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Sevgili Dostlarım;
Eski Başkanlarımızdan değerli ağabeyimiz Sergülen TAMERGİL ‘i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.Sevgili
Ayşen TAMERGİL ile ARGÜN ve KIZANLIK ailelerine sabırlar diliyoruz.Başınız sağ olsun..
Kariyer günlerimizin üçüncüsünü 31.Mayıs ta Edirne Lisesinde başarı ile yaptık.Katkıları olan Avukat Demirkan
ÇAĞLAYAN,Mali Müşavir Kenan KARAKUŞ,Gazeteci Gönül UYANIKTIR ve Psikolog Burcu USLU dostlarıma
teşekkür ediyorum.Bu güzel organizasyonu sağlayan Sedat ÖNENGÜT dostumu da kutluyorum.
Dönemimizin sonuna adım adım yaklaştık.29.Haziran Salı günü hizmet bayrağını Serhad dostuma teslim
edeceğim.Eşlerimizin de katılacağı yemeğin yerini daha sonra sizlere ileteceğim..
İyi günler Dileklerimle..
,

Cengiz Benakman
1643. TOPLANTI
Vecdi ORMANOV
Burgaz – Pyrgos Rotary Kulübü
:
Bülent EGELİ
Olmuksa Fabrika müdürü
Reyhan TÜRKSOY
Kulüp Misafiri
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:
Ahmet DEVECİ – Tarık ETKER
MİSAFİRİMİZ

DEVAM DURUMU

MİSAFİRİMİZ

:

92.00

1644.TOPLANTI
Cengiz TUĞRUL
:
İsmail GÜMÜŞDERE

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Doç.Dr.Psikiyatri Uzm.
ÇİMENTAŞ İşletme Müdürü

Muzaffer MEMİŞ Misafiri
Kulüp Misafiri

Akın TİRYAKİOĞLU – Oktay ALEMDAR – Recayi ARAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Ahmet DEVECİ – Demirkan ÇAĞLAYAN – İsmet AÇIKGÖZ

DEVAM DURUMU

:

76.00

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

Ayten KIZANLIK

Doğum Günü

11.HAZİRAN

09 HAZİRAN

Armağan AYAN

Doğum Günü

12 HAZİRAN

Emre ÜLKÜMEN

Doğum Günü

14 HAZİRAN

Ekin ALP

Doğum Günü

14 HAZİRAN

Emine Ayşenur ÇAĞLAYAN

Doğum Günü

15 HAZİRAN

Emre ALP

Doğum Günü

15 HAZİRAN

Didem BORAL ALTIERLER

Doğum Günü

16 HAZİRAN

Emir ALP

Doğum Günü

19 HAZİRAN

Nursu KARAKUŞ

Doğum Günü

19 HAZİRAN

Tuğçe KARAKUŞ

Doğum Günü

21 HAZİRAN

Tülay CEYLAN

Doğum Günü
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EDİRNE

Mustafa Cansız ismi,
eğer Trabzonlu değilseniz size pek bir şey ifade etmeyecektir. Fakat onun yetiştirdiği din profesörü, günümüzün parti lideri Yaşar Nuri
Öztürk'ü ise bilmeyen yoktur.
Trabzon'da bir efsane gibi anlatılan, dini sorulara nükteyle, küfürle cevap vermesiyle meşhur Cansız Hoca, 1990'larda ses kayıtları
ortaya çıkan ama varlığı kanıtlanamayan Oflu Hoca'nın aksine gerçek. Karadeniz fıkralarını çağrıştıran dini yorumları da…
Mustafa Cansız, 1895 – 1975 yılları arasında yaşadı. Arapça, Farsça, Çağatayca, Rumca bilgisi, koyu CHP'li olması, akademisyenlere
taş çıkarır kültürüyle her yönden farklı bir din adamı. Öğrencisi Prof. Dr. Öztürk'e göre müstesna bir şahsiyet:
ALT-ÜST
Kadının biri hayatını fahişelik yaparak kazanmaktadır. Öldüğünde cenaze namazı için camiye getirilip musalla taşına konulur. İmam,
kadının cenaze namazını kıldırmak istemez. Mesele büyür, Trabzon Müftülüğü'ne intikal eder. Müftü telaşlanır.
Cansız Hoca'ya haber verilir. Durum izah edilir. Olay mahalline geldiğinde cenaze namazını kıldırmayan hocayla aralarında şu diyalog
geçer:
- Bu kadının cenaze namazını niçin kıldırmıyorsun?
- Hocam bu kadın hayatında hep fuhuş yapmış. Böyle birisinin cenaze namazı kılınmaz.
- Ulan, üstte yatan pezevenklerin cenaze namazlarını kılıyorsunuz da altta yatanlarınkini niçin kılmıyorsunuz?
EDİSON CENNETE GİRECEK Mİ?
Cansız Hoca'nın bulunduğu bir yerde kimlerin cennete gireceği konusu tartışılıyormuş. Mollalardan biri Cansız Hoca'ya:
- Hocam, Edison bütün dünyayı aydınlatan buluşu gerçekleştirdi ama yine cehenneme gidecek.
- Sen Edison'un cehenneme gideceğini nereden biliyorsun?
- O bizim Peygamber'e inanmadı. Onun için cennete giremez.
Bunun üzerine Cansız Hoca, cevap verir:
- Bakara Suresinin 62. ayetinde şöyle der:
Şüphesiz iman edenlerle, Yahudiler, Hıristiyanlar ve sabilerden kimler Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih ameller işlerlerse onların
ecirleri Allah katındadır. Onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de. Yani, bu ayette Allah insanlara 'Allah'a ve ahiret gününe inanıp
hayırlı işler yapmaları ' şartını getiriyor. Ayni ayet Maide Suresinin 69. ayetinde de tekrar edilmektedir. Sonra büyük âlimlerin
ekseriyetinin iman sahibi oldukları bilinen bir husustur. Ayrıca Edison'un son nefesinde nasıl gittiğini ne biliyorsun?'
Ancak adam ikna olmamış. İlla cehenneme gidecek, diye ısrar edince
Cansız Hoca sinirlenmiş:
'Allah, senin gibi beş milyon eşşeoğlueşşeği cennetine koyacağına bir Edison'u koysun daha karlıdır.'
KURAN SAYFALARI
Cansız Hoca'ya yerli yersiz herkes dini sorular soruyormuş.
- Hocam, yeryüzünün her tarafına Kuran sayfaları serilse ve büyük abdest ihtiyacın gelse bu ihtiyacı nerede gidereceksin?
Cansız Hoca çok sinirlenerek şu cevabı vermiş:
- İhtiyaç giderecek yer kalmadığına göre, senin ağzına sıçmaktan başka çare yok
.
HOCA ÇIKTI
Cansız Hoca, vali ve üst düzey bürokratlarla bir yemeğe katılır. Hocaların çok yemek yemesiyle ilgili bir fıkra anlatılır:
- Hoca ile manda bostana düşmüş. Görenler, hangisini çıkaralım demişler. Kimileri mandayı çıkarın o çok yer demiş, kimileri de yok
hoca daha fazla yer onu çıkarın demiş.'
Fıkrayı dinleyen Cansız Hoca masadan kalkmış, bir kenara oturup sigarasını yakmış, Masadakilerden biri Cansız Hoca'ya, 'Hocam
niçin kalktınız' diye sorunca, Cansız Hoca şu cevabı vermiş:
'Hoca çıktı mandalar yesin.'
OKUNAN DUA ÖLÜ RUHUNA GİDER Mİ?
İzmirli bir avukat dava için Trabzon'a gelmiş. Sohbet esnasında, okunan duaların ölünün ruhuna gidip gitmeyeceği tartışılmış. Avukat,
okunan duaların ölülerin ruhuna gitmeyeceğine inanıyormuş.
'Seni ancak Cansız Hoca ikna edebilir' demişler.
Hocanın tavla oynadığı kahveye gidilmiş.
Adam sorusunu yineleyince, aralarında şu diyalog geçmiş.
- Elbette gider.
- Peki nasıl gider?
- Senin anan, eşin, kızın var mı?
- Var.
- Nerede oturuyorlar?
- İzmir'de.
- Senin ananı, avradını, kızını...
- (Adam sinirlenerek hocanın üzerine yürümüş) Ne biçim konuşuyorsun sen?
- Niye sinirleniyorsun? Duaların buradan ahrete gittiğine inanmıyorsun da, küfürlerin buradan İzmir'e gittiğine niye inanıyorsun?

NEYZEN SÖYLEMİŞ....
Bu dünyada ne kazandıysanız yiyiniz..!
Yoksa; Öleceğiz bir gün, gömecekler,
Bir kaç gün övecekler,
Sonra kalan malını bölecekler,
Hatta memnun kalmayıp sövecekler...!

BERBER
Bir rahip berbere gider. Saçlarını kestirir.Berbere teşekkür eder ve borcunu sorar..
- "Muhterem Peder" der berber.. "Siz kutsal bir insansınız.Sizden nasıl para alabilirim. Sizi traş
etmek dükkanım için şereftir."
Rahip tekrar tekrar teşekkür eder ve gider. Berber ertesi sabah dükkanı açmaya geldiğinde
kapısında 12 altın lira bulur.
Birkaç gün sonra bir Budist rahip gelir dükkana. Saçlarını kestirir,borcunu sorar. Berber saygı ile
eğilir:
"Siz ruhani bir lidersiniz.. Sizden nasıl para alırım. Sizi traş etmek dükkanım için şereftir."
Budist rahip teşekkür eder gider.
Berber ertesi sabah dükkanı açmaya geldiğinde kapısında 12 yakut bulur.
Ertesi hafta bir Haham girer dükkandan içeri. Saçını kestirir ve elini cüzdanına atar..
"Sakin ha" der berber.. "Siz bir inanç adamısınız.. Sizden nasıl para alırım ben.. Dükkanımın
konuğusunuz.. Güle güle gidin.."
Haham gider.
Berber ertesi sabah dükkanı açmağa gelir, Kapıda 12 Haham vardır.
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

İki arkadaş, beraberce bir is seyahatine çıkmışlar. Hamdi, Mahmut'un her gece yatmadan önce
--Allahım, anamın düşündüğü düşman başına, karimin düşündüğü benim başıma Diye dua ettiğine
dikkat etmiş ve sormuş
--Arkadaş senin anan bu kadar kötü bir kadın mı? Senin karin bir melek mi? Hâlbuki normal
olarak insanların anaları iyiliklerini ister!
Hamdi gülümseyerek cevap vermiş --Kardeşim simdi anam oturup düşünüyordur.'Benim
Hamdi'nin başına bir işmi geldi? Bir Kaza mı geçirdi?' diye. Hâlbuki karım 'Bu herif kim bilir
simdi hangi kadınla eğleniyordur? Neler beceriyordur?' diye düşünür. Onun için anamın
düşündüğü düşman başına, karimin düşündüğü benim başıma der dururum.
Sedat ÖNENGÜT’ün katkısı ile

Adamın birisi arabayla Trabzon'da bir arkadaşının lokantasını arıyormuş. En iyisi bir adres sorayım
diye yol kenarındaki bakkala girmiş.
- Pardon, Karadeniz Lokantası nerededir ?
- Uşağum, buradan dümdüz 50 km gideceksun. Shell benzinliğunu görünce bir U dönüşü yapip, 15
km ceri geleceksun, sağ taraftadur.
Adam şaşırmış.
- Peki buradan 35 km gidip sola dönsem daha iyi olmaz mı ?
Bakkal gülmüş :
- Kariştirursun...
Halil ALTUĞ’un katkısı ile

Hayattan aldığım 45 ders
Plain Dealer, Cleveland, Ohio'lu 90 yaşındaki Regina Brett'in kaleminden:
Bir zamanlar, doğum günümde, "Hayattan aldığım 45 ders" başlıklı bir yazı yazmıştım.Bugüne kadar en çok okunan
ve istek alan makalem oldu!
1. Hayat haksızlıklarla dolu ama yine de güzel!!.
2. Şüphede kalma, ikinci bir adım daha at!
3. Hayat, nefrete harcayacak kadar uzun değil
4. Hastalandığında sana işin değil, ailen, arkadaşların bakacak. Onlarla ilişkini koparma!
5. Her ay kredi kartlarını ödemeyi unutma.
6. Her tartışmayı kazanacaksın diye bir şey yok! . Fikir farklılıklarını kabul et!!.
7. Ağlayacaksan, bir başkası ile birlikte ağla! Tek başına ağlamaktan evladır..
8. Tanrıya kızmanda bir mahzur yok! O bunu kaldırabilir! !.
9. İlk maaşından başlamak üzere, emekliliğine para ayır..
10.Söz konusu çukulataysa, direnmenin anlamı kalmıyor. .
11. Geçmişinle barış ki, bugününün içine etmesin!.
12.Çocukların seni ağlarken görsün! Bundan kaçınma..
13.Hayatını başkaları ile mukayese etme, ötekilerin neler çektiğini bilmiyorsun!
14.Bir ilişki gizli olacaksa, sen içinde olmamalısın!.
15.Göz kırpacak kadar bir zamanda herşey değişebilir. Ama merak etme, Tanrı asla göz kırpmaz!!
16.Derin bir nefes al, kafanı sakinleştirir.
17.Güzel ve yararlı olmayan, seni mutlu etmeyen her şeyi çöpe at!!
18 Her ne yaşıyorsan, seni öldürmediği müddetçe, güçlü kılar.
19.Mutlu bir çocukluk geçirmek için geç kalmış değilsin de, bu sadece ve sadece sana bağlı!!
20.Hayatta sevdiğin her ne ise, peşinden giderken asla "hayır" sözcüğünü cevap kabul etme.
21.Mumları yak, değerli yatak takımlarında uyu, kendine pahalı iç çamaşırları satın al.... Bunlar için özel
fırsatlar bekleme, bugün zaten özeldir!!
22.Önce hazırlan, sonra da kendini akıntıya bırak.
23.Şimdiden egzantrik ol! Kırmızı giymek için yaşlanmayı bekleme.
24.En önemli seks organı beyindir..
25.Mutluluğun için senden başka sorumlu yoktur! .
26.Her yaşadığın felaketin ardından kendine şu soruyu sor: "Beş yıl sonra bunun benim için ne önemi olacak??"
27.Daima yaşamı seç.
28.Herkesi, herşeyi affet.
29.Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü seni ilgilendirmez! .
30.Zaman her imkana sahip.. Zaman tanı!
31.Durum ne kadar iyi veya kötü olursa olsun, değişecektir..
32.Kendini fazla ciddiye alma, kimse almıyor ki zaten!.
33.Mucizelere inan!!.
34.Tanrı, Tanrı olduğu için seni seviyor. Yoksa yaptıkların ya da yapmadıkların için değil!!
35.Hayatı denetlemeyi bırak!.Öne çık, kendi hayatını kendin yarat.
36.İki seçeneğin var "Erken ölmek" ya da "yaşlanmak"..
37.Çocuklarınızın, yaşayacak başka çocukluk dönemi yok!.
38.Sonuçta gerçekten önemli olan sevmiş olmandır!!.
39.Her gün dışarı çık..Mucizeler her yerde seni bekler!.
40.Dertlerimizi bir torbaya doldurup, milletinkilerle bir arada görsek, bizimkileri geri toplardık..
41.Kıskançlık zaman kaybıdır.Zaten ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz!!
42.Her şeyin en iyisini daha yaşamadın!!.
43.Kendini nasıl hissedersen et, kalk, giyin ve dışarı çık!
44.Yol ver!
45.Hediye paketinde olmasa bile, hayat yine de bir hediyedir!!. "

