Sanî hazretleri iradesiyle hâdim olunarak müceddeden
metin ve rasin olmak üzere bina olunmakla vali-i vilayet Hac zzet Pa a bu tarihi demi ” (c.1, s.74)
1773, 1854, 1886 tarihlerinde yanarak kül olan tekke bu elim hadiselerden sonra ihya edilerek aya a
kald lm r. 1773 tarihindeki yenileme eyh Ahmed Efendi taraf ndan yapt lm ve sonras nda Mûhsînzâde

Mehmed Pa a taraf ndan Havsa ve stanbul’da toplam 1 kapan, 6 dükkân, 1 de han vakfedilerek tekkeye ek
gelir sa lanm r. II.Abdülmecid devrinde tekrar ta’mir gördü ü bilinmektedir. Bu tamirden yâdigâr kalan
kitâbe evkaf muhâsebecisi Aynî Efendi taraf ndan yaz lm r ve giri kap
n sa taraf na koyulmu tur.
Günümüze ula amayan bu kitâbenin okunu u, Oral Onur‘un kaleme ald Edirne Kitâbeleri adl eserde u
ekilde beyân edilmi tir: (s.174)
“Makam- post-ni în fahr-i âlem âh- dil-âgâh
Mücerret hazret-i Abdülmecid Han’d r bu devrana
Zaman- evketinde çün bu rütbe mevki-i eskâr
Yap lmak pek büyük bir iftihârd r âli Osmana
Vezir bi nazîri yani smail Pa a kim
Kerem-kâr asâf zî-sand r bu asr- hakana
Edirne müddet sânîlerinde olmada ihyâ
Kesâne hüsn-ü hizmet lûtuf ve i’zâz pirâye
Mûhibbi oldur ki Sultan Abdülkadire zirâ
Odur serlavha-i ser vilâyet ehl-i irfânâ
Tarik-i nâzenîn hazret-i pîre kemr-beste
Olanlar vâk f- esrâr olur ta âh- merdane
Dediler birle üp âlî âbâ tarihine Aynî
Vücûd buldu bu gün yahû himemle Kadirîhâne
Sene 1273
Tekke binas n selaml k k sm n tarihî ve mimarî de eri bulunmad gerekçesiyle Edirne Gayrî Menkul ve
An tlar Yüksek Kurulunun 689-4 say ve VII-1957 tarihli karar ile Edirne’de korunmas gereken eserler
aras na al nmam r. Tekkenin semâhâne k sm hakk nda haz rlanan bir raporda ise “semâhânenin restore
edilemez halde oldu u” ve acîlen y kt lmas gerekti i bildirilmektedir. Bu rapor mucîbince Edirne Belediye
Meclisinin 9.4.1969 tarih ve 19 say karar ile semâhânenin y kt lmas kararla
lm r. Tekke
mü temîlat ndan geriye kalan tek bakîye postnî în hâzerat na te’sîs edilen binâd r ki oldukça harap haldedir.
Edirne Kültür ve Tâbîat Varl klar Koruma Bölge Kurulu Ar ivinde bulunan 20’ye yak n foto raf d nda ne
yaz k ki bu tarihî eserin hiç bir foto raf elimizde bulunmamaktad r. Tekkenin arazîsi yak n bir tarihe kadar bo
durmaktayd . Günümüzde ise bu arâzinin üzerinde bir in aât yap lmaktad r.

ON YUMURTA KAÇ Ö RETMEN EDER?
Daha ilkokulday m. Evde telefon çald . Ko tum, açt m. Babam n okul arkada Kerim amca. O da babam gibi ö retmen.
Çocuklu umuzun ö... retmenleri i te… ki söz aras nda hemen birkaç soru, her f rsatta ö retmenli i ya yor ve yap yor. Telefonda
hemen s nav ba lad ...
-Zafer, stiklâl Mar
kim bestelemi tir?
-Zafer, Konya’n n plakas kaç?
Hepsini yan tl yorum.
Ard ndan o zaman bana çok garip gelen bir soru geliyor:
-Zafer, ON YUMURTA KAÇ Ö RETMEN EDER?
yorum.
-O nas l soru Kerim amca?
Kerim amca telefonda uzun uzun gülüyor. “Bak” diyor “okulun ak ll
telefonu babana ver. Sonra da babana sor. O sana yan
verir.”

Zafer. Yan

bilmedi in bir soru buldum i te! imdi

Babamla Kerim amcam n telefon görü mesi bitince, babama soruyorum:
- Baba, Kerim amcam sordu. On yumurta kaç ö retmen eder?
Babam da gülmeye ba yor. Ard ndan, gülerek ba layan ama bitti inde ikimizin de gözya lar yla y kanan a
daki öyküyü anlat yor:
Kastamonu’nun Ta köprü ilçesinin yakla k yirmi kilometre güneyinde yan yana iki orman köyü vard r. Bo nakköy ve Armutlu.
Her iki köyde de hayat zor, insanlar yoksuldur.
1950 y
n güne li bir Temmuz sabah nda, bu iki köyün en çal kan iki ö rencisi Ali ve Kerim, birkaç y l içinde ö retmen okullar na
dönü ecek olan Köy Enstitüsü s nav na kat lmak için ilçe merkezine yola ç karlar. Tabi yürüyerek.
Ali’nin elinde küçük bir sepet ve sepetin içinde on tane yumurta var. Evde para olmad ndan, annesi ilçede sat p, s nav için laz m
olacak kalem, silgi gibi ihtiyaçlar almas için bu on yumurtay , biraz kendi evinden, biraz da kom ulardan toplayarak Ali’ye vermi .
Kerim’in ailesi daha da fakir oldu undan, Kerim’de o da yok. Yakla k yirmi kilometre yolu yürüyerek ilçe merkezine ula p, hemen
bir bakkala giriyor ve on yumurtay satarak bir kalem ve bir silgi al yorlar. Kalemi desilgiyi de ikiye bölerek payla yor ve s nava
giriyorlar.
kisi de ba arm r. Ancak bilmedikleri bir ey var. S nav iki gün. Bu iki küçük köylü çocuk, s nava girip ak ama köylerine dönmeyi
dü ünürken, imdi Hükümet Kona 'n n önünde, neredeyse a lamakl geceyi nerede geçireceklerini bilmeden, bir a
bir yukar
yürümekte…
Cadde üzerindeki evlerden birinde, bu iki köylü çocu a merakla bakan bir kad n onlar eve ça r. Durumu ö renince onlar doyurur.
Ak ama e i de i ten gelir ve çocuklar o gece misafir ederler.
kinci gün de s nav ba ar
r. Birkaç ay sonra Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü'ne kay t ve ard ndan anla erefle geçen otuz y
n ö retmenlik ya am …
Babam, öykünün sonunu öyle ba lad :
BAK O LUM, KÖYDEN ON YUMURTAYLA ÇIKAN
ÇOCU UN Ö RETMEN, SUBAY, MÜHEND S, M LLETVEK
HATTA CUMHURBA KANI OLAB LD
YÖNET ME "CUMHUR YET" DEN R.
Zafer EN
Al nt

r.

