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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımızda Rotary Evi’nde bir araya geldik. Gündemimiz fazla yoğun değildi. Toplantıda
dönemimizin ana faaliyetlerinden olan “Eğitime katkı, Eğitim kurumlarına katkı” bağlamındaki talep
ve ilerlemelerle ilgili üyelerimize bilgi verdim.
Üyemiz ve aynı zamanda Edirne Çarşı Futbol Takımı Kulüp Başkanı İsmail BİLGİ’yi; Kulübünün 1.
Amatörde şampiyon olup Süper Amatöre terfi etme başarısı göstermesi nedeniyle kutladık, bundan
sonraki maçlarında da takımına başarı dileklerimizi iletiyoruz. Toplantımızın geri kalan kısmında
Bulgaristan ve Yunanistan kulüpleri ile Edirne’de gerçekleştireceğimiz “Balkan Buluşması”
organizasyon ve planlamasını ele aldık.
“Rotary ile ışık saçın” derken hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.
Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı

Bültenimiz_4 sayfadır
___________________________________________________________________________________________________________
MİSAFİRLERİMİZ

:

Doç Dr Atakan SEZER

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ – Kaan UZUNCA – İsmet AÇIKGÖZ – Oktay ALEMDAR
Reşat AYAN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

47.37

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

10 MART Okyar YAYALAR

Doğum Günü

11 MART Serdar KÜÇÜKSARILAR

Doğum Günü

Japonya da okul otobüsü

KUTLARIZ….

Pakistan da okul otobüsü

Önümüzdeki hafta toplantımız: 10.Mart.2015 Salı saat 19.oo de Rotary Evinde.
Başkan : Cengiz TUĞLU
Üye
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Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Demirkan ÇAĞLAYAN
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Edirne'deki padişah sarayı; Topkapı Sarayı'ndan büyüktü. 1700'de Edirne 350.000 nüfusuyla Avrupa'nın
İstanbul, Paris ve Londra'dan sonra 4 şehri idi. 1825'te bile 300.000 nüfusuyla Londra, İstanbul, Paris, Napoli,
Petersburg, Viyana'dan sonra Avrupa'da 7.idi. 1850'de 200.000 nüfusuyla 23.'lüğe düşmüştü. Edirne'nin tarihi
boyunca düştüğü minumum nüfus, 1945 sayımında görülen 29.000'dir.
(Avrupa Türkiye'sini Kaybımız & Yılmaz ÖZTUNA)
Yılmaz yıldıran bu rakamlar rahmetlinin mübalağasıdır ! Edirne şehir merkezi osmanlı devrinde asla bu
rakamlara ulaşmamıştır. Mesela 1701 sayımında 11ooo hanedir ki bir haneyi 10 kişi hesaplasak toplam
110000 kişi eder. Rahmetli herhalde merkez nüfusunu söylerken ,merkeze bağlı kasaba ve köyleri de hesaba
dahil etmiş.1908 yılında yayımlanan osmanlı atlasında edirnenin nüfusu 87000 kişidir ki o güne kadar
edirnenin en yüksek nüfusudur. Hem bugünkü edirnenin yarısı büyüklükte bir alana sahip ve katsayısı
ortalama 2 olan bahçeli evlerin bulunduğu bir yere 300-350 bin nüfusu nasıl yerleştireceksiniz? Tabii ki
insanlar balık istifi gibi üst üste yaşamıyorlarsa !
Cemil Gürleyik “1669 yılında Edirne’de 160 mahalle, 300 kadar cami ve mescid, 24 medrese, 220 mektep,
6.000 dükkân, 28 kütüphane, 32 umumî hamam, 53 kervansaray, 53 ticaret hanı, 8 kagir ve 5 ahşap köprü
bulunuyordu. Edirne’deki padişah sarayı, Topkapı Sarayı’ndan büyüktü. 1700’de Edirne 350.000 nüfusuyla
Avrupa’nın İstanbul, Paris ve Londra’dan sonra dördüncü büyük şehri idi. 1825’te bile 300.000 nüfusuyla
Londra, İstanbul, Paris, Napoli, Petersburg, Viyana’dan sonra Avrupa’nın yedinci büyük şehri idi. 1850’de
200.000 nüfusla yirmi üçüncülüğe düşmüştü. 1870’ler de 68.661 kişilik bir nüfusa sahipti. Rus işgalinden sonra
100.000’i geçen nüfus XX. yüzyılın başlarında 87.000’e inmiştir. Balkan Savaşları ve Yunan işgali sırasında
nüfus azalmış 1927’de 34.528 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.” / Rakamlar abartılı dahi olmuş olsa Edirne,
eskinin Edirne’si değil artık…

SADAKA TAŞI...
Hani derler ya bir elin verdiğini diğer el bilmeyecek ?
işte bu sözün maddede canlanışıdır Sadaka Taşları...
Osmanlı Devletinde insan merkezli mahalle anlayışının en güzel yansımalarından olan Sadaka Taşlarından
payitaht Edirne’de de bir adet bulunmaktadır. Genellikle cami etrafında bulunan ve üzerinde para koyabilecek
bir oyuğu bulunan sadaka taşları, mesaisine akşam karanlığında başlardı. Dar ve çıkmaz sokaklı Osmanlı
mahallesine karanlık çöktüğünde canlanırdı sadaka taşları.
Sadaka Taşlarına parayı bırakanlar da en az parayı alanlar kadar haysiyetli ve onurlu kişilerdir. Çünkü ihtiyacı
olan kişi sadaka taşından sadece ihtiyacı kadarını alır ve diğer ihtiyaç sahiplerini de düşünürdü. Hatta 17.
Yüzyılda İstanbul'u anlatan bir Fransız gezgin, karşılaşmış olduğu medeniyet karşısında afallamış olduğundan
olacak ki takip etmiş sadaka taşının üzerinde bulunan paraların tam bir hafta boyunca yerinde kaldığını
belirtir.

İki metrelik boyları ile medeniyetin zirve noktasını teşkil eden sadaka taşlarının payitaht Edirne’de bulunan
örneğine baktığımızda bence çıkarmamız gereken çok sonuç vardır. Bir zamanlar üzerinde her daim paranın
bulunduğu sahipsiz bir taştan kapkaççılığın profesyonel bir iş olarak algılandığı ahir zamanlara geldik.
Kim bilir belki de Edirne'mizdeki sadaka taşımızın boyunun 2 metrelerden diz altı seviyeye gelip boynunu
bükmesi ve yüzünün kızarmasının sebebi de budur!
( Trakya Üniversitesi doktora öğrencisi Hakan Şallı Bey'in kaleminden)
İrfan ERETEN’in katkısı ile

Edirne Eski Cami'de bulunan Kabe‘den getirildiği rivayet edilen ve mihrabın sağında bulunan Kabe Taşı, özel
bir ziyaret noktasıdır. Bu taşın önünde iki rekat namaz kılanların duaları kabul edilir şeklinde bir inanç
yaygındır. Yukarıdaki fotoğrafta Kabe’den gelen taş görülüyor.
Avuç içi büyüklüğündeki taş Mihrabın sağ tarafında bulunuyor. Ziyaretçilerin ilgi odağında yer alan bu taş,
bugün şeffaf bir plastik kaplama ile aşınmaya karşı koruma altına alınmış. Ayrıca mabede bir başka değer
atfeden hadise ise Hacı Bayram Velî’nin camiyi teşrifidir. II. Murad zamanında Edirne’ye gelip Eski Cami’de
vaaz veren Hacı Bayram Velî’nin kürsüsü, onun saygısına hürmeten bugün imamlar tarafından
kullanılmamakta. Bu zarif tavır, İslâm ahlâk ve terbiyesinin somut bir göstergesidir.
Cemil Gürleyik’ in katkısı ile

ŞİLE FENERİ-İSTANBUL
Şile Feneri Türkiye’nin uluslararası standartlarda en büyük deniz feneridir. Sultan Abdülmecit döneminde ve
1859 – 1860 yıllarında yapılmış..
Fenerin bulunduğu alam denizden 60 metre yükseklikte,fenerin kendi yüksekliği ise 19 metre olup,içerisinde 75
basamak bulunmaktadır.Tarihi yapısı özelliği ile Şile’nin amblemi olmuştur.Şile feneri yapı ve büyüklüğü
itibarı ile dünyanın 2. Büyük feneridir. (Yanılmıyorsam ışığını en uzağa göndermede 1.dir.Faruk .ETKER)
Fotoğraf: Şerif Serdar KURUDERE

Şile Feneri 1955 öncesinde

