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DUYURULAR

Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;
Geçen toplantımızda bölge konferansımızla ilgili ön bilgi vermiştim. Ulaşım hariç diğer konular netleşmiştir.
Bölge konferansımız Antalya kaya palazzo otelde 16-19 mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir. Her şey
dahil (ulaşım hariç) iki kişi 800 € dur. İlerleyen zamanlarda ulaşım bilgileri de verilecektir.
Guvernörümüzün isteği ve bölgemizin aldığı karar gereği ağustos ayında bir adet toplantımız iptal edilip buraya
harcanacak yemek ücreti polio plus kampanyasına bağışlanacaktır. Bu nedenle önümüzdeki hafta toplantımız
olmayacaktır. (20-8-13) bu bağışın bölgeye gönderimini kulüp saymanımız İsmail bey gerçekleştirecektir.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Bülent EGELİ 2013 – 2014 Dönem Başkanı
Bültenimiz_4 sayfadır
30.Nisan itibarıyla Dünyada 1.219.801 Rotaryen ve 34.462 kulüp bulunmaktadır.

1799. TOPLANTI 06.08.2013
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Bülent EGELİ – Halil ALTUĞ – Hasan ALTUNTAŞ – Ümit MIHLAYANLAR
Ali ES – Cevat GÜLER – Emre ALP – Gürkan KÖMÜRCÜ –İsmail GÜMÜŞDERE
İsmet AÇIKGÖZ – Oktay ALEMDAR – Recayi ARAN

DEVAM DURUMU

:

42.86

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

18 AĞUSTOS Serap ETKER

Doğum Günü

19 AĞUSTOS Ümit MIHLAYANLAR

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

1800. TOPLANTI 13.08.2013
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Oktay ALEMDAR – Ümit MIHLAYANLAR

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

İsmet AÇIKGÖZ

DEVAM DURUMU

:

84.21

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

23 AĞUSTOS Ahmet Cem ALEMDAR

Doğum Günü

23 AĞUSTOS Nalan ÜLKÜMEN

Doğum Günü

27 AĞUSTOS Esra-Emre ALP

Evlilik Yıldönümü

27 AĞUSTOS Ezel-İsmail BİLGİ

Evlilik Yıldönümü

28 AĞUSTOS Nükhet-Sedat ÖNENGÜT

Evlilik Yıldönümü

29 AĞUSTOS Selma EGELİ

Doğum Günü

30 AĞUSTOS Güzin CİRAVOĞLU

Doğum Günü

30.AĞUSTOS Ayfer ALTUĞ

Doğum Günü

02 EYLÜL 2000 : Tülay-Serhad CEYLAN

Evlilik Yıldönümü

KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 27.Ağustos.2013 Salı saat 20.oo de ROTARY EVİ nde
Başkan : Bülent EGELİ
Üye
:
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Cengiz TUĞLU
Sayman : İsmail BİLGİ
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

KAÇ YIL OLDU?
Emine Erdoğan, gençlik yıllarında abisinin artık örtünmesi gerektiğini söyleyince intihar etmeyi düşündüğünü açıklayalı 9
yıl oldu.
Muhsin Yazıcıoğlu, Abdullah Çatlı yakalandığında emniyeti arayarak "Abdullah'ı bırakmazsanız 150 bomba patlatacağız"
diyeli 35 yıl oldu.
Cemal Süreya, Turgut Özal'a "Beraber intihar edelim, ülke kurtulsun!" daveti göndereli 24 yıl oldu.
12 Eylül sonrası din dersleri zorunlu olunca Fethullah Gülen, Kenan Evren'e "Tankının paleti olayım paşam, çiğne beni"
diyeli 33 yıl oldu.
3 yıl,6 yıl,7 yıl,9 yıl,11 yıl,13 yıl,14 yıl ve 15 yıl önce albümler çıkaran Kayahan ''Müziği bıraktım!'' diyeli 21 yıl oldu.
Tansu Çiller, Sivas katliamı sonrası "Olayı bu kadar büyütmek yanlış, bir futbol maçında da bu kadar insan ölebilirdi"
diyeli 20 yıl oldu.
Süleyman Demirel , Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı mecliste görüşülürken , Adnan Menderes ve arkadaşlarını
kastederek , ''Üçe üç , bizden üç gitti, sizden de üç gidecek!'' diye bağıralı 41 yıl oldu.
Tayyip Erdoğan, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili "Biz bu ayrıcalığı kaldıracağız" diyeli 11 yıl oldu.
And Dağları'na düşen bir uçaktan sağ kurtulanlar, ölen arkadaşlarını yiyerek hayatta kalmayı başaralı 41 yıl oldu.
Dönemin Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek, "Flört, fahişelikten farksız" diyeli 23 yıl oldu.
Savaş Ay, Stüdyo 4 programında artistik hareketlerle şapkadan tavşan çıkarma gösterisi yaparken tavşanı öldüreli 7 yıl
oldu.
Erzurum depreminde, mühendisliğini yaptığı bina yıkılan Süleyman Demirel, ''O bina 35 yıl ayakta durdu diye kimse takdir
etmiyor da, niye yıkıldı diye herkes eleştiriyor,'' açıklamasını yapalı 30 yıl oldu.
Kurtlar Vadisi karakteri Çakır'ın dizideki ölümünden sonra, Türkiye'nin bir çok yerinde cenaze namazı kılınalı ve gazetelere
başsağlığı ilanları verileli 9 yıl oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenleyeceği şenliğe tecavüz suçundan hapis yatan
Doğuş ve kadın dövmeyi gerekli bulan İbrahim Erkal'ı çağıralı 11 yıl oldu..
Doğan Güreş, Tansu Çiller'i kast ederek, ''O tak diye emrediyor, ben de şak diye yapıyorum,'' dediği için adı ''Tak Şak Paşa''
ya çıkalı 17 yıl oldu.
Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde , Ahmet Kaya'yı protesto için çatal , bıçak, atanların en acarlarından Serdar
Ortaç sahneye fırlayıp Onuncu Yıl Marşı'nı söyleyeli ve onuncu yıl fatihi olan Serdar Ortaç askere gitmemek için aldığı sahte
raporlar yüzünden hapse gireli 14 yıl oldu.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, toplumsal olaylara müdahelelerde biber gazı kullanılmasına ilişkin bir soru önergesine, ''Biber
gazı, biber bitkisinden elde edilen doğal bir maddedir,'' cevabını vereli 5 yıl oldu..
Bülent Arınç, Moskova ziyareti sırasında Lenin için, ''Kendisini ölü görmek çok güzel,'' diyeli 7 yıl oldu.
Çarkıfelek programında yerlerde debelenen Mehmet Ali Erbil ve Aysel Gürel'in coşkusuna kapılarak üzerlerine atlayan İsmail
Türüt, Aysel Gürel'in 5 kaburgasını kırıp sanatçıyı hastanelik edeli 11 yıl oldu.
Kenan Evren , Erdal Eren'in idamı hakkında sorulan bir soruya, ''Asmayalım da besleyelim mi?'' cevabını vereli 33 yıl
oldu...
Cübbeli Ahmet Hoca, çocukken kibrit kutusundan cami, çöplerinden de cemaat yapıp onlara namaz kıldırdığını açıklayalı 4
yıl oldu.
TRT, bir konseri 2,5 saat boyunca sessiz yayınlamasına gelen tepkiler üzerine ''Düğmeyi kapalı unutmuşuz'' açıklaması
yapalı 5 yıl oldu.

EDİRNE YALILARI
Edirne'mizin en tabiî güzelliklerinden biri, çok sulak, mümbit olmasından dolayı büyük faydaları dokunan Meriç,
Tunca ve Arda nehirlerinin bir arada bulunmasıdır.
Zamanımızda bu dereler ve nehirlerin kıymeti bilinmiştir. Bilhassa Saray-ı Cedidi Amireden geçen kısımları
rıhtımlarla imar edilmiştir. Terazi ve Adalet Kasrı denen birincisi, Saray'a gelen suların terazilerinin bulunmasına,
ikincisi de Saraya verilen istidaların kabul yeri odalarının bulunduğu Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Köprüleri
yanında yer alan iki kuleli taş rıhtımlardır. Bu mevkii dolayısıyle Sarayı süsledikleri gibi, bilhassa Adalet Kasrı
önünde Fatih Köprüsü ve civarının altı mermerlerle kaplanmıştır. Kısım-kısım yerleri görülebilmektedir. Yine
Bülbül Adasını ihatadan sonra, Harem tarafına isabet eden kısımda, Değirmen Kasrı da dere üzerinde yer
almıştır.
Edirne nehirlerindeki Yalılardan, bizde ilk bahseden Evliya Çelebidir. Ondan faydalanan diğer Edirne müverrihleri
de bunlara temas etmişlerdir. Fakat en çok bu konu ile meşgul olan hayatının en verimli 25 yılını Edirne'de
geçiren Dr. Rıfat Osman Bey'dir.
Bunların bulunabileceği yerleri tespit etmiş ve kısmen ayakta kalmış olan bazı temel parçalarını bulmuştur.
Resimlerini de, Edirne, Saray ve Konakları ile büyükçe evlerin de Edirneli nakkaşların müşahedelerine dayanarak
yaptıkları fresk resimlerinden faydalanarak, bizzat kendisi tarama usulü ile yapmıştır ki ikisini bu yazımıza almış
bulunuyoruz. Bunlar dere kenarlarında itinalı taş rıhtımlar üzerine, taşlıklar ile, önde çok defa arka bağçelerde yer
alan fıskıyeli havuzlar, ağaçlar ve çiçekler ile süslenerek yapılmış XVIII. asırda Edirne Evlerinde, ahşap yapıların
en olgun ve mükemmel olanları Türk zevkiyle vücuda getirilmiştir.
Bunlardan bu gün bir tane bile yoktur, yerlerini bile tayin güçtür. Dr. Rıfat Osman Üstadımız bunlar hakkında,
defterler içinde, öğrendiği ve bulduğu her şeyi toplamıştır. Edirne tarihi hakkında yazdıklarının müsveddeleri
içinde bulduklarımızı sıralıyoruz:
Edirne'nin en kalabalık ve mamur olduğu devirler devlet mülki ve askeri ve saray erkanı, nehrin kenarlarında
''sahilsera'' denilen ve İstanbul Yalılarına mukabil sayfiyeler kurmuşlardır.
Bunlar kısmen Tunca ve Meriç Sahillerindedir. Rıhtımlarında yine tezhipli ve nakışlı zevraklar, bir nevi altı düz
kayıklar durur. Akşamları ve mehtaplı gecelerde, sırmalı örtülerinin saçakları suları dalgalandırarak dolaşırlardı.
Meriç'te ''Zevrek kuşu'' denilen kayık yarışları vardır.
Edirne Sahilsarayları: (Temellerini Dr. Rıfat Osman görmüştür.)
-Değirmen Kasrı : Sarayın bağçesinde, Avcı Sultan Mehmet:Meriç Nehri kenarında, Sahilsarayı.
-Ekmekçizade Ahmet Paşa: Kasımpaşa Camii civarında.
-Mihalbeyzadeler S. : Bülbül Adasında.
-Makbul İbrahim Paşa: Bülbül Adasında.
-Rüstem Paşa S. : Bülbül Adasında.
-Köprülü Paşa S. : Kırkkavak bağçeleri kenarında, Meriç sahilinde.
-Kırkayak Sinan Paşa: Saraçhanebaşı köprüsü civarında.
-Hoca Vani Efendi, S. : Eski Köprü civarında.
-Kara Mustafa Paşa S. : Kirişhanede Yıldızlı Câmi civarında.
-Timurtaş Kasrı S. : Edirne Saray-ı Cedid-i Amiresine ait Tunca kenarında ecnebi,
misafirlere mahsus.
Edirne'nin bu sahilsarayları, Dolaplı Bağçe ve çiftlik eğlence âlemleri çok şöhret aldıklarından, İstanbul'da oturan
bazı zenginler ve devlet büyükleri yaz mevsimlerinde buralara gelerek tedarik ettikleri bağçe ve çiftliklerinde 3-4
ay yaşarlarmış.
Divanhaneleri ''Selâmlık Dairesi'' havuzları ve zamanının her konforunu içine alan Süle oğlu çiftliği gibi
mamurelerin harabelerini keza üstadımız Dr. Rıfat Osman görmüştür bunları notları arasında gizlenmiştir.

Fuat ERÇETİN’ in katkısı ile

TAKIM ÇALIŞMASI

EDİRNE:
Yüzölçümü: 6.074 km²
Nüfusu: 396.462 (2007)
Nüfus Yoğunluğu: 65
Şehir Nüfusu: 259.809 (2007)
Köy Nüfusu:
Yıllık nüfus artış hızı: % -0.49
Yıllık şehir nüfus artış hızı: % 9.29
Yıllık köy nüfus artış hızı: % -12.30

Edirne tavukları..30 10 1945 Edirne postası..

