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BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Sevgili dostum GDB İsmet AÇIKGÖZ’ün annesi 23.01.2012 günü vefat etti. Allahtan Rahmet,
geride kalan aile fertlerine başsağlığı dilerim.
Uzun zamandan beri Burgaz Pyrgos Kulübü ile sömestr tatiline denk getirdiğimiz geleneksel
dostluk ve paylaşım gezimizi 21-24.01.2012 tarihinde Pamporovo da gerçekleştirdik. Bu gezide
ayrıca Küçükçekmece Rotary Kulübü ve Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü de bize destek verdiler.
Yaptığımız bu kısa gezi ile bir parça rahatlama imkanı bulurken, dostlarımızla daha fazla birlikte olma
şansına kavuştuk. Ayrıca Burgaz Pyrgos Kulübü Başkanının daveti ile bu kulübe yapacağımız
ziyaretin hazırlıklarını yapmaya başladık. Bu gezinin gerçekleşmesinde emeği olan ve ciddi mesai
yapan sevgili Tamer BORAL ve Ali ES’e teşekkür ederim ayrıca sevgili Emre ALP’de onlara destek
olarak bu gezinin gerçekleşmesinde katkı yaptı, teşekkürlerimi sunuyorum.
24.01.2012 tarihinde yaptığımız kulüp toplantısında sevgili Faruk ETKER, Datça yarımadası ve
Rodos adası fotoğraflarından oluşan bir sunum yaparak gözlerimize bir ziyafet sundu. Bu eşsiz
gösteri için teşekkür ederim
SAĞLIK MUTLULUK DİLEKLERİMLE,
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"CÜMLETEN ŞEREFE!"
"RAKI"
Dönülmez akşamın ufkundayız azizim... "alkol" kelimesinin kökeni Arapça.
Rakı ise, özbeöz Türk."Ne malum?" derseniz.Nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildiği bilinmiyor.
Oradan malum.
Eğer, biz Türklerden başka bi milletin icadı olsaydı, yazılı tarihi olurdu, şeceresini bilirdik!
Şampanyanın mucidi Fransız keşiş, Dom Perignon, 1638'de dünyaya gelmiş mesela. Evliya Çelebi'nin 1635
tarihli seyahatnamesinde "rakı" geçtiğine göre, şampanyadan eski demek ki. Yani?
Şampanyayı icat eden Dom Perignon, kundakta ana sütü içerken, biz aslan sütü içiyorduk! Başka "aydınlatıcı"
veri var mı. Vaar.
Elektriğin icadıyla birlikte "buz" üretildi. Buz üretilince, "rakıya niye buz koymuyoruz azizim?" keşfi yapıldı. Bu
tarihi
keşif neticesinde, rakının üstüne buz koymak için daha uzun bardağa ihtiyaç oldu. Zahmet edip özel bardak icat
etmek zor geldiği için de, pratik Türk zekâsı devreye girdi, "limonata bardağı ne güne duruyor muhterem" keşfi
yapıldı.
"Asil"dir rakı...
Bakın, 1900'lü yıllardan bir davetiye aktarayım size,"Muhterem efendim,Teşrin'i saninin 21'inci gününe
müsadif Cuma akşamı, Hristo'nun Meyhanesi'nde taam eylemek ve hususi bir eğlence tertip ederek
vakit geçirmek istiyoruz. Sizi pek seven cümle dostlarımız teşrif edeceklerdir.Binaenaleyh, icabetiniz
bizim içün mücib-i şeref olacaktır. Bu lütfu bizdenesirgemeyeceğiniz ümidi ile takdim-i ihtiram
eyleriz efendim.Pera sahaflarından Şener Efendi."Nezakettir, zarafettir. Adab-ı muaşerettir."Milli"dir.
Evrim Teorisi'nin kanıtıdır; fazla kaçırırsan, özüne dönersin, yani maymun olursun.
Maymun değilsek bile; ne anlamı var onsuz, rakida'nın cibes'in turpotu'nun,inek miyiz biz?
Niye balık avlıyorsun boşu boşuna?Şerbetle mi yiyeceksin lüferi?
"Fevkalade"dir.
"Aliyül'ala"dır.
Kadındır. 1926'da üretime başladığında, rakılarına şu isimleri koymuştu Tekel, Cumhuriyet'in ilk yıllarında
"Sevim, Elif, Hanım, Denizkızı,Üzümkızı, Jale" isimlerini taşırlardı. Botoks'tur aynı zamanda. Çirkin kadın yoktur,
az rakı vardır, mesela, en kaknemi bile bir başka görünür gözüne, içilir, güzelleşilir.
Hayatın anahtarıdır. Büst gibi oturan adamın bile çenesini açar. "çilingir" sofrası denmesi, ondan. Kontörsüz
muhabbettir. Kahkahadır.
İçki içen, neler yaptığını hatırlamaz; rakı içen hatırlar. Acısıyla tatlısıyla hatıraları kaydeden hard disk'tir çünkü.
Tıp bazen çaresizdir. O ilaçtır. Dişe de, Gurbete de iyi gelir.
Herkesin gençlik hatası olabilir, bira içersin. Sonradan para kazanınca, şarap içmeyi matah zannedersin.
Amerika'da kamyon şoförlerinin içtiği viskiye Etiler'de, Reina'da kamyon parası ödersin, o ayrı. Kürkçü
dükkânıdır.Döner dolaşır, gelirsin.
Çocuktur. Ağlarsın.
Orhan Gencebay'dır. Entel dantel barlarda dinlemeye utanırsın. Ama hepimiz biliriz ki, ezbere bilirsin.
Tatlıses'tir. Realite'dir.
Peynir, Rakı, Kavun, *(PRK)*, örgüttür.
Ama, bölücü değil, birleştirici örgüt. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Laz'ı da,Çerkez'i de, Ermeni'si de, Yahudi'si de.
Rumlar öyle meze yapar ki, AB'ye almasalar da helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir.
Orhan Veli'dir. "Şiir yazıyorum, şiir yazıp eskiler alıyorum, eskiler verip musikiler alıyorum, bir de rakı şişesinde
balık olsam"dır. Şiirdir.
Dönülmez akşamın ufkudur aynı zamanda.
Ve, Mustafa Kemal'dir.
Rakı içiyordu diye "sarhoş" demeye getiriyorsan eğer, "sarhoş kafayla kurup yücelttiği memleketi, ayık kafayla
niye yönetemiyorsun?" diye sorarlar adama!
Oof, çok uzattım...
"Vakit tamam, güneş batmak üzere, bana müsaade,"
"cümleten şerefe!"
Sedat ÖNENGÜT’ün katkısı ile

FELSEFE
Genç bir adam, imamı azamlardan birini ziyaret ederek, İslam’ın tüm inceliklerini öğrenme isteğini dile getirir...
İmam sorar: “Arapça biliyor musunuz?”
“Evet,” der istekli öğrenci...
Peki İngilizce, Fransızca?
“Evet.”
“Peki İslam felsefesini biliyor musunuz?”
“Hayır, ama endişelenmeyin... Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe okudum. Harvard üniversitesinde Aristo ve
Sokrates mantığı üzerine doktora yaptım. Şimdi de İslam felsefesi üzerine çalışarak eğitimimi tamamlamak
istiyorum.”
İmam, delikanlının İslam felsefesini öğrenmeye henüz hazır olmadığını söyler.
“Ancak,” diye ekler... “Mantık konusunda sizi sınayabilirim. Eğer sınavı geçerseniz, size İslam felsefesini
öğretirim.”
İki parmağını kaldırır: “İki hırsız bacadan süzülerek bir eve girer. İçeri girdiklerinde birinin yüzü temiz, diğerinin
kirlidir... Sence hangisi yüzünü siler?”
“Kirli olan,” der delikanlı heyecanla...
“Yanlış. Basit bir mantık. Yüzü kirli olan, temiz olanı görür ve kendi yüzünün de temiz olduğunu düşünür. Yüzü
temiz olan ise, kirli olanı görür ve kendi yüzünün de kirli olduğunu düşünür. Yani yüzünü silen yüzü temiz
olandır...”
Delikanlı çok etkilenir...
“Çok akıllıca, ama beni bir daha sınayın,” der.
İmam soruyu tekrarlar.
Delikanlı, “Yüzü temiz olanın yüzünü sildiğini zaten söylediniz,” der.
“Yine yanlış,” der imam...
“Mantık çok basit... Yüzü kirli olan temiz olanı görür ve kendi yüzünün de temiz olduğunu sanır. Yüzü temiz olan,
kirli olanı görür ve kendi yüzünün de kirli olduğunu sanır. Kirli yüzlü adam, temiz olanın yüzünü sildiğini görünce,
o da yüzünü siler...”
Delikanlı, “Bu da akıllıca,” der... “Hiç düşünmemiştim... Ama beni bir kez daha sınamanızı istiyorum.”
İmam, aynı soruyu tekrar sorar.
Delikanlı bu kez uyanık davranır: “İkisi de yüzünü siler...”
“Yine yanlış,” der imam...
“İkisi de yüzünü silmez. Mantık basit: Yüzü kirli olan, temiz olana bakar ve kendi yüzünün temiz olduğunu sanır.
Yüzü temiz olan ise arkadaşının kirli yüzünü görür ve kendi yüzünün de kirli olduğunu sanır. Ancak, yüzü temiz
olan, yüzü kirli olanının yüzünü silmediğini görünce o da yüzünü silmez. Dolayısıyla ikisi de yüzünü silmez...”
Delikanlı umutsuz bir halde, “Ben İslam felsefesini ve mantığını öğrenecek niteliklere sahibim,” der... “Beni son
kez sınayın...”
İmam aynı soruyu sorar...
Delikanlı, “İkisi de yüzünü silmez,” der.
“Yanlış,” der imam. “İslam felsefesini anlayamadığınızın artık farkında mısınız? Bu işin bu kadar kolay
olmadığının? Aynı bacadan giren iki adamın birinin yüzü temiz, diğerinin yüzü kirli olabilir mi?

Biyoloji dersinde yapılacak sınav için herkes acayip çalışmış, notlar fotokopiler havada uçuşmuş. Sınav günü

öğrenciler birde bakmışlar, ortada kağıt kalem yok, sadece sıra sıra mikroskoplar...
Hoca sınavı açıklamış: '
-Bu mikroskoplardaki lamların hepsinde bir böceğin bacağı var, sınavınız: bacağından böceği tanımak.''
Tabi hemen itirazlar, feryatlar... Ama yararı yok, hocanın dediği dedik. Öğrenciler mikroskopların başına geçmiş.
Ama birşey yapamıyorlar. Sonunda biri dayanamamış, kapıyı çarpıp çıkmış. Hoca arkasından seslenmiş;
-Kimsin lan sen, kapıyı çarpıp çıkıyorsun?
Kapı hafifçe aralanmış ve bir bacak uzanmış:
- Hadi bilsene kim olduğumu....

YİNE TEMEL..!
Temel ile Dursun gece yarısı yolda yürüyorlarmış.
Temel çırılçıplak, Dursun ise donlu.
Temel Dursun'a diyor ki,
ben senun neyini seviyom biliy misun?
Dursun:neyimu daa?
Temel:İradeni, kumarda nerde duracağını biliyorsun...
Fuat ERÇETİN’in katkısı ile

Matematiğin donup kaldığı olay!
3 kişi Para birleştirip bir radyo almaya gidiyorlar.Radyo 30 lira. Hepsi 10'ar lira koyup radyoyu alıp gidiyor.
Fakat sonra tezgahtar radyonun indirime girdiğini ve 25 liraya düştüğünü
Hatırlıyor ve Çırağına 5 lira verip gidip para üstünü iade etmesini istiyor.
Çırak 5 lirayı 3 kişiye bölüştüremeyeceğini düşünüp 2 lirayı cebine atıyor ve 3 lirayı 3 kişi arasında bölüştürüyor.
Böylece radyoyu 9'ar liraya almış oluyorlar.
Simdi: 9 x 3 = 27
Çırak da cebine 2 lira attı 27 + 2 = 29
Peki geri kalan 1 liraya ne oldu.?
İşte matematiğin içinden çıkamadığı olay budur...!

Dünyada sadece bir çift kalan nadir bir ayı türünün erkeği ölmüş.Bu ender hayvanın üreme ihtimali sıfır, bu yüzden
soyu tükenecek.
Ne yapalım diye düşünmüşler; kurullar toplanmış çözüm yok.
Kuruldaki bir Türk bilim adamı şöyle demiş:
- 'Bizim memlekette bir Hayati abi var, söylemesi ayıptır aynen bu ayıya benziyor, hatta daha kıllıdır, ondan rica
edebiliriz, 100-200 dolarda ödül verirsek bu işi yapar ve ayıların soyunu kurtarır herhalde' demiş.
Bakmışlar başka çare yok, Hayati abiye gitmişler ve durumun önemini, yapacağı hizmetin büyüklüğünü anlatmışlar, birde'
Karşılığında 100 dolar söz konusu' demişler. Hayati abi düşünmüş ve
- 'Olur ama 3 şartım var.' demiş.Herkes sevinç ve merakla
- 'Ne?' diye sormuş...
1. Öpüşmem...
2. Yavru erkek olursa rahmetli babamın adını koyarsınız.
3. 100 dolar çok, en fazla 50 dolar veririm…
Sedat ÖNENGÜT’ün katkısı ile

