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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımızı dönem sloganımızla “Rotary ile ışık saçın” diyerek açtık. Öncelikle öğretmen
üyelerimizin ve sevgili öğretmen eşlerin “Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. 1. Grup
Kulüpleri olarak (Silivri, Çorlu, Çerkezköy, Bahçeşehir ve Edirne) Çorlu’da ortak toplantımızı
gerçekleştirdik. Çorlu Rotary kulübünden Cem başkana ve kulüp saymanı Özlem hanıma
teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek dönem Guvernörü Mehmet Sabri GÖRKEY ve sevgili eşlerinin de
katıldığı toplantımız canlı müzik grubunun da varlığıyla oldukça eğlenceli geçti. Ayrıca Mehmet Sabri
bey ve Guv. Yardımcımız Ali DOĞAN tüm kulüp üyelerimize selamlarını söylediler, iletiyorum.
Rotary Unicef Okulları Projesi kapsamında olan Karaağaç Yatılı Bölge Ortaokulu’nun perdelerinin
değişimi ile ilgili çalışmamızın tamamlanması nedeniyle okul ziyareti gerçekleştirdik. Bu güzelleştirme
projesini destekleyen başta Göksu Rotary Kulübü’nden Saadet GARAN başkanıma, gönüllü
destekçilerimize ve tüm kulüp üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantımızın bir bölümünü
(serbest kürsü) doğrudan kulübümüzle ilgili düşünce ve önerilerin paylaşımına ayırdık. Kulüp
üyelerim önemli gördükleri konuları vurguladı ve önerilerini sundular.
Trakya Balkan Buluşması olarak değerlendirdiğimiz bir proje kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan
Rotary Kulüpleri ile çok daha önceye dayalı dostlukları canlandırmak üzere yeni kulüp ziyaretleri ve
ortak toplantılar planlıyoruz. İlkini önümüzdeki hafta Dimetoka Kulübü ziyareti ile başlatmış olacağız.
Kulüp üyelerimizden Edirne Rotary Kulübü’ne yakışan bir katılım yüzdesi beklediğimi ifade etmeliyim.
Bu nedenle Salı akşamı toplantımız yapılmayacaktır.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
Bültenimiz_5 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.
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Evlilik Yıldönümü KUTLARIZ….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 01.Aralık.2014 Pazartesi Salı saat 18.oo de Rotary Evi önünde buluşuyoruz.
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Japonya'da bir çocuk 10 yaşlarındayken bir trafik kazası geçirmiş ve sol kolunu kaybetmiş. Oysa çocuğun
büyük bir ideali varmış . Büyüyünce iyi bir judo ustası olmak istiyormuş. Sol kolunu kaybetmekle birlikte,
bu hayali de yıkılan çocuğunun büyük bir depresyona girdiğini gören babası, Japonya’nın ünlü bir Judo
ustasına gidip yapılacak bir şeyin olup olmadığını sormuş..
Hoca:
-Getir çocuğu ..bir bakalım, demiş.
Ertesi gün baba-oğul varmışlar hocanın yanına..
Hoca çocuğu süzmüş ve
-Tamam demiş..yarin eşyalarını getir, çalışmalara başlıyoruz.
Ertesi gün çocuk geldiğinde hocası ona bir hareket göstermiş ve bu hareketi çalış demiş.
Çocuk bir hafta ayni hareketi çalışmış..
Sonra hocasının yanına gitmiş. "Bu hareketi öğrendim başka hareket göstermeyecek misiniz?" diye sormuş.
Hocanın cevabı:
Çalışmaya devam et olmuş...
2 ay,3 ay,6 ay derken çocuk okuldaki bir yılını doldurmuş.. Çocuk bu bir yıl boyunca hep o ayni hareketi tekrarlamış.
Hocanın yanına tekrar gitmiş:
-Hocam bir yıldır ayni hareketi yapıyorum bana başka hareket göstermeyecek misiniz?
-Sen ayni hareketi çalış oğlum . Zamanı gelince yeni harekete geçeriz..
2 yıl ,3 yıl, 5 yıl derken çocuk judodaki 10.yılını doldurmuş.
Bir gün hocası yanına gelip. .."Hazır ol ! " demiş.. "Seni büyük turnuvaya yazdırdım.
Yarin maça çıkacaksın!"..Delikanlı şok olmuş..
Hem sol kolu yok hem de judo da bildiği tek hareket var.
Ünlü judocuların katıldığı turnuvada hiçbir şansının olmayacağı düşünmüş ; ama hocasına
saygısından ses çıkarmamış...
Turnuvanın ilk günü delikanlı ilk müsabakasına çıkmış. Rakibine bildiği tek hareketi yapmış ve kazanmış. Derken.. ikinci
üçüncü maç....
çeyrek, yari final ve final...
Finalde delikanlının karşısına ülkenin son on yılın yenilmeyen şampiyonu çıkmış.
Tam bir üstat delikanlı dayanamayıp hocasının yanına koşmuş...
-Hocam hasbelkader buraya kadar geldik ama rakibime bir bakin hele.. Bende ise bir kol eksik ve bildiğim tekbir hareket
var..bu kadar bana yeter.. bari çıkıp ta rezil olmayayım izin verin turnuvadan çekileyim..
-Olmaz demiş hocası. Kendine güven,çık dövüş.
Yenilirsen de namusunla yenil.
Çaresiz çıkmış müsabakaya. Maç başlamış.Delikanlı yine bildiği o tek hareketi yapmış ve tak.!
Yenmiş rakibini şampiyon olmuş.
Kupayı aldıktan sonra hocasının yanına koşmuş:
-Hocam nasıl oldu bu iş? Benim bir kolum yok ve bildiğim tek
bir hareket var. Nasıl oldu da ben kazandım.?
-Bak oğlum 10 yıldır o hareketi çalışıyordun. O kadar çok çalıştın ki ,artık yeryüzünde o hareketi senden daha iyi yapan hiç
kimse yok.
Bu bir, ikincisi de o hareketin tek bir karşı hareketi vardır.
Onun için de rakibinin senin sol kolundan tutması gerekir.!

Okyar YAYALAR!ın katkısı ile

Feriştahı Gelse Doğrusu Öğrenilemeyen 20 Kelime
Eşortman, aşortmen, aşofme
Öncelikle doğru yazımıyla başlayalım; “eşofman.” TDK’dan baktık, tescilledik, yalanımız yok. İlkokulda o
eşofmanı ilk ‘laylon’ poşete (ay yok naylon sanki bunun doğrusu) koyduğunuz gün sattınız ruhunuzu şeytana siz
çocuklar. Öğrenelim, öğretelim. Eşofman.
Puaça, poğça
Hemen düzeltiyoruz; “poğaça”. Seyyar satıcı afişi görme talihsizliğinde bulunduysanız dikkat etmişsinizdir; bin
bir çeşit poğaça yazılış türü vardır. Doğrusunu düşünmeden homini gırtlak gibi poğaçaya abanıyorsunuz, sonra
ağlıyor TDK arkanızdan.
Bisküvüt, püsküüt, bisküvit, püskevit
Devlet Bahçeli kalpten konuşmasında öyle duygulu püskevit dedi ki, aldığımız duyumlara göre TDK kapısına
kadar gidip orijinali “bisküvi” olan bu sözcüğü püskevit olarak değiştirdi. Değiştirmedi tabii. Söylenişi on çeşit
farklılık gösterse de bu sözcüğün doğru yazılışı “bisküvi”, doğru okunuşu da ne tesadüftür ki yine, bisküvidir.
Afiyet olsun.
Halüsülasyon, halüsünasyon, halisülasyon
Doğrusu, “halüsinasyon”. Sulandırılmış halüsinasyon görmek isteyenler için halüsülasyon olarak kullanılması
pek tabii normal olabilir. Ama zaten normal zamanda gördüğünü iddia edenlerin çoğunun halüsinasyon
görmediğini de düşünürsek kelimenin yazılış biçiminde sorunlar yaşanması da gayet normal sanırsak.
Tabiki, tabi ki, tabiyki
Doğrusu, “tabii ki.” Doğuştan iki sesli harfin yan yana bulunduğu kelimelere bir tepkisi olan toplumumuz doğal
olarak tabii ki ibaresine de yüksek direnç geliştirmiş durumda. Ama merak etmeyin, iyi bir haberimiz var.
Araştırmalara göre iki sesli harfi art arda yazmak insanı gebertmiyormuş. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Pattez, pattiz, patatez, patitis
Son zamanlarda fast food restoranlarına alternatif isim bulmakta güçlük çeken firmalar soluğu patates
kelimesinin yanlış kullanım denizlerinde aldı. Sonra oldu o mekan isimleri Patato, Potato, Patatos… Patatesin
kilosu da 5 TL’ye çıktı bu arada. Ver elini Hümeyra hadi TDK’ya gidelim, çok zor olmamalı hani, bir patatese
bakıp geliriz…
Oparlör, apörlö
Doğrusu, bir zahmet “hoparlör”. Çoğu zaman satıcısının dahi kapısına “apörlö bulunur” şeklinde ibare
yazmasına karşılık bu tür ürünlerin yanında kullanım kılavuzuyla beraber telaffuz kılavuzunun da getirilmesi için
çalışmalara başladık.
Pantalon, pantelon, pantul
Pantulları çektim” gibi bir ibarenin sözlüğümüze kazandırılmasının gönülden destekçisi olsak da, bu kelimenin
doğru yazılışı “pantolon” şeklinde sevgili okur. Bazen hayal kırıklığıyla yaşamayı öğrenebilmeli insan.
Debraj, deprej
Doğrusu, “debriyaj”. Şu iki harften kaçacağınız yerde başka şeylerle uğraşsaydınız dünyaları kurtarmıştınız.
Tamam kurtaramamıştınız belki ama olsun ne çıkar?
Eksoz, egzost, ekzoz
Sanayi sitesinin bitmez çilesi, esnafın … Sanırız oto tamir bu kelimeden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi.
Adeta dil bilimin kanayan yarası olan bu sözcüğün doğru kullanım şekli “egzoz”. Gel de dilin varıyorsa söyle,
varıyor mu?
Tualet, tulevet, tovalet
“Tuvalet”. Yanında bedava olarak WC ibaresinin de yanlış kullanımlarıyla beraber gelen bu sözcük, amiyane
tabirle altınıza yapmak üzereyken ve “dil bilgisi my ass” gibi saçma sapan bir durumdayken umurunuzda
olmayacaktır tabii ki. Ama yine de yanlışı düzeltip ukala olmanın kimseye zarar verdiği görülmemiş.
Maşşallah, maaşallah
En çok Adnan Oktar’ın ağzından kediciklerine söylediği bir sözcük olarak yer etse de artık aklımızda, maşallahın
kaynağı başka. Bir kamyon gidiyor önünüzde, arkasına takmış süslü yazıyı. Ama yanlış. Hemen ne yapıyoruz?
Solluyoruz aracı, öttürüyoruz kornamızı “Ağbiii yanlış yazmışsın” diye bağırıyoruz. Oldu mu? Hiç olur mu?
Şarz, şarc
“İnce uçlu Nokia ŞARZI olan var mı?” cümlesindeki zavallı şarzı tanıdınız mı? Eh, onunla tekrar tanışmanın
zamanı geldi. “Şarj”a merhaba deyin. Doğru kullanımlı, TDK’dan onaylı, şarj.

Gardolap, gar dolap, gardrop
Doğrusu, “gardırop”. Gar dolap deyince de sanırsınız ki gar büyüklüğünde dolabı var adamın… Yok anam yok,
yanlış kullanımdır o.
Bilmukavele, bilmukavva
“Bilmukabele” efendim. Bir nevi size iyi günler diyen kişiye eyvallah hacı demek yerine “Bilmukabele efendim,
aman efendim canım efendim” tonuyla cevap vermek istediğinizde kullanmak isteyebileceğiniz bir sözcük.
Kısacası dil bilgisiyle patron tavlama yöntemi. Daha metal grup tişörtünü sırtından yeni çıkarmış bir stajyer
patrona bilmukabele derse ne olur biliyor musunuz? Orada terfi olur, orada samanlıklar seyran olur.
Alayına muamele gören herkezzz
Milletçe sonu “s” ile biten kelimelerle sorunumuz var. Dönün bakın patatez, domatez, vb… Çarliston biber
merkez kafasına göre herkes. Net olsun.
Uhde, ukde…
“İçimde uhde kaldı.” gibi hatalara gark olmuş bu cümlede içte kalanın uhde olmadığını adımız gibi bilmeliyiz.
Olsa olsa kedidir kedi, veya uktedir, “ukte”.
‘Yanlızlar’
Yanlış kullanımdan nasibini en çok alan bir diğer sözcük tabii ki doğru kullanımıyla birlikte “yalnız”. O dil nasıl bir
dil de sürçüyor bu kadar anlamadık ki arkadaş? İbrahim Tatlıses’ten feyz alın, “yalnızım yalnız”.
Ve yalnışlar…
üst maddeyi referans alabilirsiniz.
Ve direkler…
Direk dediğimiz kale direği, direk dediğimiz sokak direği, direk dediğimiz elektrik direği. Direkt dediğimiz de
başka bir şey. bkz: Okuldan direkt eve geçeceğim.

Kumaşlar perdeci yolunda. (Başkanımız Cengiz TUĞLU’ nun ellerinde)

Perdeler takıldıktan sonra

Perde teslimine katılan sevgili üyelerimiz..

