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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
Edirne Erkek Yetiştirme Yurdu öğrencileri için planladığımız
“Çocuklarda Ağız Sağlığı Taraması ve Ağız Hijyeni Eğitimi” isimli projemiz
10 Eylül Çarşamba günü başladı. Diş Hekimi Didem Boral tarafından basın
mensuplarının ve değerli dostlarım Yasef Romano , Tamer Boral , Kulüp
Sekreteri Serhad Ceylan ve Kulüp saymanı Recai Aran iştiraki ile sayın
Boral’ın muayenehanesinde başlayan projeye sponsor olan Colgate
firmasının hazırladığı diş fırçaları , diş macunu ve diş bakımı ile ilgili
dökümanlar küçük ve şirin paketler halinde çocuklara verildi. Tarama
sonuçları ve yapılan tedaviler sayın Didem Boral tarafından kulübümüz
aracılığı ile ilan edilecektir. Bu projede gönüllü çalışıp çocukların
muayenesini bedelsiz olarak kendi muayenehanesinde yapan ve böylece
çocukların hayallerini gerçekleştiren Diş Hekimi Sayın Didem Boral
hanımefendiye kulübüm ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Yan
tarafta projemizi haber yapan gazetelerden Hudut Gazetesini görüyorsunuz.
12-14 Eylül günleri Bourgas Pyrgos Kulübü tarafından hazırlanan
önemli SPA merkezlerinden Pomoria Otel gezimize Mine – Cengiz
Benakman Ebru – Oktay Alemdar , Mine - Kemal Karakuş , Beyhan – Đsmet Açıkgöz , Müge – Ali Es , Tülay Serhad Ceylan ,Tamer Boral , Emre Alp , misafir olarak Nurgül – Levent Seyyar ve eşim Zerrin ile birlikte katıldık.
Çok güzel geçen gezimizin ilk gecesi Nessebar’da hazırlanan yemeğe Pyrgos Kulübü Başkan ve üyeleri ile
birlikte 2482. Bölge Guvernörü Lyuben Atanasov da katıldı. Geç saatlere kadar sohbet ile geçen yemek çok
keyifliydi. Ertesi gün 13 Eylül Cumartesi günü akşama kadar boş olan zamanımızı otelin sağlık merkezlerinden
faydalanarak geçirdik. Akşam Bourgas kentine 60 Km uzaklıkta orman içinde ki bir otelde GSE programı
çerçevesinde hazırlanan geceye katıldık. 2482. Bölge Guvernörü Lyuben Atanasov, Pyrgos Kulübü Başkanı ,
Bourgas Kulübü Başkanı , Rotaractlar ve GSE programı için gelen genç iş adamlarının katıldığı gecede
Kulübümüzün Guvernör ve Pyrgos Kulübü Başkanına hazırladığı hediyeleri takdim ettim ve kısa bir konuşma
yaptım.Resmi toplantıdan sonra müzik , dans ve çeşitli gösterilerin yapıldığı yemekli gece çok eğlenceliydi. Bu
önemli projemizde yaptığı düzenlemelerle tüm zamanımızı ekonomik kullanmamızı sağlayan Uluslararası
Hizmetler Ana Komite Başkanımız Tamer Boral ve tüm zorlukların üstesinden gelen Ali Es dostlarım ile enerjisi ile
her yere yetişen Kulüp sekreterimiz sevgili Serhad Ceylan’a çok teşekkür ediyorum.
Edirne’de Bulgar hükümeti tarafından restore edilen Steve Konstantin ve Elena Kiliselerinin açılışına
Kulübümüzü temsilen Sedat Önengüt , Đrfan Kızanlık , Şükrü Ciravoğlu , Kenan Karakuş ve Recayi Aran
katıldılar.Sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum.
Guv.Yrd. Kenan TÜRKANTOS eşi ile birlikte 23 Eylül 2008 Salı günkü toplantımıza katılacaklar. Bu
nedenle Program Komite Başkanımız Oktay Alemdar Acar Tesislerinde eşli iftar yemeği hazırlıklarına başladı.
Tüm üyelerimizi ve değerli eşlerini 23 Eylül Salı günü saat 19.00 da Acar Tesislerine bekliyorum.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki hafta toplantımız Eşlerimiz ile 23.09.2008 tarihinde saat 19.00 da Acar Tesislerinde
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KUTLARIZ …………..

ATTENDANCE GETĐRENLER :
Ali Es , Đsmet Açıkgöz , Cengiz Benakman Teşekkürler ………….
MAZERETLĐ ÜYELERĐMĐZ
Ahmet Çelik , Đlhan Toksöz , Önder Yalınçgören
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDĐKLERĐMĐZ
Cevat Güler , Demirkan Çağlayan , Emre Ülkümen , Hasan Altuntaş , Kaya Zeybekoğlu ,
DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 80 Teşekkürler ……

ERDOĞAN DÖNERTAŞ’I KAYBETTĐK …………………
Şehrimizin tanınmış sanayicilerinden hayırsever insan Erdoğan Dönertaş’ı kaybettik. Edirne Rotary
Kulübü olarak üzüntümüz sonsuzdur. Kendisine tanrıdan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.
Đstanbul’daki cenaze törenine sevgili dostumuz Yasef Romano katılarak Kulübümüzü temsil etmiştir.
Eşlendirilmiş bağış projesi ile TÜ Tıp Fak. Bünyesi içinde başlattığımız Zihin ve Hareket Özürlü
Çocuklar Rehabilitasyon merkezi Edirne’ li hayırsever Erdoğan Dönertaş’ ın desteği ile 1997 yılında ayrı
bir bina ve daha geniş bir mekanda daha geniş bir ekiple çalışmalarını sürdürmüştür. Rahmetli Erdoğan
Dönertaş’ ın kardeşinin adını yaşatmak üzere merkezimiz,
“ Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi” adını almıştır. Şu anda
profesyonel ekibi ile merkez Trakya bölgesine eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Ruhu şad
olsun.
ARMAGAN DÖNERTAŞ ENGELLĐ ÇOCUKLAR REHABĐLĐTASYON MERKEZĐ

BÜLTEN
Tlf :
e-posta :

0 284 212 42 32
tiryakin@ttmail.com

0 284 212 63 45
ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

Prof. Yaşar Nuri Öztürk’ün “ALLAH ĐLE ALDATMAK” isimli kitabına yazdığı ÖNSÖZ

Kur’an, “Allah ile aldatılmayın!” ihtarında bulunuyor. Neden? Çünkü Allah ile aldatılanların en büyük
sorunu, aldatıldıklarının farkında olma imkanından büyük ölçüde yoksun bulunmalarıdır. Çünkü derinden
inandıkları ve içtenlikle teslim oldukları bir değer kendilerinin aleyhinde kullanılıyor. Bunu fark etmeleri kolay
değildir.
Allah ile aldatılmanın yıkımına dikkat çeken Kur’an, bu tuzağa düşülmemesi ve bu belanın aşılması için
gerekli olan iki hayati donanıma daha dikkat çekmiştir:
1. Aklın işletilmesi,
2. Takvanın yâni dindarlığın insanlar arasında üstünlük ölçüsü olmaktan çıkarılması.
Allah ile aldatma zulmünün aşılması için sâdece temel çare değil, tek çare aklı işletmektir. Çünkü aklın
devrede olması ve işletilmesi için laiklik temel şarttır. Aksi halde, duygu egemen kılınmak, suretiyle din, aklın
önünü kesme aracı olarak kullanılır, yâni kitle Allah ile aldatılır.
Türk halkı, Allah ile aldatma tezgahlarının ustalıkla işlettikleri bu ‘sevap’ oyunuyla avunurken yaşadığı
dinin Kur’an’la ilgisi büyük ölçüde yok edilmiş, dinde Kur’an’ın yerini, Arap-Emevî saltanat ideolojisinin
kutsallaştırılmış sloganlarıyla Đslam dışı örflerin uydurmaları almıştır. Bu durumda Kur’an’ın söyledikleri Türk
halkının hayatına din olarak nasıl girsin?!
Türk halkı, tıpkı birçok Müslüman halk gibi, Ortadoğu despotizmlerinin hesabına uygun olarak
kutsallaştırılmış buyrukları din biliyor, onları yaşıyor.
Türk halkının en büyük zaafı, dinini, uyanma ve sorgulama aracı olarak değil de uyuma ve susma aracı
olarak kullanmasıdır.
Bu kitap, Müslüman Türk halkına Allah ile nasıl aldatıldığını, Kur’an verilerine dayanarak anlatmak isteyen
Kur’an mümini bir Türk aydınının mütevazı bir hizmeti olarak kabul edilmelidir.
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk-Đstanbul, 2008

RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI
Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı Đslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün
boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır.
Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arefedir. Bu bayramda ziyaretçilere, şeker sunmak
töresi yerleşmiş bir gelenek olduğu için bayrama, Şeker Bayramı da denir.Arapçadaki adı 'îd El-fitr'dir (Arapça:
)رطفلا ديع. Fitr kelimesi Arapça'da kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimiyle birlikte yapılan ilk kahvaltıyı
ifade eder. Ramazan bayramı oruç süresinin bitmesi dolayısıyla yapılan bir tören niteliğindedir. Ramazan
Bayramı, Malezya ve Singapur'da Hari Raya Aidil Fitri, Endonezya'da Idul Fitri veya Lebaran, Bangladeş'te ise
Shemai Eid olarak da anılır. Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda
yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Muhammed bin Abdullah tarafından düzenlendi. Đlk ramazan
bayramıyla ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı.
Ramazan bayramının üç ayrı özelliği vardır:
1. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirir.
2. Müslümanlar arasında karşılıklı görüşme, barışma ve birbirini ziyaret etme ve hediyeleşme adettir.
3. Müslümanlar bu bayramda, özellikle bayram namazından sonra yakınlarının kabirlerini ziyaret ederler.
Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan ayı
biterken, oruç da biter ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan Şevval ayının birinci gününde oruç tutulmaz.
Ramazan Bayramı'nın bu ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar.
Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Namazın bitmesiyle bayrama girilir ve bayrama dair etkinlikler
başlar; aile ve arkadaş ziyaretleri, çeşitli eğlenceler gibi. Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca müslümanlar, gerek
ziyaretlerde gerekse haberleşme teknolojilerini kullanarak birbirlerinin bayramını kutlar.

MAKAMLAR VE TEDAVĐ ETKĐLERĐ

1) NĐHAVEND MAKAMI: Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Kulunç,
bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına faydalıdır. Kuvvet ve barış duygusu verir. Akıl hastalıklarına etkili
olduğu konusunda önemli bilgiler vardır. En eski makamlardandır. Ebu-selik kelimesinden geldiği
söylenmektedir (Güzel yazma ve söyleme yeteneği).
2) RAST MAKAMI: Soğuk organlar olan kemik, beyin ve yağlara etkilidir. Fazla uyumayı engeller.
Düşük nabzın yükselmesine yardımcı olur. Özellikle çocuk bünyesinde nem hakim olduğu için; bu
nedenle oluşan dengesizlikleri düzeltir. Akıl hastalıklarına iyidir. Felç illetine devadır. Başa ve göze
etkilidir. Kaslara tesiri vardır. En eski makamlardandır. Farsça "doğru" "dosdoğru" "sağ" ve "gerçek"
demektir. Spazmı çözücü özelliği nedeniyle spastik ve otistik hastaların tedavisinde yararlıdır.
3) REHAVĐ MAKAMI: Baş ağrıları, burun kanamaları, ağız çarpıklığı ve balgamdan gelen hastalıklara,
akıl hastalarına faydalıdır. Doğuma yardımcı olur. Göğüs, mide ve yan böğür (basen) için faydalıdır.
Sonsuzluk ve yer çekiminden kurtulma duygusu verir. Sonraları Rast makamı, Rehavi makamının yerini
almıştır. Diğer adı Ruhavi'dir.
4) HÜSEYNĐ MAKAMI: Karaciğer, kalp ve ruhların iltihabını söndürür ve yok eder. Mide hararetini
giderici özelliği vardır. Büyük erkeklerde görülen gizli ateşli nöbeti ve günde bir kere gelen ateşli nöbetin
giderilmesinde faydalıdır. Sol omuza etkilidir. Sıtma hastalığına iyidir. Barış duygusu verir. Đç organlara
etkilidir. Tabiat ile birleştirir. Đçindeki, gizli pentatonik yapı sebebiyle, kendine güven ve kararlılık
duygusu verir; bundan dolayı otistik ve spastik hastalara faydalıdır. En eski makamlardan biridir. En az
altı asırlıktır. Kalp, karaciğer ve mide için faydalıdır. "Küçük sevgili" ve " Hüseyin ile ilgili" demektir.
5) HĐCAZ MAKAMI: Kemiklere, beyne ve çocuk hastalıklarına tedavi edici etkisi vardır. Üro-genital
sisteme ve böbreklere etki gücü fazladır. Alçakgönüllülük duygusu verir. Düşük nabız atımını yükseltir
ve göğüs bölgesi diğer önemli etki alanıdır. En eski makamlardandır. Zengüle ve Zirgüle makamları ile
yakınlık gösterir. Adını Arabistan'daki Hicaz bölgesinden almıştır.
6) ACEMAŞĐRAN MAKAMI: Kemiklere ve beyne etkilidir. Vücutta yağ dengesine yardım eder.
Yaratıcılık duygusu ve ilham verir. Durgun düşünce ve duyguları canlandırır. Hanımlarda doğumu
kolaylaştırır. Anne karnındaki çocuğun yanlış duruşlarının düzelmesine yardım eder. Ağrı giderici ve
spazm çözücü özelliği vardır. Lezzet verir, gevşemeye yardımcı olur. En eski şed makamlardandır.
7) UŞŞAK MAKAMI: Kalp, ayak rahatsızlıkları, nikriz (damla) ağrılarına faydalıdır. Gülme, sevinç,
kuvvet ve kahramanlık duyguları verir. Çocukların bütün organlarını etkileyen kuru ve sıcak yellerde ve
büyük erkeklerde görülen ayak ağrılarına faydalıdır. Derin aşk ve mistik duyguların ifade vasıtasıdır. En
eski makamlardandır. "Aşıklar" demektir. Uyku ve istirahat için faydalıdır, gevşeme hissi verir.
8) SEGAH MAKAMI: Hararetten meydana gelen şişmanlık, uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve
kas rahatsızlıklarına faydalıdır. Beyin nöronlarına etkisi vardır. Mistik duygular oluşturur. XIV. Yüzyıldan
eskidir.

GEÇMĐŞ ZAMAN OLUR-KĐ HAYALĐ CĐHAN DEĞER

ADNAN ŞENSES – ĐZZET GÜNAY – EMEL SAYIN – SADRĐ ALIŞIK
ROMALI PERĐHAN – AYHAN IŞIK – KARTAL TĐBET(1970 li yıllar)

AJDA PEKKAN – GÜNDÜZ KILIÇ – METĐN OKTAY (1960 lı yıllar)

