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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplant zda Rotary Evi’nde bir araya geldik. Dönemimizin dördüncü çeyre ine girdi imiz
u günlerde faaliyetlerimiz ve gündemimiz yo unla yor. çinde oldu umuz 1. Grup Kulüpleri olarak
Silivri de 11 Nisan Cumartesi günü bir Engelli RYLA’s gerçekle tirece iz. Haz rl klar sürüyor.
2 May s Cumartesi Balkan kulüplerini a rlayaca
z “Balkan Bulu mas ” ile ilgili çal malar
kazand . Yunanistan, Bulgaristan ve Türk Rotary kulüplerini Edirne’de bulu turaca
z bu
organizasyonun haz rl klar sürüyor.

zhz

4-5 Nisan tarihlerinde önümüzdeki döneme ili kin yani 2015-2016 döneminin Asamblesi stanbul’da
yap lacak. Dönemiz sekreteri ve gelecek dönem ba kan Demirkan ÇA LAYAN’ bu önemli
toplant nda destekleyece iz.Geçti imiz Pazar günü Edirne Arama Kurtarma Derne i (EDAK)
kahvalt bir toplant düzenledi. Ve derne e katk lar z nedeniyle Edirne Rotary Kulübüne bir
te ekkür sertifikas sundular, bizde kendilerine te ekkür ediyoruz.
Son olarak bir Küresel ba
projesi olan Katmandu-Okula çme Suyu Projesi onaylanma süreci
devam ediyor. Ayr ca sizlere da tm oldu umuz EREY kumbaralar n geri dönü zaman geldi,
geçiyor kulübe en k sa sürede getirmenizi bekliyoruz.
Hepinize sa kl ve mutlu bir hafta diliyorum: “Rotary ile
Rotaryen sayg ve sevgilerimle.

Cengiz TU LU

k saç n”.
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03.N SAN Mehmet EREN

Do um Günü

04 N SAN Sinem GÜLER

Do um Günü

04.N SAN Bahar AYAN

Do um Günü

06 N SAN Sinan AÇIKGÖZ

Do um Günü

10.N SAN Ça la EREN

Do um Günü

10.N SAN Gürkan KÖMÜRCÜ

Do um Günü

10.N SAN Rüya CEYLAN

Do um Günü
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RMEN VE SU DOLAPLARI

'' Bunlar, külliye ünitelerinden olmakla beraber, vakfiye, hamamda oldu u gibi, bunlar da gelir kayna olarak
kaydetmektedir. öyle ki:
''Yeni maret yak nda ad geçen nehir üzerinde vak f sahibi sultan n in a ettirdi i yeni köprü alt nda iki de irmen ve bir
kendi döner dolap...''
(104)
''Kendi döner'' sözünden, de irmeni döndüren dolab n, nehrin ak nt gücü ile döndü ünü anl yoruz. Bunu belirtmemizin
nedeni de, Külliye'nin gider bütçesinde, atla çevrilmek suretiyle nehirden di er ihtiyaçlar için su çeken dolaplar n da
bulundu unu ve bu i için kullan lan atlar n ve dolaplar n onar na ödenek kondu unu görmü olmam zd r.
Abdurrahman Hibri XVII. yüzy lda, nehirlerden su çeken bu dolaplar hakk nda u genel bilgiyi vermektedir.
''Edirne'nin tüm bahçeleri bu üç nehirin k
ndad r ki hepsi dört yüz elli adet bahçe olmak üzere ba çevanlar kethudas
defterinde yaz
r. Bu sular o ba çelerin etraf nda olan yüksek a açlar sayesinde güzel akarlar. Amma ba çeler
bunlardan bir içim su almay p ancak kendi dolaplar n göz ya lar yla geçinirler.''(105)
Bundan da, hem külliyenin, hem de ba çelerin su ihtiyaçlar n dolaplarla sa land
bir kere daha ö renmi oluyoruz.
De irmen ve dolaplar halen y lm r. Ancak, elimizde her ikisine ait birkaç foto raf bulunmaktad r ki bununla kendimizi
mutlu say yor ve onlar foto raflarla saptam olan Dr. Rifat Osman Bey'e ükran borçlar
bir kere daha belirtiyoruz.
ED RNE YILLI INA GÖRE :
Hicri 1309(Miladi:1894) tarihinde Edirne y ll nda hamam, de irmen ve dolaptan söz edilmekte ve sonunda:
'' maretin mü temilat ile hamam harab olmu ve Dârü ifa ve saire mevcut bulunmamaktad r.'' denilmektedir.(106)
Burada, tarih bilinci olmayan ve tarihi de erlere önem vermeyen kimselerin yazd klar n da '' maret mü temilat '',
''Dârü ifa ve saire'' gibi yuvarlak sözlerle geçi tirdikleri konular n zaman içinde ne kadar önem ta yacaklar bilmeden
hareket ettiklerine de i aret etmek gerekir san m.'' Sayfa: 84-85
(104)Tayyip Gökbilgin, a.g.e., Vakfiyeler Bölümü, s.30
(105)Abdurrahman Hibri Çelebi, a.g.e.,Fas l:7.s.26/2.
(106)Salname-i Vilayet-i Edirne, Hicri 1309 (Milâdi 1893/1894),s.42 ED RNE SULTAN II. BAYEZ D KÜLL YES
Yrd.Doç.Dr. RAT P KAZANCIG L
( Peki. ! ! ! nereye gitti bu kadar su de irmeni diye soracak olursan z.. .?)
Ahmed Bâdi'nin, Edirne ehri Tarihi'nin I. Cilt'inde,
Kanal Aç lmas ve Nehirlerin Ta mas Bölümünde,
(H:1308-M-1890) y llar nda;
Bay nd rl k Bakanl , Fen Kurulu'nca, Su de irmenlerinin k smende olsa nehirlerin ta mas na sebep oldu u bahisle, Su
kanal aç ld gibi,
.........
''Bu s rada,, Edirne'de ba lay p Cisr-i Ergene (Uzunköprü) ilçesine kadar olan sal de irmenleri tamamen ve Dimetoka ile
Soflu ilçesindeki de irmen bentleri olmak üzere toplam seksen dokuz tanesi y kt lm r.
Sonra, Mihal köprüsü yan ndaki iki göz eski yerli de irmen de zarar vermemesi için yüz elli bin kuru a kamula
larak
lm ise de, suyun ta mas bununla da önlenememi tir''.. . . . (Sayfa;262)
Kezâ;''Nehirlerin Ta mas ve Seddelerin Yap lmas Nehirler Üzerindeki Çal malar'' bölümünde;
. . . . . . . . . . . . . . . ..
''Yukar da say lan bütün i ler için il bütçesinden 3.800.000 kuru harcanm r. Bu para aras nda, Mihal köprüsü yak nda
(150.000) kuru a kamula
lan de irmenin y kt lmas ile, Edirne'den Enez'e kadar olan sal bentlerinin (82 adet) y m
giderleri de vard r.'' . . .Sayfa:275
AHMET BÂD
YÂZ-I BELDE- ED RNE - ED RNE EHR BAHÇELER (ED RNE EHR TAR ) C LT - I
Osmanl cadan Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ratip KAZANCIG L

KONFiCYUS 2566 YASINDA
72 YILLIK HAYATIN ÜRÜNÜ OLAN SÖZLER NE B R GÖZ ATAR MISINIZ ?
Kurdu u felsefe ekolü ile bugün bile Çin toplumuna yön veren Konfüçyüs, 2 bin 566 ya nda. Filozofun sözleri bugün
de milyonlar n yolunu ayd nlat yor. M.Ö 551 - 479 y llar aras nda ya ayan Konfüçyüs, ya ad
dönemde büyük bir
karma an n hüküm sürdü ü ülkesinde topluma bir düzen getirmek ve insanlara bireysel hayatlar nda mutlulu a
ula rmak için bir ö reti geli tirdi.
Ana temas " insanc l düzen" olan ö retisine göre iyi insan, ancak dünya bütünüyle uyum içinde ya ayan insand r.
zleyicileri taraf ndan bugüne ta nan ve milyonlarca insan n hayat nda rehber olan
Konfüçyüsün sözlerinden baz lar :
.
* Bir yerde küçük insanlar n büyük gölgeleri varsa, o yerde güne bat yor demektir.
* Derin olan kuyu de il, k sa olan iptir.
* Arad
bilmeyen buldu unda anlayamaz.
* Kendine yap lmas istemedi ini sen de ba kas na yapma.
* Dal rüzgâr affetmi tir ama k lm r bir kere.
* nsanlar sahip olduklar küçümser, sahip olamad klar önemser.
* Konu maya lay k olanlarla konu mazsan z, insan kaybedersiniz.
Konu maya lay k olmayanlarla konu ursan z, söz kaybedersiniz. Bilge olan ki i, insan kaybetmez, söz de
kaybetmez.
* Bildi ini bilenin arkas ndan gidiniz,
bildi ini bilmeyeni uyar z,
bilmedi ini bilene ö retiniz,
bilmedi ini bilmeyenden kaç z.
* Karanl a sövece ine, kalk bir mum yak.
* Susmak, insan ele vermeyen sad k bir arkada r.
* Üstün insan, konu madan önce eyleme geçer ve sonra eylemine göre konu ur.
* Bilgi özgüveni, özgüven ise gücü yarat r.
* Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çak l ta ndan daha iyidir.
* Bilgi insan üpheden, iyilik ac çekmekten, kararl olmak korkudan kurtar r.
* Alk en sessiz ekilde kar layan, alk hak etmi demektir.
* Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müzi ini çürütün. ***
* Elmas nas l yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da ac çekmeden olgunla maz.
* Faydal insan odur ki bo durmay sevmez, ki ili ini faydal i lerle geli tirir.
* Güçlü olan, say ca kalabal k kitleler de il, e itimli kitlelerdir. ***
* yi insanlar, oldu u gibi görünür, göründü ü gibi olur.
* Fedakârl klar, senden ba kas bilmiyorsa de er ta r.
* Kitleler cezalarla düzene sokulursa yozla
olur, karizma ve nezaketle yönetilirse bilinçli ve dürüst olur.
* Bir eyi bildi in zaman, onu bildi ini göstermeye çal . Bir eyi bilmiyorsan, onu bilmedi ini kabul et. te bu bilgidir.
* E itimli insan n hedefi daima yüksek olur. Küçük i lerle küçük insanlar u ra r.
* Kendisini ele tirebilen insanlar do ruyu ve güzeli bulma konusunda daha ansl rlar.
* rade öyle de erli bir özelliktir ki bir ordu komutans z kalsa da ki i iradesinden yoksun kalamaz. radeli insan
davran lar tutarl insand r.
* yi yönetici olman n s rr dört yanl tan kaç nmak, be do ruyu uygulamaktan geçer. Dört yanl
unlard r:
- nasihat etmeden infaz etmek (gaddarl k);
- ö retmeden ba ar ölçmek (kabal k),
- yönetimde gev ek olup s rlar koymak (art niyet),
- özlük haklar n da
nda cimri davranmak (bürokrat olmak).
Be do ru ise unlard r:
- müsrif olmadan eliaç k olmak;
- gocunmadan çal mak;
- haris olmadan istek duymak;
- ma rur olmadan rahat davranmak;
- ürkütücü olmadan sayg n olmak.
* Bir eyin hakl oldu unu bildi in halde o eyden yana ç kmazsan,korkaks n demektir.

YAPILAN ARA TIRMALARA GÖRE; ALKOL ALMAK ile YOGA YAPMANIN VÜCUDA AYNI ORANDA YARARLI
OLDU U SPATLANDI.
UZMANLAR, ALKOLÜN YOGA KADAR VÜCUDA ETK
OLDU UNU, RAHATLAMA, KASLARI GEV ETME,
NG NL K, UYKU DÜZEN , ELAST
YET KAZANDIRDI INI AÇIKLADILAR.
YAPILAN ÇALI MALARIN NE KADAR DO RU OLDU U A
IDAK FOTO RAFLARLA KANITLANMI TIR.
imdi s ra BELGELERDE;
Savasana
Toptan gev eme pozisyonu

Balasana
Bar ve huzur veren getiren pozisyon

Setu Bandha Sarvangasana
Bu pozisyon beyni yat
r ve yorgun bacaklar dinlendirir

Marjayasana
Bu pozisyon kar n ve omurgaya hafifçe masaj yapar.

Halasana
rt a
ve uykusuzlu u engeller.

Dolphin
Omuzlar için harikad r, kollar ve bacaklar güçlendirir.

Salambhasana
rt bacaklar ve kollar güçlendirmek için etkili bir yoldur.

Malasana
Bu pozisyon s rt ve bilekleri gev etir.

Pigeon
Vücudu dengeler, esnekli i art r ve zihinsel stresi yok eder.

1878 . toplant zdan bir kare
(Bilgisayar kursu:
lk ders. Kalkmayan uça n inmesini beklemek beyhudedir.)

çimizde rlandal

var?

