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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
“Günler tepelerden a

, ko an vah i atlar misali... ”

Bu haftaki toplant
Rotary Evi’nde dönem slogan z “Rotary ile k saç n” diyerek açt k. Pazar
günü Edirne’den 6 k z ve 6 erkek ö rencimizi iki ö retmenleri ile birlikte stanbul’a u urlad k. Atatürk
Ortaokulu’ndan gençlerimizin kültürü, tarihi ve stanbul’a dair zenginliklerimizi tan yabilmesi ile ilgili
projemiz start ald . Bu projeyi Ortaköy Rotary Kulübü ile birlikte yürütüyoruz.
“EREY” projesi kapsam nda her bir üyemizin ba
kat
sa lad k. Art k kulübümüz EREY + bir
kulüp oldu. ehrimizdeki iki konsolosu ziyaret ettik ve “Trakya Balkan Bulu mas ” ile ilgili
davetiyelerini ilettik. Oldukça s cak kar lamalar ndan dolay ayr ayr Bulgaristan konsolosu “Lubomir
POPOV”a ve Yunanistan konsolosu “Evi Charitidou”ya te ekkürlerimi sunuyorum.
2 May s Cumartesi ak am Balkan kulüplerini a rlayaca
z “Trakya Balkan Bulu mas ” ile ilgili
çal malar z son a amada. Yunanistan, Bulgaristan ve Türk Rotary kulüplerini Edirne’de
bulu turaca z, bu organizasyon için haz rl klar tamamland . Kat m gösterecek yurt içi ve yurt d
Rotary kulüp üyelerinden kat m say lar bildirmelerini bekliyoruz.

Hepinize sa kl ve mutlu bir hafta diliyorum: “Rotary ile
Rotaryen sayg ve sevgilerimle.

Cengiz TU LU

k saç n”.

2014 – 2015 Dönem Ba kan

Bültenimiz_5 sayfad r
29.Aral k 2014 itibar yla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktad r.
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Türk slam Eserlerinden Edirne Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami)
Edirne'de Osmanl lardan günümüze ula
önemlisidir. Edirne'de zaman za ula
Devletin büyümesinin de simgesidir.

en eski an tsal yap r. 15. yüzy lda yap lm cüsseli camilerin en
ilk orijinal abidevi yap olarak da bilinir. Yap n bu özelli i ayn zamanda

Caminin yap
Y ld m Beyaz t’ n o ullar ndan Emir Süleyman (h.805/1403) ba latm , çal malar Musa Çelebi
döneminde devam etmi tir. Çelebi Sultan Mehmet’in karde lerini yenerek tahta ç
ndan sonra da (h.816/1414) cami
tamamlanm r. Kuyumcular çar
yönündeki bat kap üzerindeki üç sat rl sülüs kitabeden mimar n Konyal Hac
Alaeddin, yap n da Ömer bin brahim oldu u ö renilmi tir.
Çelebi Sultan Mehmed zaman nda ibadete aç lan camide baz eksiklikler oldu u ve bu eksikliklerin Sultan II.Murad
taraf ndan tamamland nakledilmektedir. Büyük bir olas kla, iki erefeli minare de Onun zaman nda yap lm , daha
sonra da Mimar Sinan, camiinin duvarlar nda yeni baz pencereler açarak caminin ayd nlat lmas sa lam r.
Evliya Çelebi Ulu Cami olarak tan mlad caminin mihrap duvar arkas nda ku lar n bulundu u bir çiçek bahçesinden
söz etmektedir. Sultan II.Murad’ n vak f listelerinde de cami bahçesinde yeti en çiçeklerden sa lanan gelire de inilmi tir.
Eski Cami (h.1158)1748’ de yang nla, (h.1165) 1752’de depremden zarar görmü ve Sultan I.Mahmud taraf ndan tamir
ettirilmi tir. Bunu Cumhuriyet dönemindeki 1924-1934 aras nda yap lan onar mlar izlemi tir. Ancak 1953 depremi,
yap ya bir kez daha zarar vermi , 1965’te Vak flar Genel Müdürlü ü, minareyi kur un saça a kadar y karak yenilemi tir.
Bu arada erefe alt ndaki bezemeler de asl na uygun olarak yap lm r.
Erken Dönem Camileri ba
alt nda çok birimli veya çok kubbeli Camiler grubuna giren ve Bursa Ulu Cami plan
tipinde olan bu yap n benzerleri Bursa, Manisa ve stanbul’da görülmektedir. Burada kemerlerle birbirlerine ba lanm
paye ve duvarlar aras ndaki bölümlerin üzerini örten e it ölçüdeki kubbelerin olu turdu u plan düzeni vard r. Böylece
2.80 m. Ölçüsünde dört a r paye ve dört duvar n ta
13.50 m. çap nda dokuz kubbe ana mekân n üzerini örtmektedir.
Bursa Ulu Camisinden daha ileri düzeyde bir plana sahip olan yap da, yan neflerdeki yuvarlak kasnakl kubbelerde
pandantifler, orta nefteki sekizgen kasnakl kubbede ise mukar naslarla geçi ler sa lanm ve mihrap önünde prizmatik
üçgenlerle kubbeye geçilmi tir. Ayr ca giri teki ilk kubbe de de ik bir görünümde olup, sekiz dilimli kasnak üzerine
ayd nl k feneri yerle tirilmi tir. Orta kubbelerin yan kubbelerden daha yüksek olmalar na ra men, alçak kubbelerle
Oldukça karanl k bir mekân etkisi dikkati çekmektedir. Bu a rl n etkisi d ar daki bo kubbeli, son cemaat yeri ile
minarelerde de kendini göstermektedir.
As l yap n kal n kesme ta tan olmas na kar k son cemaat yerinin tu la ve kesme ta ile yap lm olu u bu bölümün
15.yüzy ldan daha sonra yap lm olabilece ini dü ündürmektedir.18.Yüzy lda yap lm , stalaktitli mermer giri kap
kitabesiyle görkemli bir görünü ü vard r.
Eski Caminin kuzeybat ve kuzeydo uda iki minaresi vard r. Bunlardan kuzeydo udaki tek erefeli minare caminin iki
duvar n birle ti i kö ede olup, Çömlekçiler kap denilen kap aral ndan, duvar içerisinden girilmektedir. Minarenin
duvar kö elerine oturtulmas 15.yüzy lda Bursa ve znik eserlerinde s k s k kar la lan bir özelliktir Camiye biti ik
olmayan bat daki iki erefeli minarenin her erefesine ayr merdivenlerden ç lmaktad r.

Evliya Çelebi’nin “musanna” diye sözünü etti i mihrap özelli ini yitirmi , geç devirlerde yap lan bezemelerle
boyanm r. Minber beyaz mermerden olup yan yüzleri rumi ve geometrik örgülerin kar
bir bezemeyle süslenmi tir.
Bunun da benzerleri XIV.-XV. Yüzy l Bursa Ye il Camide görülmektedir.
II. Murat döneminde Edirne'ye gelen ve Camiye girerek vaaz verdi i Söylenen Hac Bayram Veli'nin an na duyulan
sayg nedeniyle vaaz Kürsüsü imamlarca kullan lmaz.
Ayr ca Kabe'den getirildi i rivayet edilen ve mihrab n sa nda bulunan Kabe Ta , özel bir ziyaret noktas
önünde iki rekat namaz k lanlar n dualar kabul edilir eklinde bir inanç yayg nd r.

r. Bu ta n

Eski Cami Edirne'de dualar n kabul edildi i dört yerden biri olarak bilinir. Kad nlar mahfilini de (h.1020) 1612’de Filibeli
Ramazan A a yapt rm r. Caminin beyaza boyanm duvarlar ve payeleri üzerinde XVIII.-XX. Yüzy llarda yaz lm
çe itli yaz lar vard r. Bunlar n baz lar Sultan I.Mahmud zaman nda, baz da 1863 y ndaki onar mda ilave edilmi olup,
Sonraki dönemlerde de zaman n ünlü hattatlar taraf ndan celi sülüs ve divani tarzda yaz lar ilave edilmi tir. Mihrap
yönünde payeler üzerindeki hadisleri Cezayirli Hasan Efendinin, Hünkâr mahfilindekileri yaz lar da Mustafa Tevfik
Efendi’nin eseridir. Minberin sa ndaki alt n yald zl besmelede Sultan II.Abdülhamid’in imzas görülmektedir. Bu
yaz lar n d nda kalan yüzeyler ise 1863’de yap ile ba da mayacak kötü bir barok süsleme ile doldurulmu tur.
Osmanl Padi ahlar ndan II. Ahmet ve II. Mustafa'ya bu camide "K ç Ku anma" törenleri yap lm ve bu camide
hutbeler as rlard r k çla okunmu tur. Tarihçilerin nakletti ine göre; tahta geçen padi ahlar, cülus merasiminin ard ndan
bu camilere gelerek törenle k ç ku an rlar, yeni bir sefere ç kacaklar zaman da cuma namaz bu camilerde k lar ve
okunan dualardan sonra orduya hareket emri verirlerdi. Sefer öncesi k
yla minbere ç kan padi ahlar, cuma hutbesini
elindeki k
yla okurlar ve bu davran lar yla da halka yeni bir fethin olaca mesaj da verirlerdi. Osmanl 'dan kalan
bu gelenek, bugün Anadolu'nun çe itli yerlerindeki camilerde hala devam etmektedir. Bu camilerden birisi de, Osmanl
Devleti'ne 92 y l ba kentlik yapan serhat ehri Edirne'deki Eski (Ulu) Camidir.
Cemil Gürleyik’in katk

ile

Ne kadar do ru bilmem ama payla ay m dedim.
MÜ TER MEMNUN YET
Porsche firmas , 1983 y nda otomotiv sektöründe yank uyand racak teknik donan ma sahip bir otomobille pazara girer.
Mü terilerinden gelen her türlü yorum ve fikirlere aç k olan yönetim, arac n piyasaya sürülmesinden 2 ay sonra ilginç bir
ikayet mektubuyla kars la r.
Mü terinin ikayeti udur:
Adim Danny Troatman. New Jersey'de ya yorum. E im ve çocuklar mla her aksam film seyretmeden önce ehir
merkezinde bulunan markete dondurma almaya gidiyorum. Biray önce ald m Porsche marka arabamla tabii ki...
Fakat ne ilginçtir, ne zaman çikolatal veya meyveli dondurma al p arabama dönsem, araç çal
yor. Oysa
vanilyal ald m zaman arac m rahatl kla çal yor.
Bunun bir kaç kere denedim ve her seferinde ayni sonucu ald m. Yard mlar z için imdiden te ekkürler"
Bu olay Türkiye'de olsa ne oldurdu?
Muhtemelen mektubunuz ciddiye al nmay p bir kenara f rlat rd . Ama hay r! Porsche firmas ndaki yetkililer
derhal adi gecen bölgeye bir mühendis gönderiyorlar ve sebebini ö reninceye kadar orada kalmas söylüyorlar.
Ertesi gün mühendis New Jersey'e var yor ve Bay Troatman'la hemen temasa geçiyor. Ayni aksamdan ba lamak üzere
her aksam üstü mühendisimiz ve Bay Troatman dondurma almak üzere markete gidiyorlar.
Gerçekten de çikolatal ve meyveli dondurma al nd zaman araba çal
yor, vanilyal al nd zaman ise
rahatl kla çal yor.
Mühendis ilk baslarda bu olaya
nl kla bak yor fakat bilimsellikten uzakla mamaya gayret ediyor. Aradan
yakla k bir ay geçiyor. Bay Troatman ile her gün markete giden mühendis, sonunda olay çözüyor.
Yeni model Porsche arabalarda kullan lan so utma sistemi,araç durdurulduktan hemen sonra devreye giriyor ve motor
belirli bir ya düsene kadar motoru kilitliyor.
Markette en çok sat lan dondurma ise vanilyal . Bu yüzden vanilyal dondurma tezgah önünde sürekli s ra oluyor.Bay
Troatman s raya girip dondurmas alana kadar gecen süre, motorun so umas için yeterli oluyor.
Fakat çikolatal veya meyveli dondurma tezgah önünde s ra olmad için dondurmay hemen al p arac na geri
dönüyor. Motor ise kilitli oldu u için araç çal
yor.Mühendis, raporunu yönetime sunuyor.
Piyasadaki araçlar geri toplan p, gerekli ayarlamalar yap yor ve mü terilere yeni haliyle teslim ediliyor
Fuat ERÇET N’in katk

ile

SA ANAK YA

TA ETK N GÖRÜ

Yo un bir sa anak alt nda otomobil kullan rken nas l iyi bir görü elde edilir?
Neden bu kadar etkin oldu undan emin de iliz; bu metodu yo un ya mur alt nda sadece bir deneyin.
Bana bu metodu, deneyen ve gerçekten i e yarad
tespit eden bir polis arkada m verdi.
Çok yararl ... hatta gece sürü ünde dahi.
Bu metod y llarca Kanada Askeri Sürücüleri taraf ndan kullan lm .
Bir çok sürücü yo un sa anak s ras nda silecekleri yüksek ya da en h zl konumda çal
r, ve buna ra men
ön camdaki görüntü netli i yeterli olmaz.
Böyle bir durumla kar la
zda hemen güne gözlüklerinizi tak n (modeli farketmez), ve mucize!!! Aniden
görü ünüz, ya mur ya
yormu cas na mükemmel bir netlik kazanacak.
Arac zda her zaman bir güne gözlü ü bulundurdu unuzdan emin olun.
Sadece net bir görü le emniyetli bir sürü gerçekle tirmekle kalmay n, bu fikri arkada
zla payla arak onun
da hayat kurtar n.
Deneyin ve arkada lar zla deneyiminizi payla n.
nan lmaz, cam üzerindeki damlalar hâlâ görüyorsunuz ama ya mur suyunun olu turdu u tabakay
görmüyorsunuz.
Ya murun yoldaki s çramas görebiliyorsunuz. Ayn zamanda, sollanan ya da takip edilen arac n s çratt
sudan kaynaklanan körlü ü de bertaraf edebiliyorsunuz (ya da güne gözlü ü kullanmay p ikayet
edeceksiniz).
Sürücü e itimlerinde bu küçük ipucunu mutlaka ö retmeliler. Gerçekten de i e yar yor.
Sis farlar n yo un BEYAZ k vermesi gerekti i aksi taktirde i e yaramamas n nedeni de benzerdir. SARI
k veren sis farlar gece, tipi ve kar ya
havalarda çok i e yarar, kar taneleri hemen hemen görünmez olur.
Ama SARI sis farlar YA MUR ve S Ste hiç i e yaramaz.
radaki uyar da çok önemli! Kaç ki i bunu biliyor merak ediyorum.
36 ya ndaki bir kad n sürücü, birkaç hafta önce bir kaza geçirdi ve araç pert oldu.
Kinburn, Ontario'da ya ayan sürücü, Kinburn ile Ottawa aras nda seyahat etmekteydi.
Her ne kadar a
de ilse de, hava ya murluydu. Araç aniden k zaklama yapt ve kelimenin tam anlam yla
havada uçtu...
Kad n ciddi bir ekilde yaralanmad ama aniden meydana gelen bu durum kar
nda çok
nd .
Durumu otoyol polisine anlatt ve memur, herkesin bilmesi gereken eyler söyledi:

YA MURLU HAVADA ARACINIZI ASLA CRUISE KONTROL KONUMUNDA SÜRMEY N.
Asl nda kad n cruise kontrol konumunda sürerek ihtiyatl davrand
ve tutarl bir h zla sürerek emniyetli bir
davran sergiledi ini dü ünüyordu.
Ama memur ona ya murlu havada arac n cruise kontol konumunda olmas n, k zaklama yapmas na ve
lastiklerin asfaltla temas n kesilmesi ile arac n yüksek oranda h zlanmas na ve t pk bir uçak gibi kalk a
geçmesine neden olabilece ini anlatt .
Kad n ba na gelenin ayn memurun anlatt gibi oldu unu söyledi.
Memur tüm araçlar n güne liklerinde hava yast uyar ile birlikte u uyar nda yaz olmas gerekti ini
söyledi:
YOL ZEM
ISLAK YA DA BUZLU SE KES NL KLE CRUISE KONTROL KONUMUNDA SÜRMEY Z.
Bizler genç çocuklar za cruise kontrol konumunda güvenli bir h zda sürmelerini söylüyoruz, ama cruise
kontrolünü sadece yol zemini KURU iken kullan n demiyoruz.
NOT: Baz araçlarda (Toyota Sienna Limited XLE gibi) silecekler çal
devreye alman za izin vermeyen bir sistem bulunmaktad r.

r durumdayken cruise kontrol modunu

