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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,
Öncelikle geçmiş Kurban bayramınızı kutluyorum . Felaketlerle dolu günlerin ardından Türkiyemin insanlarına biraz
nefes aldırdı.
3.11.2011 günü Mimar Sinan Rotary Kulübü ile birlikte ortak bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Yüksek katılımla
tamamladığımız bu anlamlı kampanyaya katılan bağışçılara teşekkürlerimi sunarım. Bu faaliyetler sonrasında daha sıkı
işbirliği içerisinde bulunma kararı aldık.
Sevgili dostlarım, 22.11.2011 tarihinde 1. Uluslararası Megalit Çalışmaları Sempozyumu’nu Edirne Rotary kulübü
sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Bu konudaki akademik çalışmaları, Prof Dr Engin Beksaç başkanlığında tamamladık.
Sempozyum düzenleme kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma Tüm Trakya’nın tarihini ilgilendiren bir
mahiyete olup dünya kültürel mirasını ve bölgenin dokusuna kulüp olarak verdiğimiz önemi göstermesi açısından çok
önemlidir. Edirne Rotary Kulüp tarihinde, gerçekleştireceğimiz ilk sempozyum olması niteliğide taşıyan bu etkinliğe, tüm
Rotaryen dostlarımın gerekli desteği vereceğinden eminim.
Bulgaristan Rotary Kulüpleri ile gelenekselleşen sömestr gezimizi bu yıl Pomporova da yapacağız. Pistlere en yakın olan
çok güzel bir otelde konaklıyacak ve SPA bölümündende gönlümüzce faydalanacağız. Tamer Boral dostum, komite
sorumlusu olarak tüm arkadaşlarımızın taleplerini değerlendirecektir. Ali Es dostumla birlikte bu organizasyonu
uluslararası ilişkiler komitemiz birlikte gerçekleştiriyoruz. Zamanımız kısıtlı olup taleplerin bir an önce belirlenmesi ve
vize işlemlerine geçmemiz gerekmektedir.
15 kasım Salı günü GDB Serhat Ceylan, Van depremi dolayısıyla EDAK faaliyeti kapsamında gittiği Erciş ilçesindeki
faaliyetlerini ve gözlemlerini, video gösterisi ile bizlere aktardı. Buradaki dramı, Edirne den Van’a uzanan yardım elini ve
gerçekleşen çalışmaların bir kısmını birlikte izledik.
Bu konuşma sonrası bendeniz, yaptığım powerpoint sunumu ile Haziran ayında ailecek gerçekleştirdiğimiz Japonya
(Tokyo ve Kyoto) seyahatlerine ait gezi notlarımı ve gözlemlerimi aktardım. Her iki sunumda beğeni ile takip edildi.
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EDİRNE KRONOLOJİSİ
İÖ.3500’ler “Çardakaltı Prehistorik İstasyonu” ile tarihlenen Kalkolitik Dönem.
İÖ.1200’ler Traklar’ın Trakya’nın kıyı kesimlerine gelişleri.
İÖ.513 Trakya Bölgesi’nin Pers egemenliğine girişi.
İÖ.V.yy sonu Traklar’dan olan Odrisler’in Edirne bölgesinde yerleşmeleri.
İÖ.IV.yy Odrisler’in Makedonya egemenliğine girişi.
İÖ.280-279 Galatlar’ın akınları.
İÖ.168 Roma egemenliğinin başlaması.
İÖ.II.yy Sarmatlar’ın akınları.
İS 44 Trakya’nın Roma eyaleti durumuna gelmesi.
123 Hadrianus’un Orestia’ya kent statüsü verilmesi.
313 Maksimius Daia ve Licinius’un Edirne yakınlarında savaşmaları.
324 Licinius ile Constantinus’un savaşmaları.
376 Edirne Savaşı.
395 Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması.
582 Avarlar’ın Bizans kalelerinin çoğunu ele geçirmeleri.
914 Bulgar çarı Simeon’un kısa bir süre Edirne’yi ele geçirmesi.
923 Simeon’un Edirne’yi yeniden ele geçirmesi.
924 Simeon ile Lakaoenos arasında yapılan anlaşma gereği Bulgarların geri çekilmeye başlamaları.
1004 Bulgar Çarı Samuel’in Edirne’yi yeniden ele geçirmesi.
1048 Peçenekler’in akınları.
1050 Peçenekler’in Edirne’yi ele geçirmesi.
1189 Haçlı ordularının Edirne’ye girmesi.
1204 Edirne’nin Venedikliler’e verilmesi.
1346 Kantakuzenos’un Edirne’de taç giymesi.
1361 Edirne’nin Osmanlılar’ca fethi.
1364 Sırpsındığı Savaşı.
1365 Edirne’nin başkent oluşu.
1403 Süleyman Çelebi’nin Edirne’yi ele geçirmesi.
1410 Musa Çelebi’nin Edirne’yi ele geçirmesi.
1413 Çelebi Mehmed’in Edirne’yi Musa Çelebi’den devletin birliğini sağlaması.
1509 Edirne’de büyük yıkıma yol açan yer sarsıntısı.
1703 İstanbul’da ayaklanan yeniçerilerin Edirne’ye giderek II. Mustafa’yı tahttan indirmeleri.
1806 Dağdevirenoğlu Mehmed Ağa ayaklanması.
1828 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslar’ın Edirne’yi işgali.
1829 Edirne Barış antlaşmasının yapılması.
1878 Edirne’nin Ruslar’ca ikinci kez işgali.
3 Mart 1878 Ayastefanos antlaşması ile Edirne’nin bir sınır kenti durumuna getirilmesi.
3 Mart 1878 Edirne’nin üçüncü kez işgal edilmesi.
1912 Londra barış antlaşması ile Edirne’nin Bulgaristan’a bırakılması.
30 Mart 1913 Edirne’nin Osmanlılar’ca geri alınması.
21 Temmuz 1913 İstanbul Antlaşması ile Edirne dışında, tüm Batı Trakya’nın Bulgaristan’a bırakılması.
29 Eylül 1913 İttihat ve Terakki’nin önayak olmasıyla,Batı Trakya’da “Teşkilat-ı Mahsusa” örgütü kurulması.
5 Ağustos 1914 ABD Devlet Başkanı Wilson’a yanıt veren İtilaf Devletleri’nin, “Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa’dan
çıkarmayı amaçladıklarını” bildirmeleri.
19 Aralık 1916 Fransızların Sirkeci-Uzunköprü demiryolunu işgali.
4 Kasım 1918 Batı Trakya Komitesi’nin kurulması.
10 Kasım 1918 Doğu Trakya’da çalışmalarda bulunmak üzere, Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-I Osmaniyesi’nin resmen
kurulması.
30 Kasım 1918 Fransızlar’ın işgal altında tuttukları demiryolu hattını Yunanlılar’a devretmeleri.
14 Ocak 1919 Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin ilk kongresi.
10 Temmuz 1919 Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin ikinci kongresi.
16 Ekim 1919 Üçüncü kongresini toplayan Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin silahlı direniş hazırlıkları
yürütmeyi kararlaştırması.
Ocak 1920 Lüleburgaz’da dördüncü kongrenin toplanması.
31 Mart 1920 Son kongresini Edirne’de toplayan Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin Cafer Tayyar Bey’i Trakya
Milli Kumandanliği’na seçilmesi.
9-13 Mayıs 1920 Yunanlılar’ın Batı Trakya’yı işgali.

27 Mayıs 1920 Yunan birliklerinin Doğu-Batı Trakya sınırına yerleşmeleri.
4 Haziran 1920 Yunan Birliklerinin Edirne ve Tüm Doğu Trakya’yı işgali.
25 Temmuz 1920 İstanbul’da Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması.
22 Nisan 1922 Mudanya Mütarekesi ile Edirne’nin boşaltılarak Türkiye’ye verilmesinin kararlaştırılması.
11 Ekim 1922 Edirne’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne devredilmesi.
25 Kasım 1922 Karaağaç Köyü ve İstasyonu’nun Türkiye’ye devredilmesi.

EDİRNE SAVAŞI (MS 376)
Edirne Savaşı, Doğu Roma İmparatorluğu da Germen kabilelerle sorunlar yaşıyordu. Bir doğu Germen kabilesi olan Teuringi
Hun istilasından kaçmak için topraklarını terk etmişti. Liderleri Alavivus ve Fritigern ile Doğu Roma'ya sığınmışlardı. Valens
onları müttefik olarak 376 yılında Tuna'nın güneyine yerleşmelerine izin vermişti. Ancak eyalet kumandanlarıyla sorunlar
yaşayan kabile Romalılara karşı ayaklandı.
Sonraki iki yıl boyunca çatışmalar devam etti. Valens bizzat kendisi 378 yılında bir sefer düzenledi. Gratianus amcasına Batı
Roma ordusundan destek gönderdi. Ancak sefer Romalılar açısından felaketle sonuçlandı. İki ordu Edirne yakınlarında
karşılaştı. Valens sayısal üstünlüğünden ötürü kendine çok güveniyordu. Bazı subayları Gratianus'u beklemesini önerdiyse
de diğerleri Valens'i hemen saldırmaya ikna ettiler. 9 Ağustos 378'de savaş Romalıların bozguna uğraması ve Valens'in
ölümüyle sonuçlandı. Tarihçi Ammianus Marcellinus savaşta Roma ordusunun üçte ikisinin yokolduğunu hesaplamıştır.
Ordunun kalan üçte biri geri çekilmeyi başarmıştır.
Savaşın çok uzun vadeli sonuçları olmuştur. Kayıpların içinde tecrübeli askerler ve değerli yöneticiler vardı. Yerlerine
geçebilecek çok fazla kimsenin olmaması imparatorlukta liderlik sorunu doğrmuştu. Ayrıca Roma ordusu asker toplamakta
da zorlanmaya başlamıştı. Sonraki yüzyılda ordunun büyük bölümü Germen paralı askerlerinden oluşacaktı.
Bir diğer sorun ise Valens'in ölümüyle Gratianus ve II. Valentinianus'un yegane iki Augustus olarak kalmış olmalarıydı. Bu
durumda Gratianus fiilen tüm imparatorluktan sorumlu hale gelmişti. Ancak Gratianus Doğu Roma için bir Augustus
arayışına girmişti. Eski bir seçkin general olan Kont Theodosius'un oğlu Theodosius'u seçti. Kont Theodosius bilinmeyen bir
nedenle 375'te idam edilmişti. Theodosius 19 Ocak 379'da Augustus ilan edildi.

KISA EDİRNE TARİHİ
Edirne, insanların yerleşik hayata geçtiği dönemlerden bu yana her zaman gözde bir bölge olmuştur. Bu günkü Edirne ilinin
merkezi olan Edirne, Hint-Avrupa karışımından oluşan kökenlere sahip "Traklar" tarafından kurulmuştur. Edirne'nin
bulunduğu, ülkemizin batı bölgesi olan ve "Trakya" olarak bilinen bu bölge adını Traklar'dan almıştır. İsa'dan Önce 170
yılları civarında Romalıların ele geçirdiği şehir o günden bu güne kadar pek çok kavme ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu
yüzden tarihi ve kültürel açıdan çok fazla zenginlikleri bulunur.
Romalıların uzun yıllar boyunca hâkimiyet sürdükleri ve çok fazla yatırım yaptıkları şehir, büyük topraklara sahip Roma
devletinin iç karışıklıklar nedeni ile ikiye ayrılmıştır. İşte bu yüzden Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması ile oluşan Doğu
Roma İmparatorluğu topraklarına dâhil olan Edirne, tam 1361 yılına kadar Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans
İmparatorluğu) tarafından yönetilmiştir. Belirttiğimiz 1361 tarihinde ise Türkler yani Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilen
Edirne, tarihinin en güzel yıllarını Osmanlı Devletinde yaşamıştır.
Osmanlı Devletinin Edirne şehrini ele geçirdiği dönemlerde, hem Anadolu'da hem de Avrupa'da toprakları olması nedeni ile
ve Avrupa'daki güçlere karşı daha başarılı mücadeleler vermek amacı ile Edirne başkent yapılmıştır. Edirne'nin başkent
yapılma nedenlerinden birisi de İstanbul'un kara yolu ile giriş-çıkışlarını kontrol edebilmesi ve Bizans İmparatorluğu'nun her
an ensesinde olunduğunun tüm dünya tarafından bilinmesinin istenmesidir.
Edirne, İstanbul'un fethinden sonra önemini bir nebze olsun yitirmiştir. Ancak bu durum Edirne şehrinin işlevlerinin
unutulduğu anlamına gelmemiştir ve günümüze kadar Osmanlı Devleti büyüklerinin gözde bölgelerinden birisi olarak
hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda çok önemli ve büyük bir ticari merkez görevini üstlenmiştir.
Edirne, takvim yaprakları 18. Yüzyılı gösterdiğinde Avrupa'nın en büyük ve önemli 7.şehri olarak tarihe geçmiş ancak
Osmanlı Devleti'nin ilerleyen yıllarda Avrupa ve Balkanlarda güç kaybetmesi ile önemini de yitirmeye başlamıştır. Yine aynı
yüzyıllarda Edirne'de bilinçli olarak baş gösteren yangınlara ilaveten doğal afetlerde şehir için büyük bir yıkım olmuştur.
Osmanlı Devleti'nin iyice zayıflaması ile beraber, Osmanlı-Rus savaşlarında ve 93 harbinde Edirne büyük bir işgale uğramış
ve çok büyük yıkımlara maruz kalmıştır. 20.yüzyılda Osmanlı Devletinin çok fazla güç kaybetmesi ile birlikte Balkan
Devletleri'nin ayaklanması ve Balkan Harbi'nin kaybedilmesi üzerine Edirne Bulgaristan topraklarına dahil olmuştur. Ancak 2.
Balkan Harbinde Osmanlı Devleti akıllıca bir politika uygulayarak Edirne şehrini tekrar ülke topraklarına kazandırmayı
başarmıştır. Lozan Barış antlaşması ile ise ilimiz bu günkü şeklini almıştır.
Cemil GÜRLEYİK’in katkısı ile

Selahattin Duman dan muhteşem bir yazı, gününüzü gülümseyerek geçirmeniz için...
Bizim memlekette evli erkek karısından on yıl önce ölüyor..” Ortalaması bu..
Lafı tersine çevirirsek “Kadın kısmı ortalama olarak kocalarından on yıl daha fazla yaşıyor..”
Batı’da böyle on yıllık fark yaratan, geniş aralıklı bir hayat ortalaması yok.. Bizde var.. Demek ki bizim kadınlar daha kıyıcı..
**
Laf beyliktir ama tekrarlamakta mahzur yok..
Kadının hayatı evlendiği gün başlar, erkeğinki de nikâh masasında biter..
Ondan sonrası besbelli “bitkisel hayat” gibi bir şey..
Nikâh defterine imza atıp da zamanı geriye doğru saydırmaya başladın mı bileceksin ki kurtuluşun olmayacak..
Kadın teknik olarak “başının etini yemekten” başlayıp, bütün vücut hücrelerinin birer birer hakkından gelecek.. Çareyi öte dünyaya firar
etmekte bulacaksın..
“Yok daha neler.. Benim karım öyle değildir..” demeyin.. Başınıza geleceğin farkına bile varmazsınız..
Gerçi bazı belirtileri vardır ama erkek kısmısı nedense bunu hep hafife alır..
ERKEN TEŞHİS
Evli bir kadın, kocasını başkalarının yanında eleştirmeye başladı mı bilin ki süreç de işlemeye başlamıştır..
En hafifinden bir eleştiri “Bizimki çok yumuşak başlı.. Hakkını hiç aramaz..” türünden bir laf sokma mesela..
Başlangıçta dozlar hep küçüktür..
“Alışveriş yapmayı bilmez ki.. İlk gördüğünü alır..” “Bir gün de çocuklarla o ilgilense..” “Anasının ağzının içine bakar..”
Erkeğin bünyesi bu laf sokmalara bağışıklık kazandıkça kadının verdiği doz artar..
Evliliklerde “Senin için saçımı süpürge ettim..” lafına gelindiğinde bilin ki o lafın muhatabı olan erkek, erken gidicidir..
Evlilik ilişkisinde erkek de kavga eder.. O da ağzına geleni söyler.. Lakin erkeğin kavga anındaki saldırıları Kandil Dağları’na yapılan
hava hücumları gibidir.. Arka arkaya beş on sorti, ondan sonra hız kesilir..
Kadının saldırısı ise düşük yoğunlukta ve süreklidir.. Şiddet içermeyen ama insanın içine koyan beş on cümleyi her gün erkeğin
bünyesine verir.. Tahribat belli olmas a da her küçük saldırıda erkek binlerce vücut hücresi kaybeder..
Orta yaşlarda günlük hücre kaybı ortalama yüz eli bin ise kadının sistemli saldırıları sayesinde bu günde iki yüz elli bin ortalamaya çıkar..
Nüfus istatistiklerimize yansıyan “on yıllık hayat farkını” ortaya çıkaran da bu aşırı hücre kaybıdır..
***
Televizyonlardaki evlilik programlarını izleyin..
Elli, altmış yaş aralığındaki kadınların çoğu kocalarını öbür tarafa teslim edip gelmişler..
Aynı yaş aralığında olup da eş arayan erkeklerin çoğu boşandıkları için oradalar..
Hâlâ evlenmek için programdan programa gezinmeleri ise bir önceki nikâhlarında bünyelerine giren “evlilik virüsünün” etkisinden..
Erkeğin erken yolcu olmasına sebep olan bu virüsün diğer yan etkisi de erkeği sersemletmesi.. Veya mevcut sersemliğini ikiye
katlaması..
Erkeğin zaman zaman kendini mutlu sanması da bu sebeptendir.. Demek ki bu virüs kafa da yapıyor..
ŞARTIMIZ VAR..
Evlilikte tartışma kaçınılmazdır..
Erkek sersem gibi bu tartışmalara dalarsa, bünyesindeki hücre kaybı daha çok olur.. Burada haklı olup olmamak önemli değildir..
İşin doğrusu şudur: Erkek hatalıysa, lafı gevelemeden bunu itiraf etmelidir.. kadın hatalıysa erkek susmalıdır..
Bunu söylemekten dilimde tüy bitti ama tekrarında fayda var..
Evlilik ilişkisinde kadın tavuk ise erkek solucan kapasitesindedir.. Tavukla tartışan solucan hep kaybeder.. İyisi mi susup, ömrü uzatmaya
bakmalı..
Şimdiii.. Kadınla yaşamayı seçen erkek için hiç mi umut yok, diye soracaksınız..
Erkek kısmısının “gönüllü hayat koçu” olarak söyleyeyim, var.. Ama şarta bağlı..
O şartları da Çin’de yaşayan bir bilge kişi belirlemiş.. Çinli bilge kişi evlenmeye niyetlenen erkeğe beş önemli tavsiyede bulunuyor..
“Bulacağın kadın hem evde marifetli olsun hem de sana kendi işinde yardım edebilsin.. Aynı zamanda kendisi de zengin olsun..”
(Tövbe estağfurullah.. Sövdürecek beni..)
“Bulacağın kadın esprili, şakacı, gülmeyi ve güldürmeyi bilen biri olsun..”
(Konservatuarların çevresindeki kafelere dadan mı demek istiyor acaba?)
“Bulacağın kadın güvenilir olmalı ve yalan söylememeli..”
(İyi de evlenmeden önce nasıl test edeceksin?)
“Bulacağın kadın yatakta da iyi olmalı.. Bunu sevmeli..”
(Bu da bir çeşit piyango.. Geldik en önemli şarta..)
“Bulacağın bu dört kadın birbirini tanımamalı..” (Oley be!)
Ne öğrendik şu anada kadar?
Biiir.. Ya doğru seçimler yapıp, seçtiğin kadınları yüz yüze getirmeyeceksin..
İkiii.. İmkânsızlıktan veya yeteneksizlikten tek seçenekte kalmışsan, tartışmayacaksın..
***
Erkeğin kadınla tartışma kapasitesi sınırlı olduğundan bu tür zorlamalar aşırı hücre kaybına sebep olur.. Kadında ise bu yetenek
sınırsızdır..
Çünkü kadının kasnak (basen) dediğimiz nahiyesi erkeğinkinden daha yağlıdır.. Burada “Steatopoji” dedikleri kıç yağı bulunur..
Aynı yağ devenin hörgücünde de vardır.. Deve bu sayede on dokuz gün su içmeden çölde yürüyebilir..
Kadın da o yağ sayesinde çıkan bir kavgayı, hiç yorulmadan, o yağdan beslenerek günlerce sürdürebilir.. Anladınız mı şimdi?
Haaa! “Benim popom da fena değildir.. Kavgadan, tartışmadan kaçmam..” diyorsanız o başka..
Dötüne güvenene borazancıbaşı demişler..
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

Dalida-Histore Dun Amour
Mon histoire c'est l'histoire d'un amour
Ma complainte c'est la plainte de deux coeurs
Un roman comme tant d'autres
Qui pourrait etre le votre
Gens d'ici ou bien d'ailleurs

My story is the story of a love
My complaint is the complaint of two hearts
A novel like so many others
That could be yours
People here or elsewhere

C'est la flamme qui enflamme sans bruler
C'est le reve que l'on reve sans dormir
Comme un arbre qui se dresse
Plein de force et de tendresse
Vers le jour qui va venir

It is the flame that ignites without burning
This is the dream that we dream without sleep
Like a tree that stands
Full of strength and tenderness
Towards the day will come

{Refrain:}
C'est l'histoire d'un amour
Eternel et banal
Qui apporte chaque jour
Tout le bien tout le mal
Avec l'heure où l'on s'enlace
Celle où l'on se dit adieu
Avec les soirees d'angoisse
Et les matins merveilleux

{Refrain:}
This is the story of a love
Lord and banal
Which provides daily
All the good the evil
Where to with the time it entwines
One where the friendly we say goodbye
Evenings with anxiety
Morning and wonderful

Mon histoire c'est l'histoire qu'on connait
Ceux qui s'aiment jouent la même je le sais
Et tragique ou bien profonde
C'est la seule chanson du monde
Qui ne finira jamais.

My story is the story we know
Those who love playing the same I know
Or profound and tragic
This is the only song in the world
That will never end.
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