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Toplant da öncelikle seçilecek bir köy ilkokulunun badana boya ve bir y ll k tüm hijyen malzemelerinin
kulübümüz taraf ndan temin edilmesi konusu görü üldü. Ve çal malar n ba lat lmas karar verildi.
Her sene yap lan sömestr tatili gezimiz bu y l Bulgaristan Bansko kayak merkezinde gerçekle tirilecek. Bu
konuda otel tespiti için Uluslar aras Ba kan Taber BORAL görevlendirildi.
Edirnede yo unla an mülteci – s nmac insanlara ne yapabileceklerimiz tart ld
resmi olarak 1500 olarak aç kland .Dahada artmas beklenen bu say da ki iye kar
yapabileceklerimizin netlik kazanmas ise zamanla ortaya ç kacak herhalde.
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ED RNE'N N SEMTLER - MAHALLELER
========================================================
Roma Döneminden itibaren geli kin bir kent görünümüne bürünen Edirne'nin; Avrupa'n n modern bir ehri olarak yakla k
2000 y ll k bir tarihi vard r. Roma/Bizans ve Osmanl Dönemlerinde kurulan semtleri ve mahalleleri günümüzde de hala
ya amaya devam etmektedir. Bu bölümde kentin uzun tarihi boyunca ortaya ç kan sözkonusu semtler ve mahalleler
tan lmaktad r.
Kentin En Eski Semti : Kaleiçi
Eski surlar n ku att dörtgen bir aland r. Yakla k 360 dönümlük bir alana yay r. Birbirini dikine kesen sokaklar yla
dikkati çeker.
Edirne'nin fethi s ras nda Kaleiçi tek yerle im yeridir. Burada Bizans halk , Cenevizliler ve Yahudiler oturmaktayd .
Kaleiçi'nde Bizans döneminde 10 mahallede yakla k 15 bin nüfus vard . Bizans Kiliseleri ve Tekfur Saray da yine
buradayd .Kenti 1653 y nda ziyaret eden Evliya Çelebi, Kale çi'nde ikisi müslüman, dördü yahudi, onu rum olmak üzere
16 mahalle ve 360 sokak bulundu unu yazar.
Ermenilerin Kaleiçine gelmesi 16. yüzy n sonlar na rastlar. Horozlu Bay ve Kaleiçi'ne yerle en Ermenilerin ta i çili i
ve yap ustal konusundaki yetenekleri buralardaki yap la maya büyük ölçüde yans
r. Ermenilerin Kaleiçi'ndeki
evleri, onlar n örf ve adetlerini yans tan ekilde olup "Cihannümal "'d r.
Baz kitaplar Ermenilerin Edirne'ye geli ini Celali isyanlar dönemine ba larken; Edirne'nin yerli Bulgar nüfusunun
bulunmad
belirtirler. Yani Bulgarlar sonradan gelmedir.
1700 y ndaki yang nda baz kiliseler ile yeniçeri k las yanm ; 1903 ve 1912 yang nlar nda da önceden kalan camiler ile
bütün kilise ve havralar, resmi ve özel yap lar, bu arada yeniçerili in kald lmas ndan sonra mahkeme binas olarak
kullan lan A a Kap tümüyle yanm r. Özellikle 20. yüzy l ba lar nda ç kan yang nlarla harap olan Kale çi'nin yeni plan
Frans z uzmanlarca haz rlanm , iki katl , bahçesiz ah ap konutlar temel al narak semt yeniden in a edilmi tir.
Kale çi, Edirne'nin geleneksel Türk evini ya atan kesimidir. Edirne Evleri, yazl k, k k, aç k ve kapal bölümleriyle,
bahçeli evkonak, türündendir. Bunlar; 16. ve 17. yüzy llarda ünlü saraylar n çevresine serpi tirilmi , birbirinden ayr
açl kl , çiçekli, büyüklü küçüklü yap lard r. Sokaktan duvarlarla ayr lm olan bu yap lar, ço unlukla bir veya iki katl r;
harem, selaml k ve avlulardan olu maktad r. Çe meleri, de ik süslemeli havuzlar , yazl k bölümlerdeki selsebilleriyle,
Edirne evlerinin Türk Mimarisinde ayr bir yerleri vard r.
Aina Beldesi
Edirne'nin Hadrianopolis olarak fethedildi i dönemde ehir Kaleiçi'nde küçük bir yerle im yeri durumundayd . O dönemde
ehrin en yak n yerindeki tek yerle im yeri ise (kimi kitaplarda Arian olarak yaz
r.) Aina adl bir kasabac kt ve imdi
bunun yerinde Edirne'nin en büyük semtlerinden Y ld m bulunmaktad r.
Bu beldedeki en önemli tarihi eser de Kiliseyken Camiye dönü türülen Y ld m Camisidir. Burada ayr ca Edirne'de
günümüze ula abilen su terazilerinden, Kaleiçi'ndeki Maarif Su terazisi d nda tek örnek olarak Y ld m-Yeniimaret Yolu
üzerindeki Bademlik Su Terazisi önemli bir tarihi yap r. Yan ndaki çe me tek cepheli ve hazneli olup, 1599 y nda in a
edildi i bilinmektedir.
Kale D nda Fetih'ten sonra olu turulan Mahalleler
Edirne'nin Osmanl mparatorlu u dönemine ait yap lar n büyük ço unlu u bu k mda bulunur.Zaten Edirne'nin
fethinden sonra Türk - Müslüman nüfus, a rl kl olarak kale d nda olu turulan bu yeni semtlerde iskan edilmi lerdir.
Kale d nda kentin yamaca do ru t rmanma imkan buldu u K k semtinde Edirne'nin e siz manzaras gözler önüne
serilir. Kentin; Selimiye çevresinde her biri ayr de erli sanat eseri olan an tlar ndan olu an görüntüsünü, Tunca ve Meriç
vadilerini kaplayan geni korular çevreler ve arkalar nda da Rodop Da lar n, Tunca masifinin siluetleri ufuk çizgisini
tamamlar.
Tabakhane (Debhane)
Eski kalenin güneyinde, Tunca k
ndad r. Kale d ndaki ilk semttir. Dar-Ül Hadis Medresesi bu semtteydi ve burada
genellikle ulema kesimi otururdu.
Edirne'nin en eski Osmanl mezar ta 1416 tarihli olup, Edirne kad
yapm ve 17.yüzy n ba lar nda bu
semtte mahallesi ve vak f odalar görülen Mevlana Abdülkerim bin Abdülcabbar'a aittir.
Kiri hane
Edirne'nin güneydo usundad r. Kas mpa a Burnu diye an lan Kiri hane'ye dek uzan r. Kale d nda kurulan ilk
semtlerdendir. Kiri hane, özellikle Sultan II.Murat döneminde Vezir Saruca Pa a'n n e i Gülçiçek Hatun taraf ndan burada
bir cami ve medrese yapt ld ktan sonra canlanm r. Semt Mezit Bey'in Cami ve imareti, Ali Ku çu'nun mescidi ve daha
sonraki yap larla giderek büyümü tür. Müeyyezade Kazasker Abdurrahman Çelebi, Yavuz Sultan Selim döneminin
kazaskerlerinden ve Kad zade-i Rumi'nin torunu gökbilimci Mirim Çelebi, air Hayali, Vize Çelebi gibi 16. yüzy n ünlüleri
ad na mahalleler kurulmu ve Tunca Nehri boyunca Edirne'nin güzel semtlerinden biri olmu tur.
stanbul Yolu - Ay e Kad n
Kalenin ayn ad ta yan kap ndan ba layan bu semt, kentin do usuna do ru uzan r. Bu semtin kurucular aras nda,
özellikle yolun bitiminde, cami ve mahallesi ile Kad Bedreddin, önceden kurulan mahallesi ile Ay e Kad n ve arapdar
Hamza Bey, K nal zade Ali Çelebi, bu semtte bulunan Lala ahin Pa a mezarl nda yatmaktad r. Sitti Sultan' n ayn
semtte bir cami ve saray, yine ayn yerde Merzifonlu Kara Mustafa Pa a'n n bir saray yapt rd , bu saray n sonradan
Mülkiye Rü tiyesi olarak kullan ld bilinmektedir.

k (K yak Baba) - Buçuk Tepe
Söylenceye göre bu semt ad , Edirne'ye ilk girenlerden ve sonradan ad na bir zaviye ve türbe kurulan K yak Baba'dan
alm r. Kentin kuzeydo u yönünde uzanan cadde bugün de ayn adla an lmaktad r. Fetihte baruthane ile Yeniçeri
ortalar burada yap lm r.
yak Baba'n n mezar da K k Halk taraf ndan yapt lan K k Camisi yan ndad r.
k yönünden Edirne'ye giri , Selimiye Camisi'nin en güzel göründü ü aç lardan birini olu turur.
Edirne'nin 104 metreyle en yüksek tepesi olan ve günümüzde mezarl k olarak kullan lan Buçuk Tepe bir isyanla ünlenmi
ve ad bu olaydan alm r.
Küçük ya ta padi ah olan Fatih Sultan Mehmet döneminde, o zamanki deyimle "Tag "; günümüzde ise devaülasyon
denilen paran n de erini dü ürme olay ilk kez ya anm ve bundan kaynaklanan hayat pahal
Yeniçerilerin
ayaklanmas na yol açm r.
Ancak Yeniçerilerin maa lar na Sultan II.Murat taraf ndan "buçuk akçe" zam yap p ikna edilince isyan bast lm ;
olaydan sonra da tepenin ad Buçuk Tepe olarak kalm r.
Buçuk Tepe 17. yüzy l ba lar ndan itibaren canlanmaya ba lam r. Arabac Ali ve Amcazade Hüseyin Pa a'n n bahçe ve
saraylar bu semtteydi. K m Hanlar n geçici olarak yerle tirildi i Defterdar Ahmet Pa a'n n saray n da yine burada
bulundu u bilinmekte
Muradiye - Menzil Ah - Tekke Kap
Kentin kuzeydo usundaki semtlerdir. Burada bulunan ve saraya ba olan ah rlar, menzil te kilat kurulunca Menzil Ah
ad alm lard r. Sultan II.Beyaz d döneminin ünlülerinden Mirahur Ayas Bey ad na da burada bir mahalle bulunmaktad r.
Umurbey Mahallesi
Umurbey Mahallesi Edirne'nin eski yerle imlerinden olup; Timurta Pa azade Umurbey taraf ndan kurulmu tur.
Kaynaklar Umurbey'in bu mahallede zaman za ula mayan bir mescit yapt rd
yazmaktad r.
1890'l y llara kadar bu mahallede bütünüyle zengin aileler oturmakta ve burada ünlü konaklar bulunmaktayd .
Saraçhane - Horozlu Yoku u
Kentin kuzeybat ndad r. Semti saraya (Saray- Cedid) ba layan ve Tunca Nehri üzerinde kurulu ayn adla an lan
Saraçhane Köprüsü çevresindeki yerle meleri kapsar. Semtte ilk yerle imin, saray n bostanc lar olarak nitelenen
Saraçhane Oca 'n n burada olu turulmas yla ba lad öne sürülmektedir.
Daha eski dönemlerde, 15. yüzy n ba lar nda, Çelebi Sultan Mehmet'in annesi Devlet ah Hatun'un Tunca Nehri
nda bir mahalle kurdu u bilinmektedir. Semtteki cami 1878 Rus i gali s ras nda harap olmu tur. Saraçhane
Caddesi'nin kente yak n olan kesimlerinde Beylerbeyi Sinan Pa a Camisi, hamam ve saray ile sadrazamlara ayr lan bir
di er saray (Pa a Kap ) bulunmaktayd . Bunlardan Sadrazamlara ayr lan saray n yerinde günümüzde Devlet Daireleri
yer almaktad r.
Horozlu Yoku u, Kale'nin büyük kulesinden Yaln zgöz Köprüsü yönüne giden yoldur. Sultan II.Selim'in ve Sokullu Mehmet
Pa a'n n e i Esma Sultan taraf ndan Mimar Sinan'a yapt lan cami bu semtte bulunmaktayd . Yine ayn yerde bulunan
Horozlu Medresesi (ya da eceriye Medresesi) Fahreddin-i Acemi taraf ndan yapt lm . Daha sonra, 1878'de bu
Medrese'nin bulundu u yerde Vali Kadri Pa a taraf ndan bir Islahhane yapt lm r. Islahane çevresindeki ev ve arsalar n
kamula
lmas ndan sonra da ayn yerde bir okul (Sanayi Mektebi) in a edilmi tir.
Tunca Bat ndaki Yerle imler
Kale çi ve Kale D ndaki yerle imlerin haricinde Edirne'deki bir di er yerle im alan da kuzeybat da Yeni maret, Y ld m
Semtleri ve Meriç bat nda Karaa aç olmak üzere iki ana alanda toplanm r. Fetihten önce Kalenin kar
nda Aina
varo u bulunuyordu ve muhtemelen imdiki Karaa aç' n yerinde de ba ka bir küçük yerle me vard .
Buralardaki vadi taban akarsular n k n ta malar na aç k bulundu u için dha çok mesire, sayfiye ve av korusu olarak
kullan lm r. Bugün bu k m koruluk, çay rl k ve fidanl kt r.
Kentin kuzeybat ndaki H rl k Tepesine do ru giderek yükselen zemin, yerle meye elveri li bir aland r. Burada, Bizans
dönemindeki küçük varo un yerine, Osmanl Döneminin h zl geli en mahalleleri geçti. Bunlar; bat dan do uya do ru Gazi
Mihal Köprüsü ile geçilen Y ld m Beyazit Semti, Yaln zgöz, II.Beyaz d ve Saraçhane Köprüleriyle geçilen Yeni maret
Semti'dir. Bu mahallelerden Y ld m Beyazit (Eski maret), 14. yüzy n sonlar nda, Gazi Mihal (Orta maret), 15. yüzy n
ilk yar nda ve Yeni maret(II.Beyaz d mareti) de ayn yüzy n sonlar nda kurulmu tur. Gazi Mihal Camisi ve maretine
ah Melek Pa a ile e i Bezirci Hatun'un yap ve kurumlar eklenmi ve semt önemli bir yerle im merkezi durumuna
gelmi tir.
ld m Beyazit mareti olarak da an lan Eski maret'ten günümüze kalan son parça olan Mutfak(A Evi)Bacas da burada
bulunmaktad r.
ld m mareti'nin A Evi, cami avlusundad r. Zaman nda geni bir toplulu a hizmet verdi i bilinir. Günümüze ula an tek
parça bu a evinin mutfak bacas r.
Evi, 1877-78 Osmanl -Rus Sava s ras nda yanm r. Harap haliyle bile güzel bir yap r. Osmanl sosyal sisteminde
lay gibi bir yer tutan imaret sisteminin açlar n ve ihtiyaç sahiplerinin doyurulmas i leviyle de sözkonusu A evi,
tarihimizde anlaml bir yer tutmaktad r.
Öte yandan fetihten önce de bir tekkenin varoldu u belirlenen H rl k'ta, 15. yüzy n ilk yar nda ah Melek Pa a,
ard ndan da Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Sadrazam brahim Pa a taraf ndan birer zaviye yapt lm r.
Evliya Çelebi, 1641'de Sadrazam Kara Mustafa Pa a (Kemanke ) Edirne halk n iste ine uyarak bu tekkeyi kald rtt
yazar. Tekke, Sultan IV.Mehmet'in burada bir kö k yapt rmas ndan sonra yeniden aç lm r.

Karaa aç Yolu ve Karaa aç Semti
Tarih, do a ve ku sesleri aras nda uzanan emsalsiz bir yoldur. "Meriç Köprüsü", "Eski (Jandarma) Karakol Binas " ve
"Tarihi Tren Gar " ile "Hac Adil Bey Çe mesi" Karaa aç'a ula an tarihi parke ta yolun alt n parçalar gibidir.
Yak n geçmi teki Karaa aç'tan köprüye kadar uzanan ek tren yolundan kalma bu güzelliklerle ba layan Karaa aç Yolu
(son dönemde bilinen ad yla Lozan Caddesi) Edirne'nin en güzel mesire yerlerinden olan Sö ütlük Orman 'ndaki ye illik
ve bülbül sesleriyle sarma dola olur.
Yol boyunca gördü ünüz tarihi a açlar n zamanla dinamit lokumlar konulmak üzere kullan lan kovuklar kinci Dünya
Sava 'na haz rlanan Trakya'n n o dönemini çarp bir ekilde vurgulamaktad r.
Edirne'nin bat ndan Tunca'y sonra da Meriç'i a an köprülerden ve güzel bir koru içinden geçen 5 km.'lik yol, kentin
Karaa aç Semtine var r. Karaa aç, yak n geçmi in siyasal olaylar ndan Edirne'nin, en fazla zarar gören semtidir.
1915'te Bulgaristan' kendi yan nda sava a sokmak için Almanya'n n yapt
iddetli bask yüzünden, Karaa aç, Meriç
bat ndaki tüm Türk topraklar yla birlikte Edirne'den ayr ld . Ancak 1923 y nda Lozan Anla mas yla geri al nabildi.
Bugün bu anla may simgeleyen an yla, tarihi Tren stasyonu ve yine tarihi Trakya Üniversitesi Rektörlük binas yla
Edirne'nin en güzel ve irin semtlerindendir.
Edirne'ye dört kilometrelik do a ve tarih yoluyla ba lanan Karaa aç Mahallesi, bir yakla ma göre Antik Orestia ehri
üzerine kurulmu olup; ad burada bir zamanlar varolan Karaa aç ormanlar ndan alm r.
Eski y llarda, Karaa açl lar geçimlerini arapç ktan sa larlarm .
Yak n geçmi te Karaa aç; zengin Edirneliler ile az nl k önde gelenlerinin ve görevli memurlar n ya ad gözde bir yerdi.
Karaa aç 24 Temmuz 1923 Lozan Antla mas ile burada ya anan ünlü diplomatik tart malar sonunda, Sava Tazminat
yerine say lmak üzere Türk topraklar na kat lm r. Burada ya ayan Karaa açl Rumlar, mübadele sonras nda s ra
yak n bir yerde yine ayn ad ta yan bir köy kurmu lard r. imdiki Karaa açl lar ise mübadele döneminde gelmi lerdir.
Günümüzde eski zengin çehresinden çok ey kaybetmesine ra men, Karaa aç, yerle im biçimi ve eski evleriyle etkileyici
güzellikler sunmaya devam etmektedir.

Bundan alt yedi y l önceydi belki de fazla. stanbul Golf Kulübü hani u Maslak Akademinin içinde olan
Güne li bir gün hafif rüzgâr var hat rl yorum. De erli bir turizmci arkada m ö retmen e i ben ve sevgili
zevcem sabah n erken saatlerinde golf oynuyoruz. Bir kaç saha oynand ktan sonra takribi 50 M yan zda
bizimle birlikte yürüyen k skan lacak beyazl ktaki ortu Gömle i Çorap ve ayakkab lar yla daha önce hiç
rastlanmad
z bak lar nda tarif edilemez bir s cakl k güler yüzlü biri yürüyordu. Askeri görevimi aste men
olarak Deniz Kuvvetlerinde yapm olmama ra men elbiselerindeki o parlayan beyaz ve temizlik ilk bak ta
dikkatimi çekmi ti. Merhaba günayd n efendim dedi güler yüzle adam izin verirseniz sizinle yürüyebilir miyim
yapt
z sporu görürüm Senelerdir ama ilk defa f rsat m oldu merak ediyorum dedi. Tabi dedik ba
zla. Üç
dört saha sonra Adamca z sanki bizim yard mc z gibi toplar
siliyor, sa a sola giden A açl k ve kötü
arazideki toplar
Ar yor sopalar
siliyordu. Yok yok diyordu benim çok Ho uma gidiyor utanmay n
diyordu. Neticede oyun bitti kendisini bir eyler içmeye kulübe davet ettik yok gelemem bir toplant için bo
vaktim oldu aray de erlendirdim fena m bilmedi im bir konuyu ö rendim sayenizde dedi. Hiçbir ey
yapmam k bir de adamca
n çal rm k ama o yinede sayenizde diyordu. Yar n dedi belki yine kat m
size. Ertesi gün yine yan zda bizimleydi ama
rt derecede golf sporu hakk nda bilgiliydi ve bunlar
bizimle payla p teyit ettiriyordu. Nazari bilgi saha içinde konuyu ba ar yla yapanlarda sorgulanmad kça genel
kültürdür dedi. Çok merak md r beyefendi dedim iki eyi merak ediyorum ak am toplant dayd z bu kadar
bilgiyi nas l edindiniz. Gece okurum dedi akl ma tak lan konuyu çözmeden rahat etmem Vatan' n vakti yok
hizmet bekler dedi. Ismi âliniz dedim , Cem dedi Denizci Subay m. Sadelik mütevazilik olgunluk san rs n
te men. Komutan bir Çay kram edelim dedim. Yok dedi Komutan de il burada Cem dedi . Bizimle 2 Çay
içimlik vakit geçirdi. Özenle seçti i bilimsel konularda her biri üzerinde doyumsuz bilgi ve sohbet imkan
bulduk. Kalkt vaktim yok k m bekler çok dü kün de bana dedi ye yine geldi i gibi yürüyerek sahan n arazi
Bölümü'nde gözden kayboldu. Arkas ndan hemfikirdik en az 10-15 ki i etkisinde kalm k. Bizi bir saatte etkisi
alt na alm . Bir üniformal denizci subay yana bize yüzba yd . Amiralim dedi imdi buradaym ;
nl kla yürüyerek uradan gitti dedik. Ko arak üç arabal k konvoya binerek uzakla . Böyle bir insand i te
iki günlük dostumuz makam Arabas na korumalar na bakmadan geldi i yerden yürüyerek tüm sevgimizi de
alarak gitmi ti. O özel insan
Amiral Cem Çakmak'd . Art k yok. Zaten bir 30 A ustos günü Kapat lan stanbul Golf Kulübü o sevgi dolu
Sahas da yok.
Mekan cennet olsun.
Sevgiyle kal n Dostlar m.
KAMURAN BA
Ömer KURAN’ n katk
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