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Geleneksel hale gelen Sömestr tatili gezimiz bu y lda tekrarlanacak. lk planlamaya göre 24 – 28 Ocak 2016
tarihleri aras nda ve Bulgaristan’ n kayak merkezi Bansko da olacak. u anlarda otel rezervasyonunu
tamamlamak üzereyiz..Daha detayl bilgiyi Tamer BORAL ve Ali ES dostumuzdan alabilirsiniz.
May s 2016 üçüncü çeyre inde Almanya Lörrach Rotary Kulübünün davetlisi olarak haz rlad klar programa
kat laca z.

Sisler Aras nda Selimiye ve Muradiye...Enver ENGÜL
Bültenimiz_4 sayfad r
30.Haziran 2015 itibar yla Dünyada 1.235.536 Rotaryen ve 35.109 kulüp bulunmaktad r.
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smail GÜMÜ DERE – Serdar KÜÇÜKSARILAR

:

Emre ALP – Gürkan KÖMÜRCÜ – Halil ALTU

– smet AÇIKGÖZ

Mehmet EREN – Oktay ALEMDAR – Re at AYAN – Tar k ETKER
DEVAM DURUMU
MUTLU GÜNLER

:
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:

% 50.oo
06 KASIM Zehra-Tamer BORAL

Evlilik Y ldönümü

08 KASIM Ahmet ÇEL K

Do um Günü

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

KUTLARIZ…

z: 03.Kas m.2015 Sal Saat 20.oo de Hilly Otelde

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

Zürafan n dünyaya gelmesi zorlu bir i tir.Yavru zürafa annesinin rahminden yakla

k 3 metrelik bir yükseklikten

dü er ve bu dü
genellikle s rt üstü olur.Yeni do mu zürafa,birkaç saniye içinde yüzüstü dönerek ayaklar
vücudunun alt na al r.
Dünyaya ilk defa i te bu ekilde dururken bakar,sonra da do um s
n son kal nt lar yüzünden ve kulaklar ndan
silkeler.
imdi,annesinden alaca sert ama bir o kadar da efkatli hayat dersine haz rd r art k! Anne zürafa bebe inin
üzerine e ilir.
Bir dakika kadar bekler ve sonra ilk bak ta çok mant ks z görünen bir ey yapar:Bebe ini ön ayaklar yla
tekmelercesine dürterek onu aya a kalkmaya zorlar. Yavru zürafa aya a kalkmad takdirde bu zorlu süreç
defalarca tekrarlan r. Ayakta durma mücadelesi çok önemlidir.
Yavru zürafan n yorgunlu u artt kça anne onu tekrar tekrar tekmeleyerek çabalamas için uyar r.
Nihayet,yavru zürafa titrek bacaklar n üzerinde ilk defa ayakta durmay ba ar r. Daha sonra anne zürafa ba ka
ilginç bir ey yapar:
Onu yeniden tekmeleyerek yere dü ürür.
Niye mi dersiniz?Ona nas l aya a kalkt
hat rlatmak için! Vah i hayatta bebek zürafalar için en güvenli yer
annelerinin yan ve sürüleridir;dolay yla,sürüden ayr lmamalar için,mümkün olan en k sa sürede aya a kalkmalar
gerekir.
Aslanlar,s rtlanlar,leoparlar ve vah i av köpekleri genç zürafalar büyük bir keyifle takip ederler ve e er anne
zürafa yavrusuna nas l ayakta kalaca
ö retmezse,yavru zürafalar bu y rt hayvanlara yem olmas i ten de ildir.
Bu,biraz sert ama anne efkatiyle dolu bir hayat dersi.
Peki,biz insanlara bakan yönü nedir diye sorarsan z,
“insanlar n hayatlar nda hep pe inden ko acaklar ve onlar ayakta tutacak bir gayeleri ve dü leri vard r."
Elbette ki,insanlar n gayesine ula mas kolay olmaz,bazen sert engellerle kar la r.
Ama görünü te sert ve çetin gibi görünen bu artlar n alt nda, asl nda insan kuvvetlendiren ince bir efkat vard r.
Sonuç olarak ;Dü meyen yok ki, önemli olan kalkmay ve devam etmeyi bilmek.
*********************************************************************

“ kinci Dünya sava yd . Sava Bölgesinden Memleketi Olan Leningrad (ST PETERSBURG) zine Gelmi Bir
Asker Evinin Bulundu u Caddeye Do ru Giderken Alman Bombard man Sonucu Ölenleri Ta yan Bir
Kamyonla Kar la ; Ölüler Toplu Gömülmek Üzere Mezarl a Götürülüyordu, Cesetlerin Aras nda Askerin
Dikkatini Çeken Bir ey Vard Ona Tan k Gelen Bir Ayakkab ...
ine ald ayakkab ya benziyordu.Eve gidip gitmeme konusunda biraz tereddüt geçirdikten sonra görevliye
ayakkab giyen ölüyü görmek istedi ini söyledi,görevli izin verdi kamyona ç kt cesede bakt o onun kar yd .
Görevliye cesedin kendi kar oldu unu onu al p kendisinin gömmek istedi ini söyledi görevlinin yard yla
ceset indirildi, asker kar
n zorda olsa nefes ald
gördü ve onu al p hastaneye götürdü...
Yap lan müdahaleler sonucu kad n kurtar ld iyile ti ve normal hayata döndü... te o kad n hamile kald ve 7
ekim 1952 de vladimir vladimiroviç putin'i do urdu... Ayn putin u an büyük bir lider ve insanl k için bir
kurtar ...tesadüfün böylesine ne demeli. “
..Hillary Clinton'un Zor Seçenekler adl kitab ndan...

Edirne Ticaret ve Sanayi Odas 1980 li y llar

STANBUL`DA B R BOHEM CUMHUR YET : ASMALIMESC T
stiklal Caddesi`nden Tünel`e do ru yürürken, eski Markiz Pastanesi`ni geçtikten sonra, Kumbarac
Yoku u`nun tam kar nda durup ba
sola do ru çevirin.
Bir sokak tabelas göreceksiniz: Asmal mescit… Hani u tarihten bu yana ad hep bohemle birlikte an lan, her
milletten çe it çe it insan n, gece hayat n "Dolce Vita"s nda koyun koyuna ya ad , Fikret Adil`in roman na
konu olmu o me hur Asmal mescit Soka …
"Macera pe inde vatan b rakan, hudut d na ç kan, yayan devri aleme ç kan ecnebiler ve barlarda çal an
bütün aktristler Asmal mescit`te otururlar.
Dünyan n her kö esinden gelmi , ekserisinin milliyetleri ancak pasaportlar nda -e er varsa- yaz bu insanlar n
etraf nda, gene ecnebi, fakat en a
yirmi y ld r Asmal mescit`te yerle mi bir grup daha vard r.
Bunlar artist acenteli i, tefecilik, pansiyonculuk ve tellall kla geçinirler, her lisan konu urlar, hiçbirisini
okuyup yazamazlar, Türkçe imzalar atmay bilirler ve zab tadan tan klar çoktur. Marsilyal bir
"souteneour", napolili bir "lazarone", ikagolu bir "gangster" kendini Asmal mescit`te yabanc saymaz.
Buran n hususiyetini, güne görmeyen, dolambaçl , rutubetli, her kö e ba amonyak kokusu ne reden sokaklara
aç lan demir kap , demir kepenk ve parmakl kl pencereleriyle bu müteaffin havay teneffüs etmeye haz rlanan
kranl k evlerin sakinleri tamamlar.
Odalardaki çiçekler,saks lar içerisinden pencerelere do ru zay f dallar uzatmaya çal rlar; yirmi be
mumlu u geçmeyen elektrik lambalar küvetlerdeki sular n pisliklerini göstermezler ve insan e er bu evlerden
birinde oturursa geceleri uyuyamaz. Çünkü Asmal mescit`in nab zlar gibi, mütemadi topuk sesleri, sofalarda,
biti ik evlerde dola r, her an odan n önünde birinin nefes ald
zannedersiniz.
Sabaha kar da uyumak kabil de ildir. Bu saatlerde aktristler i lerinden dönerler, ekserisi içmi oldu u için
yüksek sesle konu urlar, beraberlerinde getirdikleri damlarla "daha içelim, yakmayal m" diye münaka a
ederler, gramafon çalarlar.
Bütün bunlara, sokaktan geçmeye ba layan simitçi, zerzevatç , sütçü naralar , tramvay dandanlar kar r.
Asmal mescit`te insan, ancak oraya yerle tikten bir hafta sonra ve sabah sekiz ile on alt aras uyuyabilir."
Gazeteci yazar Fikret Adil`in ilk bask 1933 y nda yay nlanan roman "Asmal mescit 74"ten yap lan bu
al nt , asmal mescit`in, geçen yüzy l ba ndaki kimli ini, ruhunu ve dokusunu çok da iyi ifade ediyor asl nda.
Geçen zaman içinde stanbul`un nüfusunun art yla ya anan kültürel erozyon tüm Beyo lu`nu oldu u gibi
elbette ki Asmal mescit`I de etkilemi .
Ancak özellikle son y llarda sosyal ya am n, entellektüel çevrelerin yeniden Beyo lu`na kaymas yla bölge
yava yava eski kimli ine kavu maya ba lam . Asmal mescit bugün yeni aç lan renkli mekanlar yla yeniden
sanat camias n ve özellikle gençlerin vazgeçilmezi olmaya ba lad .
stiklal Caddesi`yle Me rutiyet Caddesi aras nda kalan Asmal mescit mahallesi ve soka , ad II.Bayezid
döneminde (1481-1512) Tersane-i Amire Kalafatç ba
Yunus A a taraf ndan in a ettirilen "asma
Mescidi"nden alm . Sofyal Soka kö esiyle Kamhi apartman civar nda olan mescit, 1898`den çok önceleri
ortadan kalkm .

Kimler Geldi, Kimler Geçti…
Soka a girip sol koldan ilerleyince, 5 numaral apartman n giri kat nda, yüzy l ba nda ithal mal içkiler satan
"A la Grotte" ma azas ndan süzülen arap kokular hala duyar gibi oluyorsunuz. Bu ma aza 1940`lardan
sonra, "Arap zzet" lakab yla an lan zzet Toker taraf ndan "Tuna Birahanesi" olarak i leti mi .

Bugünse "Beyo lu Restoran" olarak hizmet veriyor. Asl nda bu örnek bile Asmal mescit`in zaman içinde
ya ad evrime yeterince iyi bir kan t belki de…
1881 y nda ünlü foto rafç ve Darphane-i Amire hakkahlar ndan James Robertson Asmal mescit Soka `n n 9
numaral apartman nda oturmu . Ayn y llarda Romanya Konsoloslu u 13 numaral binada yer al yordu.
1912`de Paris Oteli`ne dönü en bu bnan n yerinde bugün Ça n Han bulunuyor. 14 ve 15 numaral binalar
1889`da Bulgaristan Prensli i`nin kanç laryas ve ajans konuk etmi . Kanç larya daha sonra 47 nolu binaya
ta nm .
Ünlü "Stanboul" gazetesi ve matbaas da 1889-1902 y llar aras nda 21-22 numaral bnalarda hizmet vermi . 27
numaral binada yer alan Kohout`nun birahanesi, satt Münih biralar yla 1900`lerin ba nda oldukça
popülermi .
1895 y nda, Asmal mescit`in ünlü simalar ndan "Sabah" gazetesinin sahibi Mihran Efendi 5 numarada,
Belçika Legasyonu`ndan Baron Gustav Hübsch ise 11 numarada oturuyordu. 14 numarada ise Amerika Birle ik
Devletleri Legasyonu bulunuyordu.
O y llarda pek çok gazete ve dergiyi konuk eden Asmal mescit Soka `n n önemli sakinleri aras nda, 1914
nda kapan ncaya kadar bu sokakta bulunan "Levant Herald" gazetesi de vard .
"Hamenore" dergisinin yönetim binas ysa 1923`ten 1938`e kadar asmal mescit Soka `nda ya ayan ünlü
isimlerden biri de foto rafç Guillaume Berggren`di. Sanatç n ya ad 51 numaral Hac lyas Bey Apartman
bugün Hak Hürriyet Apartman ismini alm .
C.M. Tothfalussy`nin i letti i "Hotel Imperial", 1912`de Azarian Apartman olan 45 numarada yer al yordu. 63
numarada hizmet veren Nicolaidi`nin lokantas ise Asmal mescit sakinlerinin u rak yeriydi.
1940 y na kadar Madam Margrite ve Avusturyal e i a Wiemer taarf ndan i letilen "Viyana Lokantas " 37
numaradayd . Mekan 1941`de Tünel`deki Fischer Lokantas `n n sahibi Rudolph Fischer devralarak "Nil
Lokantas "n açt .
Fischer`in yan nda yeti en Refik arslan, daha sonra Asmal mescit`in bugün bile en popüler mekanlar ndan biri
olan, "Refik"i Sofyal Sokak`ta açt . Nil Lokantas , Fischer 1943`te öldükten sonra 1970`lere kadar ayn adla
hizmet verdi. Dükkan bugün Refik Arslan` n ye eni Yakup Arslan taraf ndan "Yakup II" ad yla i letiliyor.
Refik ve Yakup II, hala Asmal mescit`in y llard r ayd n ve sanatç lar taraf ndan tercih edilen en karakteristik
restoranlar ndan ikisi. 1940`larda sanatç lar n bir di er bulu ma noktas ysa Yakup II`nin biti indeki
asmal mescit Apartman `n n alt nda bulunan "Elit Kahvesi"ydi. Madam Brown taraf ndan 1953`e kadar i letilen
bu mekan n yerinde bugün "Cep Sanat Evi" ad yla hizmet veren bir kafe bulunuyor.
Fikret Adil`in, Asmal mescit`teki bohem hayat anlatt "Asmal mescit 74" adl roman n geçti i ev 47
numaral iki katl binayd . Yazar, roman nda evin numaras ters çevirerek "74" diye yans tm . Roman n
yaz ld dönemlerde bu ev Viçen Papazyan ve Satenik Lazyan`a aitti. Evin alt ndaki dükkansa 1912`de
H.Papadopoulos`un eczanesiydi. Bugün sadece cepheleri ayakta duran, bak ms zl ktan büyük ölçüde y lm
olan 47 numaral binan n iç bo lu u ne yaz k ki otopark olarak i letiliyor.
YASEM N ENER

