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Hizmetlerimiz Dünyaya Armağan Olsun !

09.02.2016 tarihindeki toplantımız HİLLY OTEL’de yapıldı.
Kulüp Başkanımız Demirkan Çağlayan; HİZMETLERİMİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN sloganı ile
açtığı konuşmasında, Sayın Erdal Günel’in aramıza katılması ile ilgili memnuniyeti dile getirdi. Sayın
Üyemiz Erdal Günel “Yeniden Edirne Rotary Kulübünde olmaktan memnuniyeti ile ilgili bir konuşma
yaptı. Ayrıca Edirne Valiliği tarafından Edirne Rotary Kulübü Dönem Başkanı Av. Demirkan Çağlayan’a
verilen 08.02.2016 tarihli TEŞEKKÜR BELGESİNDE, Osmanlı’dan Cumhuriyete İdari Dönüşüm ve Mülki
İdare konulu çalışmanın basım ve yayımlanması nedeni ile yapılan destek ve katkılar konu edildi. Sayın
Başkan bu teşekkür belgesini Edirne Rotary Kulübü adına almaktan memnuniyetini ifade etti.

TOPLANTIYA KATILIM : 19 Üye

KATILIM YÜZDESİ:%68

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ :
20 Şubat 1979 Meşve YAYALAR Doğum Günü
21 Şubat 1995 Tevfik Batuhan ÇAĞLAYAN Doğum Günü
ŞİMDİDEN KUTLARIZ.
Önümüzdeki hafta toplantımız :16.02.2016 Tarihinde, Saat 19.oo de, Hilly Otel’de.
Başkan : Demirkan ÇAĞLAYAN
Sekreter : Ali ES
Sayman : Emre ALP
Gel.D.B : Ahmet ÇELİK
Geç.D.B. : Cengiz TUĞLU
Bülten irtibat : Şerif Acar İMER 0 532 412 07 39 İrtibat Mail : nethukuk22@gmail.com
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Yukarıdaki Fotoğraf Rus’lar tarafından çekilmiş olup, yaklaşık 130 yıl önceki Edirne’yi
göstermektedir. Selimiye Camii ve etrafındaki alanın o yıllardaki durumu;
RUSLAR NEDEN GELİP EDİRNE’NİN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ ACABA?
1877-1878 Türk-Rus savaşında, 20 Ocak 1878’de Edirne, on üç aydan fazla sürecek olan Rus
işgali altına girdi. Birçok bölgesi yakılıp yıkıldıktan sonra 13 Mart 1879’da yine Osmanlı Devleti’ne
bırakıldı.
20. yy’ın başlangıç yılları da Edirne’ye zor günleri getirdi. 1912’de Balkan devletlerinin
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı giriştiği Balkan Savaşı’nda Edirne yüz altmış gün Şükrü Paşa’nın
kahramanca savunmasına karşın, açlıktan Bulgar ve Sırp kuvvetlerine 26 Mart 1913’de teslim oldu.
22 Temmuz 1913’de Enver Bey komutasındaki kuvvetler hiç bir direnişle karşılaşmadan Edirne’ye
girdiler. Kent yıkık ve harap durumdaydı. Diğer Avrupa Devletlerinin Türkler’i Edirne’den çıkarmak
için verdikleri tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve Edirne 10 Ağustos 1913’te imzalanan Bükreş
Antlaşması gereğince Osmanlı toprağı sayıldı.
Batıya açılan kapı Edirne parlak dönemlerinde geçiş yolu üzerindeki konumuyla ve ticaretinin
canlılığıyla Osmanlı’nın çok önemli merkezlerinden biriydi. Kentin önemi yalnızca onun ticari
gücünden gelmiyordu. Bu kent, İstanbul’da etkisini göstermeye başlayan Batı çıkışlı sanat
modalarını hemen benimseyip, Balkanlar’a yayılmasını sağlamak gibi bir görevi de üstlenmişti.
17. yy’da Edirne 350 bin nüfusu ile İstanbul, Paris ve Londra’dan sonra Avrupa’nın dördüncü
büyük kentiydi. İmparatorluğun gerilemesi, geçirdiği büyük yangınlar (1745, 1751) ve özellikle 19.
yy’da uğradığı işgaller (1829 ve 1878 Rus, 1913 Bulgar, 1920-1922 Yunan) kentin sosyal ve
ekonomik dengelerini etkiledi. 1828-1829 Osmanlı- Rus savaşları sırasında Müslüman halkın çoğu
göç etti. Onlardan boşalan yerlere köylerden Hıristiyanlar yerleştirildi.
Edirne’de 19. yy sonlarında, Müslümanların nüfusu 79 bin, Rumların 77 bin, Ermenilerin 5
bin, Bulgarların 32 bin, Yahudilerin 9 bin civarındaydı. (sehirtarihleri.com)

BAHÇELERİN KORKULU RÜYASI…

AYRIK OTU :
TOPRAKTAN KOPARILAN BİR AYRIK OTUNUN KURUDUKTAN 7 YIL SONRA TOPRAĞA
DÜŞTÜĞÜNDE YENİDEN YEŞERDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ ? Bu canlının yaşam çabası
takdir edilmeyecek gibi değil….
Bahçelerimizde gördüğümüzde hiç hoşlanmadığımız ayrık otu çok arsız bir bitki olup bu ot,
hızla yayılmakta ve bahçedeki diğer bitkilerin nefes almasını ve büyümesini olumsuz
etkilemektedir.
SANILDIĞININ AKSİNE AYRIK OTU ŞİFALI BİTKİLER ARASINDADIR.
Ayrık Otu (Ayrık kökü) (Agropyrum repens): 30 cm’den 1 metreye kadar uzayabilen, yabani, otsu
bir bitkidir. İçerisinde potasyum, demir gibi mineraller, A ve B vitaminleri ile saponinler, şeker, triticin,
glikovalin, müsilaj gibi maddeler ve uçucu yağ bulunur.
Ayrık Otunun Faydaları ve Etkileri: Vücudu kuvvetlendirir ve kanı temizler. Özellikle ateşli
hastalıklarda hastayı rahatlatıcı etkiye sahiptir. İdrar söktürücüdür. Böbrek iltihaplarını giderir. Ayrık otu,
böbreklerdeki ve mesanedeki kum ve taşları düşürmeye yardımcı olur. Prostata karşı koruyucudur.
Ergenlik sivilceleri başta olmak üzere deri hastalıklarına karşı da faydalıdır. Romatizma ve gut
şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur.
Ayrık Otu Nasıl Kullanılır ? Ayrık otu kökleriyle birlikte kurutulduktan sonra suda kaynatılarak
kullanılır. Ayrık otunun, asıl kullanılan yeri Ayrık kökü denilen kök kısımlarıdır. Bitkinin kök kısmı
topraktan temizlenip, 15-20 gün kadar oda sıcaklığında kurutulur . Kuruyan kök kıyılır ve 2 çorba kaşığı
kıyılmış bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılır. Günde 4 defa birer çay bardağı yemeklerden evvel içilir.
Çay: 20 gr. ayrık kökü bir litre suda haşlanarak çay gibi içilir. Kaynarken içine limon atılırsa daha
güzel bir tat verir.

LAKERDA HİKAYESİ, Behmuaras ve Aydın Boysan’dan:
Lakerda kelimesi İspanyolca' daki "La kerrida" ( istenince olan şey ) kelimesinden gelmektedir.
Hal böyle olunca bunun bir Grek ismi olduğu savı mesnedini kaybetmiş olur. İspanyol Musevilerinden
balıkçı Behmuaras' ın Toledo şehri balık halinin duvarında bugün bile asılı duran hikayesi oldukça
inceliklidir.
Behmuaras İspanya' nın Malaga kentinde yaşayan fakir bir balıkçıdır. Ailesini geçindirmek için
yapabileceği başka bir iş yoktur. 1326 yılında, Musevilerce kutsal atfedildiği için çalışmanın yasak olduğu
bir Şubat ayı ve cumartesi günü balığa çıkar. Küçük oğlu için onun çok sevdiği ton balıklarından avlamak
istemektedir. Karısının itirazlarını bir türlü dinlemez. Bu olaydan sonra aylarca balık için açıldığı denizden
eli boş dönünce bu kutsal atfettikleri günlere hürmetsizliğini hatırlar. Af diler, yeniden ağlarının balıkla
dolması için dua eder. Duası kabul olunan Behmuaras sonraki aylarda ağlarına takılan ve oğlunun çok
sevdiği ton balıkları ile döner. Kutsal saydığı aylarda ava çıkamayacağı için, tuttuğu balıkları tuza yatırıp
uzun süre dayanacak şekilde salamura yapma yolunu geliştirir. "La kerrida" ( istenince olan şey )
kelimesi balıkçının duasının kabulünü anlatır.
Balıkçılığı iyi bilen İspanyol musevilerin bir kısmı, 2.Bayezit döneminde Osmanlı' ya sığınır.
Bunların önemli bir kısmı Selanik'e yerleştirilir. Lakerda' yı Selanik' li Rum ve Türk balıkçılara öğretirler.
Yaygın olarak Rum balıkçılarca yapılan lakerda oradan İstanbul' a taşınır. Cumhuriyet dönemine kadar
Rum nüfusun bir hayli fazla olduğu Trakya ve İstanbul' da, bu meze yörede Türklerce de bilinen, yapımı

yaygınlaşan bir meze olmaya başlar. Lakerda yapımında olduğu gibi balığın tuzlu salamura ile saklanma
yöntemi sınıra yakın oluşları sebebiyle karşılıklı etkileşimin güçlü olduğu, iki halkın uzun yıllar birarada
yaşadığı Marmara kıyıları, Saroz körfezi civarı ile Çanakkale, Balıkesir, İzmir gibi kentlerde de yaygındır.
Aydın BOYSAN, çocukluğunun Samatya' sına dair bir lakerda hikayesine "İstanbul' un Kuytu
Köşeleri" isimli kitabında yer verir. Camekanlı arabasıyla Samatya sokaklarında İstanbul' un en lezzetli
lakerdasını satan Tekfur Usta' nın, kendisinden iki kilo lakerda isteyen kişiye 100 gr lakerda sarıp
başından sepetlemesini anlatır. Soranlara, " Bu ayı iki kilo lakerdayı evine götürür, tavasını ızgarasını
yapmaya çalışır. Ziyan edemem lakerdayı." diyecektir. Lakerdanın İstanbul' la bu kadar özdeş
oluşuna karşılık, Trakya' da Saroz' lu balıkçıların da lakerdayı kendilerine has püf noktalarıyla
sahiplenişinin ortak bir yanı vardır. Bu da lakerdanın tarihi ve kaynağından gelmektedir.
(trakyagezi.com)



KOMİK 

HER KÜLTÜRE GÖRE CAFÉ VAR !
Çanakkale,
Saat Kulesi Meydanı
arkasındaki bir
sokaktan…

FELSEFE ÖĞRENCİSİNİN SINAV KAĞIDINDAN

Bu cevabın 8 TAM puan alması ilginç.
Espri anlayışı olan hıocanın hali başka !

TEMEL’İN AŞK ŞİİRİ….
Temel bir kıza aşık olmuş, aşkından ŞİİR yazmış;
Sabahları yemek yiyemiyrum,
Çünkü seni düşünüyrum.
Öğlenleri yemek yiyemiyrum,
Çünkü seni düşünüyrum.
Akşamları yemek yiyemiyrum,
Çünkü seni düşünüyrum.
Geceleri hiç uyuyamiyrum,
Çünkü açımmm…
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