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Bu hafta dönemimizin ilk e li mutat toplant
toplant zada e lerimiz kat lm .

Bülten No: 1501

Erdal ATAÖZDEN (2.grup .Guv.Yrd.)

Kurulu : Mart 1977

Charter : Mart 1980

yapt k.Daha önce Guvernörümüzün ziyaretinde ve piknik

Toplant zda geçen ve bu dönem kulübümüze yapt
plaketi sunuldu.

katk lardan dolay

endo an SUSES ’ ne bir te ekkür

20-21-22 Kas m tarihlerinde Bulgaristan 1482.Bölge kulübü Pomorie Rotary kulübü katk ile 2 gece 3 günlük
bir gezi yap lacakt r.Daha detayl bilgi için Tamer BORAL dostumuza muracat edebilirsiniz.
20.Ekim.2015 tarihli mutat toplant z Çimenta Trakya Çimento Fabrikas nda smail GÜMÜ DERE ‘nin ev
sahipli inde yap lacakt r. yeri ziyareti olan toplant z ö le saat 12.oo de yap lacakt r.

Bültenimiz_4 sayfad r
30.Haziran 2015 itibar yla Dünyada 1.235.536 Rotaryen ve 35.109 kulüp bulunmaktad r.
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endo an SUSES

Adam ve e i Soner SUSES

Ahmet ÇEL K – Gürkan KÖMÜRCÜ
Atakan SEZER – Cengiz TU LU – Halil ALTU – Kaan UZUNCA
Oktay ALEMDAR – ROrkun BÖLENLER – Re at AYAN

DEVAM DURUMU
MUTLU GÜNLER

Z

:

% 55.oo

:

21 EK M Kemal KARAKU

Do um Günü

25 EK M smail GÜMÜ DERE

Do um Günü

26 EK M Yasemin B LG

Do um Günü

Önümüzdeki hafta toplant
Ba kan : Demirkan ÇA LAYAN
Gel.D.B : Ahmet ÇEL K
Bülten irtibat : Faruk ETKER

KUTLARIZ…

z: 20.Ekim.2015 Sal Ö lede Lalapa a Çimento Fabrikas nda

Sekreter : Ali ES
Sayman : Emre ALP
Geç.D.B. : Cengiz TU LU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

STANBUL’UN YÜZ DEY

NDEN ÖRNEKLER

“ stanbul'un 100 Deyimi" isimli kitap, stanbul'da ya anm olaylar n, tarihi ki iliklerin konu oldu u deyimlerin
anlamlar ve ortaya ç
hikayelerini içeriyor.
stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ö retim Görevlisi Çilem Tercüman taraf ndan kaleme al nan kitapta
yer alan deyimlerden baz lar öyle:
1-A nla ku tutsan nafile:
Osmanl mparatorlu u'nun güçlü dönemlerinde, Fransa ile her alanda iyi ili kilerin kuruldu u y llarda, Topkap
Saray 'nda huzura kabul edilmeyi bekleyen Fransa elçisi, i inin çok önemli ve acele oldu unu söyleyerek,
zlara as bir an önce içeri al nmas için ikna etmeye çal r ve buna kar k u cevab al r:
evketli padi ah z bugün çok hiddetli. Biraz önce külah ndan tav anlar ç karan, alev alev yanan çubuklar
nda söndüren, havaya uçurdu u ku u birkaç sözüyle geri döndürüp a yla ayaklar ndan yakalayan
hünerli bir hokkabaz dahi huzurundan kovdu. Senin anlayaca n, a nla ku tutsan nafile, ama yine de büyük
bir hünerin varsa söyle, zat- ahaneye arz edeyim."
2-Ate pahas :
Kanuni Sultan Süleyman maiyetiyle Halkal civar nda ava ç kar. Aniden ba layan iddetli ya mur, padi ah ve
adamlar kar lar na ç kan ilk eve s nmak zorunda b rak r. Ev sahibinin yakt ate in kar
nda elbiselerini
kurutup nan padi ah, yan ndakilere dönerek, " u ate bin alt n eder" der.
Ya murun dinmemesi üzerine padi ah ve maiyetindekiler, geceyi de bu evde geçirirler. Konuklar
tan yamasa da önemli ve zengin ah slar olduklar anlayan ev sahibi, sabah ona borcunu soran sultana
"Binbir alt n" cevab verir. Bu cevab n
nl kla kar lanmas üzerine ise ate e bin alt n de eri kendisinin
biçti ini, gecelik konaklaman n ise bir alt n oldu unu söyler. "Ate pahas " deyimi, bu hadise üzerine
do mu tur.
Ederinden fazla çok pahal eyler için bugün de yayg n ekilde kullan lmaktad r.3-Bal k kava a ç nca:
stanbul Bo az 'n n Karadeniz'e aç lan noktas ndaki Rumeli Kava ile Anadolu Kava 'nda, çok rüzgarl ve
ak nt kuvvetli oldu u için bal k tutmak zordur. Bu nedenle bal n bol bulundu u ve fiyat n dü tü ü
zamanlarda ehirde tutulan bal klar n, Kavaklar'a kadar götürülüp sat ld görülür. Sair zamanlarda dü ük
ücretle bal k almak isteyen mü terilere, bal kç lar taraf ndan verilen cevap ise "o sizin dedi iniz ücret, bal k
kava a ç nca olur" eklindedir.
Verilen vaatlerin asla yerine getirilmeyece ini, söz konusu i in olmayaca
anlatmak için kullan lan "bal k
kava a ç nca" deyimi bu halden do mu ; ancak zaman içinde deyimde geçen "kavak" kelimesi semt
anlam yitirerek, kavak a ac zannedilir olmu tur.
4-Ba nda kavak yeli esmek:
Anadolu ve Rumeli kavaklar n iddetli rüzgarlar üzerine söylenmi bir deyimdir ki, sorumluluk duygusundan
uzak gençler, zevk ve e lence pe inde ko anlar veya zihnini gerçekle mesi imkans z i lerle me gul edenler
için kullan lmaktad r.
5-Çar amba pazar veya Çar amba pazar na dönmek:
Osmanl mparatorlu u döneminde çar amba günleri Fatih Camisi avlusunun duvar ndan Yavuz Selim'e kadar
yan sokaklara büyük pazar kurulurdu. Kalabal , karga ay ve düzensizli i ifade etmek için kullan lan
"Çar amba pazar " veya "Çar amba pazar na dönmek" deyimi buradan gelir.
6-Dingo'nun ah :
stanbul'da ula m için atl tramvaylar n kullan ld y llarda iki at ile çekilen tramvaylara dik
hane yoku unu
kabilmesi için fazladan atlar ko ulurdu. Azapkap 'da tramvaya eklenen takviye atlar, Taksim'de Dingo isimli
bir Rum vatanda taraf ndan i letilen ah rda dinlendirilir, sonra tekrar Azapkap 'ya götürülürlerdi. Gün içinde
sürekli atlar n girip ç kt ah n, bu durumu dolay yla girenin ç kan n belli olmad veya her önüne gelenin
girip ç kabildi i yerler için "Dingo'nun ah " deyimi kullan lmaya ba lanm r.
7-Dolap çevirmek:
Eski konaklarda haremlik ile selaml k aras nda irtibat sa layan a açtan yap lan, silindirik, alt ve üst
taraflar nda bir mil ile tutturularak çevrilen dolaplar vard . Birbirlerine alaka gösteren ve ev sahiplerinin bundan
haberdar olmas istemeyen konak görevlileri, dolap vas tas yla haberle irler ve birbirlerine haber
gönderirlerdi. Konaklarda dolab n bu gibi i lerde kullan lmas ndan dolay günlük dilde gizli i ler yapmak
anlam nda "dolap çevirmek" deyimi kullan r olmu tur.

8-E ref saati:
Eski stanbul'da sefer, sava , dü ün, seyahat gibi önemli bir i e giri meden önce mutlaka e ref, yani u urlu bir
vakit gözetilirdi. Saray halk ndan sokaktaki insana kadar herkes buna inan rd . Ki i önemli bir i e giri meden
önce dönemin astronomu say lan bir müneccime ba vurur, müneccim de y ld zlar n hareketlerinden ve
gezegenlerin gökyüzündeki durumlar ndan bir mana ç kararak e ref saat tayin ederdi. Günlük dilde bu deyim
sinirli bir mizaca sahip olan sa solu belli olmayan bir ki iden bir ey istenece i zaman " u an s ras de il,
ref saatini beklemek laz m" eklinde de kullan lmaktad r.
9-Gözden sürmeyi çekmek:
Kas mpa a'daki Haliç Tersanesi'nde "göz" ad verilen özel bölmelerde "sürme" denilen keresteler istiflenerek,
muhafaza edilirdi. Ancak bütün tedbirlere ra men zaman zaman aç kgöz ve becerikli h rs zlar taraf ndan
gözlerden sürmeler çal rd .
Günümüzde göz ve sürme kelimeleri bu anlamlar yitirmi olsalar da hala h rs zl kta marifeti ifade etmek için
kullan lan "gözden sürmeyi çekmek" deyimi buradan gelmektedir.
10-Kabak tad vermek:
Fatih Sultan Mehmed taraf ndan yapt lan medreseye devam eden talebelere medresenin a evinde her gün
yemek verilmektedir. Bilhassa cuma günleri sofralar n iyice zenginle ti i, yemeklerin çe itlendi i medresede
mevsimi geldi i zaman haftalarca her gün kabak yeme i ç kar, sürekli ç kan kabak yeme inden do an usanç
ile her türlü b kt
hal için "kabak tad vermek" deyimi kullan lmaya ba lan r.
11-Marmara ç ras gibi tutu mak:
Eskiden ocak, soba veya mangalda ate yakabilmek için ç ralar kullan r, bu ç ralar ise çar larda tutam
halinde sat rd . Aniden parlayanlar, öfkelenenler için kullan lan deyimi, sak zl çam a açlar yla me hur olan
"Marmara ç ras gibi tutu mak" Marmara Adas 'ndan toplanan ve reçinesi bol oldu u için kolayl kla yanan
ralardan do mu tur.
12-Püsküllü Bela:
II. Mahmud devrinde önce askerler, ard ndan memurlar için resmi ba k olarak kabul edilen fes, k sa sürede
halk taraf ndan da kullan lmaya ba lan r. Fesin yayg nla mas n ard ndan de ik renk ve biçimleri, püsküllü
ve püskülsüz olanlar , hatta püsküllerin de envai çe idi sokaklarda görünür. Ya mur ve kardan kal bozulan,
rüzgarda püskülleri sürekli kar an fesin kullan
zahmetli ve masrafl bir i tir. Ba
n bu durumuna binaen
do an ve elinden kurtulmas güç, zarara ve s nt ya yol açan kimse yahut eyler için söylenen "püsküllü bela"
deyimi, bugün dahi s kça kullan lmaktad r.
13-Üsküdar'da sabah oldu:
Üsküdar'da deniz k
ndaki Valide Sultan ve Mihrimah Sultan camilerinin müezzinleri, kar tarafta ya ayan
padi aha seslerini duyurabilmek ve ondan ihsan alabilmek, belki saray müezzinli ine yükselebilmek ümidiyle
sabah ezanlar mutlaka Be ikta 'taki cami müezzinlerinden önce okurlarm . Bir eyin zaman geçirmek,
geç kalmak anlam nda bugün dahi kullan lmakta olan "Üsküdar'da sabah oldu" deyimi, vaktiyle ayn hat
üzerinde olmalar na ra men Üsküdar' n Be ikta 'tan önce okunan sabah ezanlar ndan kaynaklanm r.
14-Yelkenleri suya indirmek:
lk zamanlarda yükseklerde uçan kimselerin daha sonra durumlar n fark na vararak eski hallerinden
vazgeçtiklerini anlatmak için kullan lan bir deyimdir. Eskiden gemiler, rüzgarl havalarda yelkenle yürütülürdü
ve gelene e göre bir gemi, yabanc bir ülkenin s rlar na girdi inde sayg gere i yelkenlerini indirmek
zorundayd . Bir gün Fatih Sultan Mehmed, Rumelihisar 'nda gezerken bir Ceneviz gemisi hisara yakla r ancak
yelkenleri indirilmez. Kaptana yelkenleri indirmesi hat rlat lmas na ra men geminin yelkenleri indirilmeyince
Fatih'in emriyle gemi topa tutularak bat r ve böylece bu deyim dilimize geçer.
15-Z vanadan ç kmak:
vana, eskiden sigaran n veya tütün çubu unun a za gelen k sm na konulan ka ttan yap lm boruya verilen
add r. Ayr ca pek çok k mdan meydana gelen e yalarda parçalar n birbirine geçmesini sa layan girinti ve
nt lara da z vana denir.Z vana yahut z vanalar n olmas gereken yerden ayr lmas , umulan amaca hizmet
etmeyecektir. Dolay yla eski stanbul'da gündelik hayatta bir olay kar
nda "çok öfkelenmek", "delirmek"
manas nda z vanadan ç kmak tabiri kullan lm r
Mehmet SAVA ’ n katk

ile

ET NASIL MAR NE ED

R

Marine edilen et çok yumu ak ve lezzetli olur. Lokum gibi yumu ac k ve lezzetli et tüketmek istiyorsak,
eti marine etmeliyiz. Marine edilen etin kendine has bir aromas olu ur. Bu da ete farkl ve ho bir lezzet
katar. Et nas l yumu at r sorusunun cevab

bu yaz

zda tam olarak bulacaks

z.

Eti marine ederken kullanmam z gereken malzemeler:
Süt: Asitli oldu u için eti çürütür.
Zeytinya : Etin hava almas

önler. Oksijenle temas

keser. Etleri zeytin ya na gömülü olarak

bekletirsek et hem dinlenir hem de yumu ar.
•Eti marine etmek için yo urtta kullan labilir.
•Eti marine ederken kesinlikle soda, kola, limon kullanmamal

z, çünkü bunlar n içinde asit de il gaz

vard r.
•Eti marine ederken süt, so an, so an suyu, yo urt kullanabiliriz. Bunlar asitli oldu undan etin içindeki
sinirleri çürütür ve ete lezzet katar.
•Eti marine ederken dana etinde baharat olarak karabiber, biberiye kullanmam z ete lezzet katar. Kuzu
etinde ise kekik, karabiber, pul biber, kimyon kullanabiliriz.
•Eti marine etmeden önce etin dinlenmi olmas gerekmektedir. Evde eti uzun süre dinlendirme ans
olmayaca
Ku ba

için kasaptan dinlenmi et almal

do anm

z

z.

dana eti nas l marine edilir?

250 gr sert dana etinin içine, 1 adet rendeledi imiz so an n sadece suyu, yar m su barda
biberiye ilave edilir ve ete masaj yaparak kar
Sonra üzeri streç ile kapat r. Buzdolab

süt, 1 dal

r.

n en alt k sm nda s

r derecede, en az 8 saat ve en fazla 2 gün

bekletilir. Böylece dana etimiz sertse yumu ar ve çok çabuk pi er.
Izgarada pi ecek kuzu

lik eti marine etmek için;

Kuzu eti önce tuzlan r, etin üzerine ç kacak kadar s
2 gün sonra temiz bir kaba al
ka

ya

ilave edilir ve buzdolab nda 2 gün dinlendirilir.

r ve içine dövülmü sar msak, 1 yemek ka

biber salças , 1 yemek ka

domates salças , 1 yemek

pul biber, 1 adet küçük so an n rendesi, 1-2 damla limon suyu ve çok az

dilimlenmi limon (aroma vermesi için) ve 2 çorba ka

yo urt ilave edilip kar

r ve buzdolab nda 30

dakika veya 1 saat dinlendirilir.
Izgarada pi ecek dana etini marine etmek için;
Dana etinin içine karabiber, tuz, zeytin ya

ilave etmemiz yeterlidir.

Izgarada pi ecek kuzu etini marine etmek için;
Kuzu etinin içine tuz, zeytin ya , karabiber, kekik, yo urt, salça, 1-2 damla limon ilave edilmeli (yukar da
limon kullanm yoruz dedik, fakat kuzu etine aroma katmas için çok az kullan yoruz)
Bu ekilde etleri marine ederek pi irmek, yumu ac k ve lezzetli et tüketmenizi sa layacakt r. Et nas l
yumu at r sorusunu bu yaz

zla birlikte art k çok daha iyi biliyoruz. Afiyet olsun.

