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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Toplantı günümüzde iki üyemizin acılı haberleri bizleri üzdü.
Tarık ETKER dostumuzun kayınvalidesi eşi Figen Hanımız annesi Nuran ZIPKINKURT vefat
etti.İkindi namazından sonra defnedildi.ETKER ve ZIPKINKURT Ailelerine başsağlığı dileklerimizi
iletiyoruz.
İrfan KIZANLIK dostumuzda ayni gün sevgili dayısı Orhan ATAKUL’u kaybetti cenazesi 24 Temmuz
Cuma günü İstanbul’da kaldırılacak.KIZANLIK ve ATAKUL Ailelerine de başsağlığı dileklerimizi
sunuyoruz.
Toplantımızda bahsettiğim gibi tüm üyelerimizden özellikle bir ricam var.
Karasal bir bölgede olduğumuzda yaz tatilleri sebebiyle üyelerimizin devam durumlarında düşmeler
oluyor.Toplantılarımıza gelecek üyelerimizin adedini tahmin etmemiz mümkün olamıyor. Yemekleri
kendimiz hazırladığımızdan yemek miktarları oldukça fazla oluyor. Ve sonuçta ekonomi ve kısıtlama
yapmamız gereken şu günlerde yaptığımız yemeklerin çoğunu atmak zorunda kalıyoruz.
Mazereti dolayısıyla toplantımıza katılamayacak olan üyelerimizden istediğim.Mümkünse Salı gümleri
öğleye kadar mazeretlerini Sekreterimiz Serhad CEYLAN veya bana bildirmeleri.En azından
unutmamaları için Salı günleri gönderdiğimiz telefon mesajımıza cevap verirlerse ekonomik olarak
çok yardımcı olacakları kanısındayım.Aynı ricam misafir getirecek dostlarımızın da aynı yolu takip
ederek bizleri bilgilendirmeleri misafirlerimize karşı mahcup olmamamızı sağlayacaktır.
Toplantı düzenlemelerimizde küçük bazı düzenlemeler yapıyoruz.Olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi
bekliyorum.
İyi günler dileklerimle

Cengiz Benakman
_________________________________________________________________________________________
Emekli Konservatuar Şefi
SGK Müd Yard.
Medikal
Eski Üyemiz.

Şükrü CİRAVOĞLU misafiri
Kenan KARAKUŞ misafiri
Kenan KARAKUŞ misafiri
Kulüp misafiri
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ŞARABIN FELSEFESİ
Bir felsefe profesörü sınıfta, önünde bazı malzemelerle öğrencileriyle ders yapıyordu. Önce önündeki boş bir
kavanozu 2" çapındaki taşlarla doldurmaya başladı. Öğrencilere kavanozun dolu olup olmadığını sordu. Onlar
da dolu olduğunu kabul ettiler.
Profesör bu sefer bir kutu çakıl taşı aldı ve onları kavanoza boşalttı. Kavanozu hafifçe sallayınca çakıl taşları
büyük taşların arasındaki boşluklara doldular. Profesör yine öğrencilerine kavanozun dolu olup olmadığını
sordu, onlar da onayladılar.
Bu sefer bir kutu kum alıp kavanoza boşalttı. Tabii kum geriye kalan bütün boşlukları doldurunca yine
öğrencilerine ayni soruyu tekrarladı.Öğrencilerin hepsi bir ağızdan kavanozun dolu olduğunu söylediler.
Profesör bu sefer masanın altından bir şişe kırmızı şarap çıkarıp içindekileri kavanoza boşalttı ve böylece
kumların arasındaki boşlukları etkili bir şekilde doldurdu.
Öğrenciler gülmeye başlayınca; "Simdi," dedi "Bu kavanozun sizin hayatınızı simgelediğini bilmenizi istiyorum.
Taşlar hayatınızdaki önemli şeyler - aileniz, eşiniz, sağlığınız, çocuklarınız. Her şeyi kaybetseniz ve elinizde
sadece onlar kalsa bile hayatınızın dolu dolu olmasını sağlayacak şeyler bunlar. Çakıl taşları ise işiniz, eviniz,
arabanız gibi diğer önemli şeyler. Kum da geriye kalan her şeydir, küçük şeyler yani. Eğer kavanozu önce
kumla doldurursanız çakıl taşlarına ve büyük taslara yer kalmayacaktır. Ayni şey hayatiniz için de geçerli.
Bütün zaman ve enerjinizi küçük şeylere harcarsanız hayatınızda sizin için önemli olan şeylere hiç yer
kalmayacaktır. "
"Mutluluğunuz için çok önemli olan şeylere dikkat edin. Çocuklarınızla oynayın, doktor kontrollerinizi düzenli
yaptırın. Esinizi dansa götürün. İşe gitmek, evi temizlemek, tamirat yapmak ve yemek vermek için hep
zamanınız olacaktır. Önce büyük taşları - gerçekten önemli olanları halledin. Önceliklerinizi belirleyin. Geriye
kalanlar sadece kumdur."
Öğrencilerden biri elini kaldırıp şarabın neyi simgelediğini sordu. Profesör gülümsedi, "Sorduğunuza sevindim.
O sadece hayatınız ne kadar dolu görünürse görünsün iyi bir şişe şaraba her zaman yer olacağını size
göstermek içindi."
Okyar YAYALAR’ın katkılaryla

BAŞARI
4 yaşında basari ...pantolonuna işememektir.
12 yaşında basari ........arkadaş bulabilmektir.
16 yaşında basari ............ ..araba kullanabilmektir.
20 yaşında basari ............ ...seks yapabilmektir.
35 yaşında basari ............ ......para kazanabilmektir.
50 yaşında basari ............ ......para kazanabilmektir.
60 yaşında basari ............ ...seks yapabilmektir.
70 yaşında basari ............ ..araba kullanabilmektir.
75 yaşında basari .........arkadaş bulabilmektir.
80 yaşında basari ....pantolonuna işememektir.
Buna ÇAN EĞRİSİ DİYOR Prof.Dr.Albert
Follanberg

Bir zamanlar Edirne’de olan bu okulun adını biliyor musunuz.

FAYMONVİLLE

Hiç bir Türk'ün yaşamadığı ancak herkesin kendisini Türk 'hissettiği' Belçika'nın Faymonville köyünde festival zamanıydı.

Kendilerini asırlardır "Türk" olarak adlandıran Belçikalı köylüler, geleneksel olarak Türk giysi ve bayraklarıyla karnaval korteji
oluşturdular. Faymonville köyünde hiçbir zaman, hiçbir Türk'ün yaşamadığını belirten köylüler, kendilerine asırlardır "Türkler"
dendiğini, "Türk Köyü"nün insanları olduklarını söylüyor, kendilerini "Faymonville Türkleri" olarak tanıtıyorlar. Faymonville
köylülerine "Türk" denilmesi ve Türk bayrağının bu köyün sembolü olması çeşitli rivayetlerle izah ediliyor. Bazı köylüler, bu
geleneğin 8. yüzyıldan kaldığını savunuyorlar. En yaygın rivayete göre, 16. ve 17. yüzyıllarda, Avrupa'da Türk işgalinden zarar
görenlere yardım için para toplanırken, Faymonville köylüleri bu parayı vermeyi reddettiler ve bu nedenle "Hıristiyanlık âleminin
düşmanı ve Türklerin dostu" ilan edildiler.
O zamanlar herkese korku veren "Türk" ismini alan köylüler, kendilerini cezalandıran Liege Prensi'ni iyice kızdırmak için kilise
çanlarını susturup, dua çağrısını ezan taklidi seslerle yapmaya başladılar. Faymonville köylülerinin, Haçlı Seferleri'ne katılmayı
ve Türklere karşı savaşmayı reddettikleri için "Türk" olarak adlandırıldıkları da rivayetler arasında... Faymonville'in "Turkania"
isimli futbol kulübü, maçlarına her zaman Türk bayrakları eşliğinde çıkıyor, kulübün ambleminde de bu bayrak yer alıyor.

Başarının sırrı.
İş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa olmuyordu. Bir zamanlar çok başarılı bir insan olmasına rağmen şimdi büyük olan
sadece borçlarıydı. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan da bir sürü insan ödeme bekliyordu. Çok
bunalmıştı ve hiçbir çıkış yolu bulamıyordu. Nefes almak için parka gitti. Bir banka oturdu, başını ellerinin arasına aldı ve bu
durumdan nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı.
Tam bu sırada birden, önünde yaşlı bir adam durdu. 'Çok üzgün görünüyorsun. Seni rahatsız eden bir şey olduğu belli… Benimle
Paylaşmak ister misin?' diye sordu yaşlı adam. İşadamının yakınmalarını dinledikten sonra da, 'Sana yardım edebilirim' dedi.
Çek defterini çıkardı. İşadamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. Çeki ona verirken de şöyle dedi: 'Bu para senin. Bir yıl sonra
seninle burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al' dedi. Ve yaşlı adam geldiği gibi hızla gözden kayboldu.
İşadamı elindeki çeke baktı. Çekte 500 bin dolar yazıyordu ve imza ise John Rockefeller' e aitti, yani o gün için dünyanın en
zengin adamına. 'Tüm borçlarımı hemen ödeyebilirim' diye düşündü. John Rockefeller' e ait bu çekle her şeyi çözebilirdi. Ama
çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli çeki kasasına koydu. Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle yepyeni bir
iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Büyük küçük demeden tüm işleri değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını yeniden
yapılandırdı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay sonra tekrar işlerini yoluna koyabilmişti.
Takip eden aylarda ise borçlarından tümüyle kurtulup hatta para kazanmaya başlamıştı. Tüm bir yıl boyunca çalıştı durdu. Tam
bir yıl sonra, elinde bozulmamış çek ile parka gitti. Kararlaştırılmış saatin gelmesini bekledi. Tam zamanında yaşlı adamın hızla
ona doğru geldiğini gördü.
Tam ona çekini geri verip başarı öyküsünü paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi ve adamı yakaladı. Hemşire 'Onu bulduğuma
çok sevindim, umarım sizi rahatsız etmemiştir' dedi. 'Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaçıp, bu parka geliyor.
Herkese kendisinin John Rockfeller olduğunu söylüyor' diye ekledi. Hemşire adamın koluna girip onunla birlikte uzaklaştı.
İşadamı şaşkın bir şekilde öylece durdu kaldı. Sanki donmuştu. Tüm yıl boyunca arkasında yarım milyon dolar olduğuna inanarak
işler almış, yapmış ve satmıştı.
Birden, hayatının akışının değiştiren şeyin para olmadığını fark etti.
Hayatını değiştirenin yeniden kendinde bulduğu kendine güven ve inançtı.
Başarının sırrı, kasamızda duran değil, kendi kalbimizde ve kafamızda olanlardır. Başka yerde aramaya gerek yok.

Taner SERİM ‘in katkılarıyla

OLAĞANÜSTÜ (YAŞANMIŞ) BİR OLAY !...
Bu olay Kayseri'nin Bünyan ilçesi'nde yaşandı.Olay Alfred Hitchcock'un meşhur korku filmlerini bile çok gerilerde bırakacak kadar
tüyler ürpertici.
Gece bindiğiniz otomobilde direksiyonda kimse yoksa ne yapardınız?
Kendisi Bünyanlı olmayan, politikayla uğraşmış ve halen Kayseri'de yaşayan işadamı, 22 Şubat 2001 tarihinde Bünyan sınırında,
Kayseri Malatya kara yolu üzerinde, bir benzin istasyonuna girer. Lokantaya oturur ve orada kalabalık toplulukla birlikte bir ufak rakı
içer.
Yürüyüş mesafesindeki Bünyan'a gitmek için, lokantadan çıkar. Ancak dışarısı hem zifiri karanlık hem de korkunç bir kar-tipi fırtınası
başlamıştır.Benzin istasyonuna yaklaşık 300 metre mesafedeki, Bünyan'a dönüş yolu kenarına varır. Oradan geçen bir arabaya
binip, Bünyan'a ulaşma derdindedir.Fırtına daha da şiddetlenir. Adam bir-kaç adım ötesini bile görememektedir.
Gelip-geçen bir araba da yoktur. Nihayet karanlıklar içerisinde, hayalet gibi yavaş yavaş yaklaşan bir arabanın iki farını fark eder.
Arabanın, tam önünde yavaşlamasıyla birlikte hemen arka kapıyı açar ve arabaya biner.Kapıyı kapatır, araba yeniden hareket
eder.İçeridekilere merhaba demek ister. Ama o da ne?Araba da kimse olmadığı gibi, direksiyonda da kimse yok. Birden
paniğe kapılır. Korkuyla, hemen arabadan atlayıp, oradan koşarak uzaklaşmak ister ama hem araba hızlanmış, hem de korku ile
dizleri bağlanmış, hareket edemez hale gelmiştir. Araba keskin bir viraja doğru yaklaşır. Adam dua etmeye baslar.
Tüm günahları için tövbe eder. Arabayı durdurması için Allaha yalvarır. Tam bu esnada, pencereden bir el uzanır ve direksiyonu
kıvırarak, sert virajdan arabanın doğru yola dönmesini sağlar. Her tehlikeli dönemece yaklaştıkça,Allah'a yalvarış ve yakarışı artar ve
her seferinde de bir el dışarıdan uzanıp, direksiyonu çevirir. Sonunda kendisini biraz toparlar, ayaklarını kımıldatır. "Ya Allah koru
beni..." deyip, kapıyı açmasıyla birlikte, kendisini arabadan dışarı fırlatır. Bir kaç takla attıktan sonra, şarampolde kendisine
gelir.Defalarca üç Kulfu-bir Elham okuyarak, Bünyan'a yürüyerek ulaşır ve bir kahvehaneye girer. Üstü başı ıslak ve şok
haldedir.Kendisini tanıyanlar hemence sobanın başına alırlar.Eline bir çay verirler.Bir müddet sonra kendisine gelip, sesi titreyerek,
başına gelen doğa üstü ve korkunç olayı anlatır. Olayı dinleyenler inanmak istemeseler de, anlatan kişinin aklı başında ve toplumsal
sorumluluk taşıyan bir pozisyonda olduğunu
bildiklerinden, herkeste derin bir sessizlik oluşur.Yaklaşık yarım saat sonra, aynı kahvehaneye Koyunabdal Köyü'nden iki kişi girer.
Bir masaya oturur ve iki bardak çay söylerler. Bu arada, gelenlerden birisi, diğerine şunları söyler :
-Ahmet baksana, şu sobanın başında oturan geri zekalı, bizim araba yolda kalınca, biz arabayı iterken, arabaya binip-inen kişi değil
mi?

Bu hırsızlık olayına şeytan bile şaşırıyor...
Artık hırsızlar da oyundan oyuna geçiyorlar besbelli…. Artık hırsızlar, olayı profesyonelliğe çevirmiş durumda,
aman dikkat!!!
Yaşanmış olaylardır… ..
1- Karı-koca gece evlerine döndüklerinde koridorda bir adamla karşılaşırlar. Bir anlık şaşkınlıktan sonra yabancı
adam bayana dönerek
‘Madem bu geceyi kocanla geçirecektin niye beni çağırdın?’ diye hışımla sorar ve kızgınlığını belirten bazı
hareketlerle evden bir anda çıkar.
Tabi karı-koca bu olaya bir anlam veremez başlangıçta fakat erkek, karısına bu olaydan ötürü bir hayli kızar ve
hatta onu boşayacağını söyler.
Aradan bir kaç gün geçtikten sonra Karakol’a çağırılan karı-koca, yakalanan suçlu ile yüzleştirilir ve olayın
aslında bir hırsızlık olduğu anlaşılır.
2- Yine BİR BAŞKA OLAYDA karı-koca evlerine döndüklerinde evin içinde bir yabancı görürler,bu kişi gayet şık
bir takım elbise giymiş ve elinde telsiz olan birisidir. Karşılaşma anında yabancı, ev sahiplerine
‘Evinize hırsız girdiği yolunda Komşularınız tarafından ihbar aldık, ben sivil polisim, evi kontrol etmeye geldim’
der ve devam eder,
‘Beyefendi aşağıda sokağın köşesinde ekip otomuz var, vakit kaybetmeden siz ekip otosuna gidip şikayet
dilekçesi doldurun.’ der ve erkek hızla aşağıya iner. Yabancı ‘Hanımefendi siz de ziynet eşyası veya paranız
varsa onlar kontrol edin der, bayan hemen altınlarının bulunduğu yere gider ve sevinçle ‘neyse hala yerinde
duruyorlar’ demesiyle; yabancı bayanın kafasına ağır bir şeyle vurur. Yabancı da bayanın çıkardığı yerden altın,
para, v..s.leri alıp hemen kaçar. Koca ekip otosunu bulamayıp evine geldiğinde
karısının baygın,altınların da çalınmış olduğunu görür..
3- Özellikle bayan arkadaşlar dikkat insanlar taksiye bindiği zaman çantasını hemen yanına koyar ya…
Bunu bilen uyanık taksiciler şöyle bir olay gerçekleştiriyorlar. Bahsettiğim bayan yorgun argın bir taksiye
biniyor ve çantasını sağ yanına koyuyor.
Bir nefesleniim falan derken şoföre gidecekleri istikameti söylüyor ve çantasından selpak almak üzere sağ
yanına dönüyor ki çanta yok!!
Önce bir aranıyor bakıyor yere, sağa-sola çanta yok!! Taksiciye söylüyor ‘çantam ile bindim fakat çantam şimdi
yok çek kenara’ diye.
Taksici gayet pişkin ‘ne bilim teyze ben senin çantanı, unutmuşsundur bir yerde, inmek mi istiyorsun’ diyor.
Ama teyzem uyanık.
‘Hayır’ diyor’ devam et’. ‘Herhalde unuttum bir yerde. İneceğim yerde ben sana evden paranı öderim’.. Yol
üzerinde bir karakolun önünden geçerken, ışıklarda duruyorlar. (Teyzem o istikametten götürüyor çünkü
taksiyi!) Tam karakolun önünde açıyor teyzecim kapıyı memuru çağiırıyor.
Taksiyi kenara çektirip bir çırpıda anlatıyor olayı. Meğer polisler bu olayı bilirmiş. Polis memuru taksiciye
hemen ‘bagaji aç’ diyor.
Bagajı bir açıyorlar ki bagajda bir adam!!!! Binen müşterinin sağ ve sol tarafına bagajdan doğru, çook özenle
yapılmış,fark edilmeyen delikler açıyorlar ve
hooop çekiyorlar çantayı bagaja!! Çanta çok büyükse çekemiyorsa içine dalıp cüzdanı telefonu falan alıyorlar!
TAKSİDE BAGAJLARA dikkat!

*******************************
Fadime falcıya gidip sormuş;
"-iki genç var beni seven... Temel ve Dursun
adında...Kim şanslı olacak?..."
Falcı cevap vermiş;
"-Temel seninle evlenecek... Dursun şanslı
olan...
******************************

"Dört kişilik bir eğitim uçağı Karadeniz'de
mezarlığa düşmüş.
Lazlar 80 ceset çıkarmışlar.
Ölü sayısının artmasından korkuluyormuş."

