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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
01 Eylül 2008 Pazartesi günü başlayan mübarek Ramazan ayının sizlere , ailenize , İslam
alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Ramazan ayında dostluk ve program komitemizin değerli başkanı Oktay Alemdar’ın
hazırlayacağı bir iftar yemeğinde eşlerimizle birlikte güzel bir gece geçireceğimizi ümit ediyorum.
Burgas Pyrgos Kulübü ile ortak yapacağımız Pomoria SPA merkezi gezisine 6 özel araba ile
19 kişi katılıyoruz. 12 Eylül Cuma sabahı Rotary evi önünden hareket edeceğiz.
Geçen haftaki bültende duyurduğum gibi 3 Bölgenin ortak projesi olan “Edirne’den Kurtalan’a
düşler treni” projesine kulübümüz ihtiyaç listesinde yazılı fasıllardan “Mont” temin ederek katkıda
bulunacaktır. Montların satın alınması başlamış ve bölge koordinatörüne gerekli bilgi verilmiştir.
Uluslararası Hizmetler Ana Komite başkanımız Tamer Boral 10 Kasım 2008 Atatürk’ü anma günü
münasebeti ile hazırladığı Selanik gezisi projesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Önümüzdeki
günlerde programı sizlere bildireceğiz.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :






GDB Şükrü Ciravoğlu’nun oğlu Berk Edirne Fen Lisesini kazanmıştır. Ciravoğlu ailesini
kutluyor Berk’e başarılar diliyoruz .
Kulüp Sekreteri Rtn Serhad Ceylan’ın oğlu Oğuz Kaan okula başlamıştır. Sevgili Kaan’ın okuldaki
bu ilk yılında ve bundan sonraki eğitim sürecinde başarılar diliyoruz .
Ulus Rotary Kulübü 05-07 Eylül 2008 tarihleri arasında Safranbolu gezisi düzenlemiştir .
Kişi başı 250.- YTL olan gezi ile ilgili program ve başvuru formu Kulüp Sekreteri Serhad
Ceylan’dan temin edilebilir
Küçükçekmece Rotary Kulübü 29 Eylül 6 Ekim 2008 tarihleri arasında İsrail gezisi düzenlemiştir.
Kişi başı 1600 USD olan gezi ile ilgili program Kulüp Sekreteri Serhad Ceylan’dan temin edilebilir.
2420. Bölge Yoksullukla Mücadele Komitesi tarafından “Ramazan Ayı Gıda Yardım
Paketleri” koliler halinde hazırlanmıştır. 17 paket içeren kolinin fiyatı KDV dahil 25.—YTL
dir. Koliler İstanbul Belediyesi sınırları içinde istenilen adrese ücretsiz teslim edilecektir.
Koli bedeli Rotary 2420 Bölge Vakfının Halk Bankası Etiler Şubesindeki 12 100 002 nolu
hesaba yatırılmalıdır. Havale makbuzu ile koli miktarı , teslim edilmesi istenen adres ve
teslim alacak kişinin telefon numarası , parayı yatıran kişinin telefon numarası Rotary
Vakfının 0216 392 84 51 nolu faks ile Sn. Fatoş Uysal dikkatine yazılarak bildirilmelidir.
Önümüzdeki hafta toplantımız 09.09.2008 tarihinde saat 20.30 da Rotary evinde

EYLÜL AYI ROTARY TAKVİMİNDE GENÇLİK HİZMETLERİ AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recai Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Emir ALP

Kulüp misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
09 Eylül
14 Eylül
15 Eylül

Luna-Yasef ROMANO
Ali ES
Füsun ÇAĞLAYAN

Evlilik yıldönümü
Doğum günü
Doğum günü

KUTLARIZ …………..

ATTENDANCE GETİRENLER :
Rtn Tarık Etker

Teşekkürler ………….

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet Çelik , İlhan Toksöz , Oktay Alemdar , Kaya Zeybekoğlu , Emre Ülkümen
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Ali Es , Demirkan Çağlayan, Hasan Altuntaş , İsmet Açıkgöz , İrfan Kızanlık
DEVAM YUZDESİ : % 68

ROTARY BİLGİLERİ :
Tüzükten ……………..
MADDE 20. Genel Kurul.
Genel Kurul, Kulübün en yetkili organıdır. Her yıl olağan olarak Aralık ayı içerisinde, Türk Medeni Kanunu,
Dernekler Kanunu, Tüzük ve İç Tüzük hükümleri çerçevesinde toplanır. Genel Kurulun görev ve yetkileri Tüzükte
belirtildiği gibidir.
MADDE 29. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, başkan dahil, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi, seçildiği Olağan Genel Kurul
Toplantısından 6 ay sonraki 1 Temmuz gününden bir sonraki yılın 30 Haziran gününe sonuna kadar bir yıllık
Rotary Dönemidir.
Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı (Gelecek Dönem Başkanı), Sekreter, Sayman, Üye (Geçen/Geçmiş
Dönem Başkanı)’den oluşur.
Görev yapan Yönetim Kurulunun dönem içerisinde istifa etmesi halinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu’nun görevi bu toplantıyı takip eden Haziran ayının sonunda biter.
Yönetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir.
BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
0 284 225 23 66
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com
recayiaran@yahoo.com

RAMAZAN VEYA RAMAZAN AYI
Ramazan veya Ramazan ayı (Arapça: )رمضان, Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır. İslamiyet'te Ramazan,
oruç tutma ayıdır ve mübarek kabul edilir.Arapça kökenli bir sözcük olan "Ramazan", "Ramaza" (çok sıcak olma)
kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına
tekabül ediyor olmasıdır. Bazı Arap ülkelerinde Ramazan yerine "Fitr" sözcüğü kullanılır. Fitr, Arapça kahvaltı
demektir. Ramazan ayının zamanı Hicri Takvim'e göre düzenlenir. Hicri takvim, Halife Ömer'in zamanında
düzenlenmiştir. Hicri Takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar, miladi takvimden 11 - 12 gün kısadır. Bunun sonucu
olarak Ramazan ayı her sene miladi takvimde öne kayar. Yaklaşık olarak her 32 senede bir, Ramazan ayı aynı
tarihlere denk gelir.
2007 yılında, Türkiye'de Ramazan ayı, 13 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmiştir.


2008 yılında, Türkiye'de Ramazan ayı, 1 Eylül ve 29 Eylül tarihleri arasında,



2009 yılında, Türkiye'de Ramazan ayı, 22 Ağustos ve 20 Eylül tarihleri arasında,



2010 yılında, Türkiye'de Ramazan ayı, 11 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasındadır.

Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi'dir
Ramazan orucu
Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e gönderilmesi
Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde "oruç" tutmak müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:
"O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an
onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise
tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o
sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki,
şükredesiniz!" (Bakara suresi 185. ayet)
Bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemekiçmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan
orucunu tutması farzdır
Oruç tutamayacak kimseler
İslam'a göre hasta ve yolcu olanlar, Ramazan ayında tutamadıkları oruçları daha sonradan kaza edebilirler.
Sürekli oruç tutamayacak kadar hasta olanlar ile hamileler ve çocuklar oruçtan muaflardır. Adet dönemindeki
kadınlar bu günleri sonradan kaza edebilirler. Yaygın uygulama, bu kaza oruçlarının Ramazan'dan sonraki ay
olan Şevval'de tutulması şeklindedir.
Ramazan Bayramı
Ayın bitiminde, Türkçede Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı olarak adlandırılan, bazı diğer Müslüman
ülkelerde Fitr Bayramı olarak anılan bayram tüm Müslümanlarca kutlanır. Nüfus çoğunluğu Müslüman olan
ülkelerde Ramazan kutlamalarında çeşitli kültürel aktiviteler de yapılır ve bu ülkelerde belirli bir Ramazan kültürü
oluşmuştur. Örneğin Türkiye'de geleneksel olarak Ramazan çadırları kurulur ve büyük camiler mahyalarla
süslenir. Işıklarla etrafı süslemek birçok farklı ülkede Ramazan ayı kutlamaları içinde yer alan bir eylemdir.

 Ramazan fıkrası
Bir Ramazan günü Nasreddin Hoca'nın gözleri susuzluktan afallamış. Dayanamayıp bir çeşmeye çaktırmadan
yanaşmış. Tam suyunu içerken, bir köylü görmüş hocayı: - "Aman hoca, günah değil midir bu yaptığın!" - "Yıkıl
karşımdan, Ramazan gider bir daha gelir, ama ben gidersem bir daha gelmem; ne günahı!"

ŞEHRİMİZİ TANIYALIM :
Edirne ; Marmara Bölgesinin Ergene bölümünde yer alan Trakyadaki illerimizin en ünlüsüdür.
Edirne ilini batıdan Yunanistan , kuzeyden Bulgaristan toprakları kuşatır. Güneyinde Ege Denizinin Saroz Körfezi
ile Çanakkale ilimizin Gelibolu yarımadası , doğusunda ise Tekirdağ ve Kırklareli illerimiz yer alır.
Edirne tarih boyunca çok çeşitli isimler almıştır. Orestas , Uscudama , Adrianapolis , Hadrianapolis ,
Edrinus , Endriye , Edrune tarihten günümüze gelmiş isimlerdir.
Edirne bir tarih kentidir. Tarihi boyunca önem ve değerini korumuştur. İlk çağlarda Orta Asya’dan göç edip
buraya yerleşen Trak’ların en ünlülerinden Odris’ler tarafından Meriç nehrinin Tunca ile birleştiği yerde
kurulmuştur. Sonra Büyük İskender buraları Makedonya İmparatorluğunun sınırları içine katmıştır. Daha sonra
Romalıların hakim olduğu bu topraklar 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasıyla Bizans’ın payına
düşmüştür. İkinci Yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yeniden kurulan şehre Hadrianopolis adı
verilmiş ve uzun bir süre bu adla anılmıştır. 586 yılında Avar Türkleri burayı kuşatmış ancak alamadan geri
dönmüşlerdir. Bulgar Türkleri ise 914 yılında kenti ellerine geçirmeyi başarmışlardır. Daha sonra tekrar Bizans’a
geçen ,1050 ve 1078 yıllarında Peçenek Türkleri tarafından kuşatılan bu kent nihayet II. Sultan Murat döneminde
Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Osmanlı İmparatorluğunun taht şehri olmuş ve 1453 yılında İstanbul
fethedilinceye kadar 91 yıl payitaht olarak kalmıştır. Bu yıllar içinde de tarihinin en görkemli günlerini yaşamıştır.
Tahtın İstanbul’a taşınmasından sonrada Edirne’nin önemi devam etmiş , Avrupa seferi yapan padişah ve
serdarlara en önemli üs görevi yapmıştır. Hatta IV. Sultan Mehmet ile kardeşleri II. Sultan Süleyman ve II. Sultan
Ahmed ile II. Sultan Mustafa Edirne saraylarında oturmayı ve devleti buradan yönetmeyi tercih etmişlerdir. Bu
görkemli dönemlerde Edirne daha da gelişmiş 144’ ü müslümanlara ait olmak üzere toplam 170 kadar mahalle
kurulmuştur.
Sultanların devleti Edirne’den yönetmeleri zamanla huzursuzluğa sebep olmuş , bunun sonucunda Edirne
Vak’ası denilen olayla II. Sultan Mustafa tahttan indirilerek yerine kardesi III. Sultan Ahmed geçmiştir.
Edirne Osmanlı çağında Paşa Sancağı adı ile Rumeli Beylerbeyliğine bağlı bir vilayetti. Edirne Kadısı
protokolde İstanbul Kadısından sonra İmparatorluğun en yüksek rütbeli Kadısı sayılırdı. XVII. Yüzyılda dünyanın
en büyük birkaç şehrinden biri olan Edirne XVIII. Yüzyıldan sonra gözden düşmeye başlamış , 1745 yılında çıkan
büyük bir yangın 60 mahalleyi kül ettiği gibi 1751 deki depremde Edirne’nin geri kalan kısmını yok etmiş , böylece
görkemli taht şehrinden geriye pek bir şey kalmamıştır.
22 Ağustos 1829 da Rusların şehre girip birkaç ay kalmaları Edirne’nin uğradığı ilk işgal felaketi olmuş 20
Ocak 1878 de tekrar Rusların 13 ay , 26 Mart 1913 de Bulgarların 4 ay , 1920 yılında Yunanlıların 2 yıllık işgalleri
sonucu sınır şehri Edirne uzun yıllar kendini düzeltememiş ve bakımsız bir kasaba havasında kalmıştır.
GÜZEL SÖZLER :
Sahip olduğunuz her anı değerlendirin
Şunu unutmayın ki zaman hiç kimseyi beklemez
Dün artık mazi oldu,
Yarın ise muamma,
Bu gün ise avuçlarımızın içinde bize sunulmuş bir armağan .........

