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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,
Bu hafta sonu 30 Nisan 2011 Cumartesi günü saat 20.30’da Lalezar Restaurant’ta Edirne Rotary Kulübü’nün
34.Kuruluş Yıldönümü’nü kutlayacağız.Tüm üyelerimizin eşleriyle birlikte katılımlarını bekliyorum.Bir çok
Rotary Kulübü bizlerin bu mutlu gününü onurlandıracaklar.Ayrıca yoğun geçen bir dönemin sonlarına doğru
hep birlikte güzel vakit geçireceğimize inanıyorum.Bu sayede bir çok dostumuzu da tekrar aramızda
görmekten mutluluk duyacağız.sizlerden ricam organizasyon sırasında lütfen bizlere destek ve yardımcı
olmanız.Özellikle tüm Edirne Rotary Kulübü üyesi arkadaşlarımın eşleriyle birlikte 1 saat önce Lalezar
Restaurant’ta hazır bulunmalarını rica ediyorum.Çünkü katılımı yüksek bir organizasyon olacak.Katılımcı
sayısının epey fazla olacağını tahmin ediyoruz.
Almanya Lörrach Rotary Kulübü Başkanı ve eşi de aramızda olmaya çalışacaklar.Ertesi gün de Meriç
Nehri kıyısında yine aynı yerde bir Brunch gerçekleştireceğiz.Bu organizasyonumuz da gayet güzel
olacak.Misafir kulüplerimiz ve bizler daha yakın olarak ileride yapabileceğimiz faaliyetler hakkında görüş
alışverişinde bulunacağız.
Yine Edirne ve Lörrach arasında Kardeş Şehir protokolü öğlen saat 13.00’de Lalezar Restaurant’ta
gerçekleştirilecektir.Bu protokolün imzalanması aşamasına kadar geçen sürece Edirne Rotary Kulübü’nün de
büyük katkısı olmuştur.Edirne Rotary Kulübü de bu organizasyona davetlidir.2 Mayıs tarihinde de Trakya
Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde Edirne-Lörrach İlişkileri konulu bir konferans tertip edilmiştir.Bu
konferansa da kulübümüz davetlidir.Katılım göstermenizi öneriyorum.Programı ekte gönderiyorum.

Kutlama yemeğimiz nedeniyle önümüzdeki hafta Salı toplantımızı iptal ediyoruz.
Güzel günler geçirmenizi dilerim….
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GANDHI'DEN 7 GÜNAH
Demek ki insanlar boşuna lider olmuyorlar.
7 Günah, Gandhi'den başka hiç kimse tarafından
bu kadar güzel özetlenemez her halde.
Gandi'nin 7 ölümcül günah listesi şöyle:
*İlkesiz siyaset * (Politics without Principal)
*Emeksiz zenginlik * (Wealth without Work)
*Vicdansız haz * (Pleasure without Conscience)
*Niteliksiz bilgi * (Knowledge without Character)
*Ahlaksız ticaret * (Commerce without Morality)
*İnsaniyetsiz bilim * (Science without Humanity)
*Özverisiz ibadet * (Worship without Sacrifice)

Yeni Türkçe kelimeler...
ÇAYYAŞ
Çay bağımlısı kimse.
DEKILTE
Erkeklerin gömleklerini yarıya kadar açarak sergilediği kıllı ve altın kolyeli görüntü.
CİNEKOLOG
"İçine cin girmiş" kadınlara cinsel tacizde bulunan hoca, üfürükçü,
KANKAMATİK
Yolsuz kaldığınızda borç para aldığınız yakın arkadaş.
İÇERDÖVER
Her akşam eve sarhoş gelip karısını, çocuğunu döven koca veya kötü baba.
SİNİRBAZ
sizi her defasında sinirlendirebilen özel kimse.
LAFIZA KAYBI
Söyleyeceğiniz sözü unutmanız.
KELDİVEN
Saçı olmayan erkeklerin, kafalarını soğuk hava, yağmur gibi dış etkilerden korumak için kullandıkları şapka, peruk gibi
gereçler.
MARKALEMUN
Saç şeklini ve rengini üzerindeki marka giysiye göre değiştiren, dış görünüşüne aşırı önem veren boş ve sığ insan.
JELOĞLAN
Saçlarına jöle sürmeden asla dışarı çıkmaya genç erkek.
TÖ BE OR NOT TÖ BE…
kötü alışkanlıkları olup da bir türlü bırakma cesareti gösteremeyen
KEŞPORTACI
Sokağa tezgâh açmış uyuşturucu satıcısı.
SHOPŞAL
Alışveriş merkezlerinde saatlerce aylak aylak dolaşan, boş boş vitrinlere bakan işsiz, güçsüz kimse.
ŞENFORMASYON
İyi, müjdeli haber.
TÜKÜRÜKÇE
Konuşurken ağızlarından çok fazla tükürük saçan kişilerin ana lisanı.
TINTINAGER
13-19 yaşlarında boş ve cahil genç.
KENEFFÜS
Ders aralarında verilen hacet molası.
NOTLAKÇI
Sınavlara başkalarının notlarından fotokopi çekerek hazırlanan beleşçi öğrenci.

Şamanizm’den gelen adetlerimiz ...
Türkler'in Şamanizm'den İslamiyete geçişi yüzyıllar öncesine dayansa da günümüzde Şamanizm'den kalan birçok
adet ve gelenekleri bulunuyor.
İşte onlardan birkaçı:
Su dökerek uğurlama:
Gidenin arkasından su dökmek eski Türkler'deki su kültünün doğurduğu bir adettir.
Mum yakma, çaput bağlama:
Câmi avlularında mum yakılması, ağaçlara bez ve çaput bağlanması da Şamanizm döneminden günümüze aktarılan
geleneklerdir.
Tahtaya Vurmak:
Yine,istenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya el ile tokmak gibi üç kere vurulması da, kötülükten korunmak, kötü
ruhların duymasını önlemek amacına yönelik eski bir Şaman inanışıdır.Bazısı Amerikalılar'a da geçmiş adetlerdir.
Geçerken Kuzey Buz Denizi'ndeki Bering Boğazını kullanmış olsa gerektir.
Zira Amerikalılar da "knock on the wood" deyip 3 defa tahtaya vururlar.
Kurşun Dökme:
Kurşun Dökmede Şaman geleneklerinden kalan bir âdettir. Şamanlar bu ritüele “Kut Dökme” anlamına gelen “Kut
Kuyma” adını vermişlerdi. İnsana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok
eski dönemlerde uygulanan sihir kökenli bir ritüeldi.
Kırmızı kurdela:
Loğusa kadınların başına bağlanankırmızı kurdela Şaman döneminden günümüze kadar gelmiş bir adettir.
Bu kurdelanın anneyi ve yeni doğan çocuğu, Albız denen şeytana karşı koruduğuna inanılır. Alevilikte mezarın başına
bağlanan kırmızı kurdelanın da ölüye kötü ruhların musallat olmasını engellediğine inanılır.
Ay:
Anadolu'da yeni ayın görünmesi sırasında yere diz çökerek niyaz edilmekte, gökyüzüne, aya ve toprağa bakarak
dilekte bulunulmaktadır. Yeni ayın yeni umutlara ve yeni başlangıçlara vesile olacağı düşünülür. Bu olgu da Türklerin
eski Göktanrı inancından kaynaklanmaktadır.
40 Sayısı:
Eski Türk inanışına göre ruh fizikî bedeni 40 gün sonra terk etmektedir.Türk destanlarında kırk sayısı çok yer alır
ve kırk yiğitler, kırk kızlar epeyce geçer.Manas destanında olduğu gibi,Dede Korkut hikâyelerinde kırk yiğitler
görülmektedir. Kırgız türeyiş efsânesinde de,Sağan Han’ın bir kızı ve otuz dokuz hizmetçisi ile kırk kız bir gölün
kenarına giderek sudan gebe kalmışlardı.
Oğuz’un verdiği şölende, diktirdiği sırıkların boyu kırk kulaç uzunluğunda idi. Hikâyelerde ve masallarda kırk gün ve
kırk gece düğünler, kırk haremiler,kırk satır ve kırk katır çok geçer.
Bazı ejderhalar vardır ki onlar yenilmez ve ölmezler, ancak bunların tılsımları bozulursa ölürler.Bu gibi ejderhaların
kırk günlük bir uyku zamanı vardır.İşte bu zamanda ejderhanın yanına gidilir, üzerinden kırk tâne kıl koparılır,
ateşe atılarak yakılırsa ejderha da ölür.
40 sayısı da totemcilik döneminden kalma bir inanıştır.
Semâvî dinler dâhil tüm dinlerde 40 sembolizmasının görülmesi dinlerin evrim süreci konusunda fikir vermektedir.
İslâmiyet'te ölümün ardından 40 gün geçtikten sonra Kur'an ve Mevlit okutma âdetlerinin,
Musa'nın Tanrı'nın buyruklarını Tur dağında 40 gün 40 gecede almasının, eski Mısır’da firavunun ölümünden kırk gün
sonra cennete gidebilmek için bir boğa ile mücadele etmek zorunda kalmasının,
Hıristiyanlar'ın paskalyaya 40 gün oruç tutarak hazırlanmasının, Ayasofya kilisesinin zemin katında 40 sütununun ve
kubbesinde de 40 penceresi olmasının kökeninde Şaman veya totem gelenekleri bulunmaktadır.
Köpek uluması:
Şamanizm'de köpek ruhun yaklaştığını uzaktan acı ulumayla haber verebilmektedir.Sıradan bir kişi bu ruhu görürse
bu onun pek yakında öleceğine işaret sayılır.Anadolu’da günümüzde köpek uluması uğursuz sayılmaktadır.Köpeklerin
bazı olayları önceden algıladıklarına ve bunu uluyarak anlattıklarına inanılır.

Mezartaşı:
Şaman âyin sırasında yardımcı ruhlarını kullanmaktadır. Ölülerin, âilenin vefat etmiş büyüklerinin, eski Şamanlar'ın
ruhlarının,ormanın, suyun ve yerin yardımcı ruhlarının da Şaman'a yardım ettiği kabûl edilir. Ölen büyüklerin
ruhlarının çoğalması sonucu bu ruhların en kıdemlisinin ruhların başına geçeceğine ve bunun da diğerlerinin yardımı
ile Şaman'a yol göstereceğine inanılır.
Kuş biçiminde düşünülen bu ruhlar Şaman'a gökyüzüne yapacağı yolculukta yardımcı olmaktadırlar. Toplumda ulu
kabûl edilen kişilerin ölümünden sonra ruhlarından medet ummak mezarları kutsamış ve bu yerler medet umulan
yerler hâline gelmişlerdir.Günümüzde mezar, türbe, yatır ve benzeri yerlerin ziyareti ve bunlardan medet umulması
da bu inanç sisteminin devamı olarak ortaya çıkmıştır.
Eski Türkler’de mezarları gizleme geleneği yoktur,aksine özellikle büyüklerin özel mezarları yapılıp, üzerlerine bir
yapı (bark) yapılmış,barkın iç duvarları ölünün yaşarken katıldığı savaş sahnelerini gösteren resimlerle süslenmiştir.
Ayrıca mezarın veya mezar yapısının üstüne Balballar dikilmiş, sıradan kişilerin mezarlarına da, belirli olması için
tümsek biçimi verilmiştir.
Arap dünyasında mezar taşı yoktur.Ölünün toprakla bütünleşmesi ve zaman içinde kaybolması istenir. Kutsanması
günahtır.Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın san'at eseri hâline getirilecek kadar süslenmesi İslam coğrafyasında
sadece Anadolu’da görülmektedir.
Dilek tutma:
Göktanrı inancında kanlı kurbanlardan başka bir de kansız kurbanlar vardır.Saçı, yalma, yani ağaçlara veya kamın
davuluna bağlanan paçavralar, ateşe yağ atma, tözlerin ağızlarını yağlama ve kımız serpme gibi törenler bu kansız
kurbanlardır.
İçki:
Şamanlar (kamlar), Tanrı ve koruyucu ruhlar için arak (rakı) saçı saçarlar, bu kansız kurban sayılır. Eski Türk
kültüründe içki içilmesi yaygın bir gelenektir. Özellikle düğünlerde ve mutlu günlerde müzik eşliğindeiçki içilmesi
geleneği vardır.
Kubbe:
Ayrıca, cami mimarisine kattığımız "kubbe" gök tanrı dini'nden taşıdığımız bir durumdur.
Nazar:
Anadolu’da halk arasında “nazar”olgusu çok yaygın bir inançtır. Bâzı insanların olağandışı özellikleri olduğu ve
bunların bakışlarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine,kötülük yaptığına inanılır.Bunun önüne geçmek için
“nazar boncuğu”, “deve boncuğu”, “göz boncuğu” v.s. takılır. Nazar olgusu da eski Türk inançlarındandır.
Halı Kilim Desenleri:
Şaman'ın üzerine giydiği giysiye yılan, akrep, çiyan, kunduz gibi yabanî ve zararlı hayvan şekilleri çizilerek onların
kaçırılacağına inanılırdı.Bugün Anadolu’da Türkmen köylerinde dokunan halı,kilim gibi örgüler Şaman giysilerinin izleri
taşımaktadır.
Müzik:
Şamanlar âyinlerinde davul ve kopuz kullanmışlardır. Müziksiz bir âyin düşünülemez.Oysa İslam dininde Kur'an
dışındaki dinî eserlerin müzikle okunması günahtır.
Şaman geleneğinin devamı olarak Anadolu’da Hz. Muhammed'in, Hz. Ali’nin hayatları müzikle okunmaktadır.
Shakespeare der ki: Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor
musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat
kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin.
Sadece kendiniz için yaşayın ve;
konuşmadan önce dinleyin,
yazmadan önce düşünün,
harcamadan önce kazanın,
dua etmeden önce bağışlayın,
incitmeden önce hissedin,
nefret etmeden önce sevin,
vazgeçmeden önce çabalayın,
ölmeden önce yaşayın.
Hayat budur. Onu hissedin, onu yaşayın ve ondan hoşnut olun.

Trakya Üniversitesi Lörrach Sempozyumu
2 Mayıs 2011, Pazartesi, Balkan Kongre Merkezi

9.15 Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Üniversitenin tanıtımı
9.40 Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran Bey’in açılış konuşmaları ve
sunumları
10.00 Lörrach Büyükşehir Belediye Başkanı Bayan Gudrun Heute Bluhm: Üç ülke arasında
Lörrach şehri
10.20 Edirne Belediye Başkanı Sayın Hamdi Sedefçi’nin Konuşması
10.40 Lörrach Üniversite Rektörü
standartları ve bölge önemi

Prof. Dr. Bernd Martin: Lörrach’da yüksek eğitim

11.00 Yunanistan Ioannina Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Triantafyllos Almpanis’in
konuşmaları
11.20 Prof. Dr. Manfred Raupp: Edirne- Lörrach projeleri
11.40 Belediye Başkanı Bayan Marion Dammann: Lörrach şehri ve enerji politikası
12.00 Öğlen yemeği
13.30 Balkanların tanıtımı ve Prof.Dr.Hilmi Ibar’ın konuşması
13.50 Merkez Bankası Müdürü Bay Andre Marker: Bölgeler ve bankacılık
14.10 Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nun konuşması
14.30 Bayan İsolde Weis: Pestalozzi Okulları ve gelecek mesleklere katkıları
14.50 Yrd. Doç.Dr. Mukadder Seyhan Yücel: Trakya Üniversitesi ve Yabancı Dillere Bakış
Açısı
15.00-16.00 Konu içeriklerine yönelik tartışma, soru cevaplar vs.
16.15 Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Otel Açılışı
18.30 Sağlık Müzesi ve Konser

