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Baskilli Metin, çok samimi olduðu Palulu Þeref ve Seyfettin
isimli iki arkadaþýný ziyaret etmek için Palu'ya gider. Sohbet,
muhabbet, yemek eðlence, hasret giderirler.
Gece geç vakte kadar eðlenirler. Mevsim yaz, yatmak için
yataklarýný dama sererler. Baskillinin tam yattýðýndan emin olan
Palulu arkadaþlarý, sessizce kalkar Baskilliyi uyandýrmadan yataðý
ile birlikte aþaðý indirir ve yolun tam kenarýna býrakýrlar. Bir müddet sonra, yoldan geçen arabalarýn gürültüsünden Basil'li uyanýr
ve hafif doðrulur. Uykulu gözlerle zar zor seçtiði etrafa bakar; bir
de ne görsün, kocaman farlarýný yakmýþ üzerine bir kamyon
gelmiyor mu? Yataðýndan hýþýmla doðrulur ve baðýrýr;
"Ha ha, seni görem ha, dama çýðaydýn!"

Kralýn oðlu, babasýnýn saraya davet ettiði seçkin konuklarý salonun kapýsýnda karþýlarken, gelenlerin içerisinde kendisine týpatýp
benzeyen genç bir erkeðe, merakýný gidermek için patavatsýzca sorar;
"Anneniz bizim sarayda hizmetçi olarak mý çalýþýyor acaba?"
Genç, gayet sakin ve kendinden emin bir þekilde cevap verir:
"Hayýr, babam sizin sarayda bahçývan olarak çalýþýyor."
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Denetleme varmýþ. Baskilli Ahmet elde tüfek yerde yatýyormuþ.
Komutan gelip sormuþ:
- Düþman önden gelirse ne yaparsýn?
Ahmet cevaplamýþ.
- Þu yandan, bu yandan, arkadan gelirse diye, tekrar tekrar sormuþ
komutan.
Ahmet bunlarý da cevaplamýþ.
Komutan en sonunda:
"Ya düþman tepeden gelirse?"
Baskilli Ahmet dayanamamýþ;
"Yav bu memleketin tek askeri ben miyim gomutaným?"

Avcýlarýn meclisinde avcýnýn biri palavra sýkýyormuþ.
"Geçen yaz Afrika'da doksan dokuz aslan vurdum."
Arkadaþý dayanamamýþ,
"Yüz de þuna bari."
Avcý:
"Ne yani, bir aslan için yalan mý söyleyeyim þimdi."
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Kadýnýn biri, yeni aldýðý battaniyeyle, maðazadan içeri hýþýmla
girer, sinirle ve yüksek sesle tezgahtara:
"Siz bu battaniyeye yün demiþtiniz, ama bakýn þurasýndaki
etikette pamuk yazýyor. Müþteriyi kandýrmaya utanmýyormusunuz!"
"Efendim o tamamen bir taktik meselesi. Güveleri aldatmak
için öyle yazýyoruz."

Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda bir Ýngilizi Almanlar esir alýrlar,
fakat Ýngiliz'in bir bacaðý ve iki kolu kangren olmuþtur. Almanlar
ilk önce bacaðý keserler ve Ýngiliz Almanlardan bu bacaðý ana
vataný olan Ýngiltere'ye atmalarýný ister. Almanlar da atar.
Sonra Ýngiliz'in kolu kesilir, Ýngiliz yine ayný dilekte bulunur ve
Almanlar da yerine getirir. Bu sefer de Almanlar diðer kolunu
keserler. Ýngiliz her zamanki gibi Almanlar'dan kolu anavatanýna
atmalarýný ister fakat Almanlar "olmaz!" derler,
Ýngiliz nedenini sorunca þöyle cevaplarlar:
"Sen galiba kaçmaya çalýþýyorsun!"

8

A. Vahap Daðkýlýç

Bir dönem yasak olduðu için Ýngiltere'de erler þemsiye kullanmazmýþ. Þemsiye taþýma hakký sadece subaylara tanýnýyormuþ. O
yýllarda bir gün genç teðmenlerden biri, koltuðunun altýnda bir
þemsiye ile hýzlý hýzlý yürüyen eri görünce, beyninden vurulmuþa
dönmüþ. Eri çaðýrarak:
"Bu ne küstahlýk!"
Ve þemsiyeyi aldýðý gibi dizinde iki parça etmiþ.
"Bu sana bir ders olsun, bir daha böyle küstahlýklar yapma!"
Neye uðradýðýný anlamayan er:
"Baþüstüne", diyerek selam vermiþ ve sormuþ:
"Teðmenim, beni az önce evine yollayan general þemsiyesini
istediðinde kim kýrdý diyeyim?"

Kadýn dilenciye bir miktar para uzatmýþ:
"Bunu veriyorum ama, sen kesin gidip bununla bir þarap alýp
kafayý çekeceksin..."
"Hanýmefendi güzel diyorsunuz da, bu parayla Havai'ye gidip
tatil yapacak deðilim ya!"
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Acemi er, levazým baþçavuþuna yakýnýyormuþ:
"Baþçavuþum, bize yemekte ördek böreði verdiler. Yemin ederim ki,
içinde bir gram bile ördek eti yoktu."
"O halde?" diye yanýtlamýþ baþçavuþ.
"Sen hiç asker bisküvisi yedin mi peki?"
"Þey... yani evet, Baþçavuþum."
"Ýçinden hiç asker çýktý mý ulan!"

Bir adam diðerine sorar:
"Köpeðinizi satýn almak istiyorum ama, tereddütümü gidermek
için sormak zorundayým, sadýk mýdýr?"
"Hem de fazlasýyla sadýk. Size bu konuda yüzde yüz garanti
verebilirim."
"Nasýl bu kadar emin olabilirsiniz?"
"Þimdiye kadar 6 kere sattým. Her seferinde de geri geldi."
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Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi fark eder; önde
giden köpekli bir adam, arkasýnda iki tabut ve tek sýra olmuþ yaklaþýk
150 adam. Tuhafýna gider. Kafilenin baþýndaki adam kuþkusuz
cenazenin sahibidir diye, yanýna yaklaþýr ve çekinerek sorar:
"Beyefendi, bu acýlý gününüzde hatýrlatmak istemem ama ölenler
neyiniz oluyor?"
Adam yanýtlar:
"Öndeki karým arkadaki de kayýnvalidem."
"Vah vah; çok üzüldüm baþýnýz saðolsun. Nasýl oldu?"
"Köpeðim karýma saldýrýp öldürmüþ. Kayýnvalidem de karýma
yardýma gelmiþ onu da öldürmüþ."
Adam biraz düþündükten sonra sorar:
"Beyefendi köpeðinizi ödünç alabilir miyim?"
"Olur, arkadaki sýraya geç..."

,

Kadýn doktora gitmiþ ve heyecanla:
"Doktor Bey, kocam kendini asansör sanýyor."
"Peki hanýmefendi eþiniz niye gelmedi sizinle?"
"Getireceðim ama bir türlü bu katta durmuyor ki..."
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Dört kiþilik acemi avcý grubu, tecrübeli avcý olan Temel'in
önderliðinde ormanda ilerlemektedirler. Karþýlarýna küçük bir
delik çýkar. Temel:
"Yatýn yere, tavþan deliði!"
Bütün avcýlar yere yatarlar. Gerçekten bir müddet sonra delikten
tavþan çýkar. Avcýlar hemen vururlar. Tekrar yürümeye baþlarlar. Bir
süre sonra büyükçe bir delik çýkar karþýlarýna. Temel:
"Yatýn yere, tilki deliði!"
Yatarlar. Biraz sonra tilki çýkar. Onu da vururlar. Tekrar yola
düþerler. Bu defa daha büyük bir delik çýkar.
Temel:
"Yatýn yere, ayý ini!"
Yatarlar ve çýkan ayýyý vururlar. Ýyice keyiflenen avcýlar yürümeye
devam ederler. Kýsa bir zaman sonra kocaman bir deliðin baþýnda
dururlar. Acemiler hep birden Temel'e bakar. Temel:
"Uþaklar ne çýkacaðýný ben de bilmiyorum. Ama yatýn yere, ne
çýkarsa bahtýmýza!
"Ertesi gün gazetelerde:
"Dört avcý tren altýnda can verdi..."
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Bir askere, görev baþýnda gösterdiði yararlýlýktan ötürü ödül
verilecekmiþ; adetten olsun diye komutan sormuþ:
"Asker! Ödül olarak 100 altýn mý istersin, madalya mý?"
Baskilli er;
"Madalyanýn deðeri nedir gomutaným?"
"Aþaðý yukarý 3 altýndýr, ne oldu ki?"
"O zaman 97 altýn ve madalyayý isterim gomutaným!"

Kýz niþanlýsýný eve çaðýrýr:
"Otur Kemal'cýðým. Evlenmeden önce tüm mazimi sana açýkça
anlatmalýyým."
"Ýyi ama hayatým iki hafta önce anlatmýþtýn ya..."
"O iki hafta önceydi hayatým."
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Zengin bir adamýn, çok sevdiði ve çok kýymetli köpeði evden
kaçmýþ. Sahibi oturduðu küçük kentte çýkan yerel gazeteye bir ilan
gönderip, bulana onbeþbin dolar ödül vaat etmiþ. Fakat gönderdiði
ilan gazetede çýkmamýþ. Öfkelenen adam doðruca gazete yönetimine gitmiþ.
"Ýlan servisi þefiyle görüþmek istiyorum."
Orada danýþmada duran bir delikanlý:
"Dýþarýda."
"Ya yardýmcýsý?"
"O da yok."
"O halde yazý iþleri müdürüyle konuþayým."
"O da dýþarýda."
"Peki, ya gazetenin sahibi?"
"O da burada deðil."
"Ýnanýlýr gibi deðil ya, delirecem iyimi. Nerede bu adamlar peki?"
"Köpeðinizi aramaya gittiler, efendim."

Öðretmen derste anlatýr:
"Gelinler nikah töreninde neden beyaz giyer, bilir misiniz?
Çünkü bu onun en mutlu günüdür."
Arkadan bir ses yükselir:
"Þimdi damatlarýn neden siyah elbise giydiklerini anladým."
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Adamýn biri aklýný sapanla bozmuþ. Nerde bir karýþ lastik bulsa
hemen sapan yapýp kuþ öldürüyor veya evlerin camýna taþ atýyormuþ. Sonunda akýl hastanesine kapatmýþlar. Belli bir süre tedavi
sonucu Kontrol heyetinde;
"Ýyileþince ne yapacaksýn?" sorusuna,
"Lastik alýp sapan yapýp kuþ öldürecem" diye cevap vermiþ.
Hastabakýcý buna acýmýþ.
"Bak oðlum bu cevabý verirsen buradan çýkamazsýn. Sana
çýkýnca ne yapacaksýn diye sorduklarýnda lastik alýp sapan yapýp
kuþ öldürecem yerine evlenecem diye cevap ver, seni iyileþti diye
býraksýnlar." Hasta:
"Tamam." demiþ.
Adam bir gün sonra baþhekimin odasýna gitmiþ
"Ben artýk akýllandým, beni çýkarýn."
Baþhekim:
"Peki seni çýkarýrsak ne yapacaksýn?"
"Evleneceðim."
Baþhekim bakmýþ ki artýk baþka cevaplar veriyor, çýkýþ iþlemlerini yapmak için adamý oturtmuþ, latife olsun diye takýlmýþ.
"Sonra, yani evlenince ne yapacaksýn?"
"Gelini alýp gerdek odasýna getireceðim."
"Eee?"
"Önce duvaðýný sonra gelinliðini çýkaracaðým..."
Doktor heyecanlanmýþ:
"Sonra, sonra?"
"Sonra iç çamaþýrlarýný çýkaracaðým..."
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"Eee sonra?"
"Sonra külotunu çýkaracaðým.."
Doktor iyice heyecanlanmýþ artýk:
"Anlat anlat sonra?"
"Külotunun lastiðini çýkarýp sapan yapýp kuþ öldüreceðim..."

Adamýn biri sinemaya gitmiþ. Giþeden bilet almýþ ve içeri girmiþ. Tekrar almýþ, tekrar girmiþ. Tekrar almýþ, tekrar girmiþ...
Derken dört beþ defa bilet almýþ... Giþedeki görevli dayanamayýp
sormuþ: "Ya beyefendi bu kaçýncý biletin?"
Adam sinirli sinirli cevap vermiþ;
"Ýçerde geri zekalý biri var, biletimi durmadan yýrtýyor abi..."

Akýl hastanesinden kaçan iki deli, karþýdan gelen bekçiyi
görünce iri gövdeli bir aðacýn arkasýna saklanýrlar. Onlarýn ayak
seslerini iþiten bekçi, baðýrarak:
"Kim o?"
Ýçlerinden biri kedi gibi miyavlar. Bu baþarýlý miyavlamadan
sonra bekçi yürüyüp gideceði an, delilerin ayaklarý altýndaki
yapraklar hýþýrdar. Bekçi geri dönüp yine seslenir:
"Kim var orada?"
Ýkinci deli cevap verir:
"Bir kedi daha."
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Küçük erkek çocuk, biraz aklý erince sormuþ,
"Anne, ben nasýl dünyaya geldim?"
Annesi de,
"Bir akþam baban bir þeker aldý, onu yastýðýn altýna koyduk,
sabah bir de baktýk ki sen gelmiþsin..."
Çocuk, cevabýný almanýn mutluluðuyla, gider bir þeker alýr ve
yastýðýn altýna koyar. Ertesi sabah, þekerin baþýna üþüþen karýncalarý gören çocuk, derin bir iç çeker ve konuþur:
"Ah ahh... Eskiden olsa hepinizi öldürürdüm ama n'aparsýnýz,
baba yüreði iþte, dayanmýyor!"

Deliler bir kaçma planý yaparlar. Lider deli, planý açýklar:
"Önce birinci kapýyý, sonra ikinci kapýyý, sonra da üçüncü
kapýyý kýrýp çýkacaðýz. Sonra özgürüz."
Belirledikleri zaman gelince harekete geçerler. 1. kapýyý kýrarlar,
2. kapýyý kýrarlar, 3. kapýyý ise açýk bulurlar. Lider deli kýzarak
haykýrýr:
"Allah kahretsin, plan suya düþtü çabuk dönün!"
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Karý koca yemek yiyorlar. O sýrada masaya yaklaþan çok güzel
sarýþýn genç bayan, adamý selamlayýp geçer. Adamýn karýsý sorar:
"Kim bu afet?"
Adam:
"Eðer mutlaka bilmek istiyorsan söyleyeyim, metresim!"
Kadýn:
"Bir de bu kadar pervasýzca söylüyorsun ha. En kýsa zamanda
boþanýyorum senden!"
Adam:
"Yani bankadaki paralarý, mücevherleri, hisse senetlerini,
Kadýköy'deki apartmaný, boðazdaki yalýyý, Ýzmir'deki tekneyi ve
Antalya'daki villayý býrakýyorsun..."
Uzun bir sessizlik olur. Çift yemeðini çatallarken kadýn birden
sorar:
"Þu arkada oturan komþumuz Murat deðil mi? Yanýndaki kadýn
kim?"
Adam:
"Murat'ýn metresi."
Kadýn:
"Ay, bizimkisi çok daha güzel!"
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Komutan teftiþ sýrasýnda bir askere sorar:
"Oðlum nerelisin?"
"Urfalýyým komutaným!"
Komutan askere bir tokat patlatýr ve tekrar sorar:
"Oðlum nerelisin?"
"Urfalýyým komutaným!"
Komutan askere bir tokat daha patlatýr ve tekrar sorar:
"Oðlum bak iyi düþün! Nerelisin?"
"ÞANLIUrfalýyým komutaným!"
Komutan:
"Aferin iþte böyle!" diyerek diðer askere (Baskilli) döner:
"Oðlum sen nerelisin?"
"ÞANLIElazýðlýyým!"

Adam ölüm döþeðinde, karýsýný çaðýrýr:
"Bak karýcýðým, ben ölmek üzereyim. Ölmeden önce sana bir
itirafta bulunacaðým. Seni aldattým, hem de bu evde senin
yataðýnda."
Kadýn gayet rahat cevap verir;
"Biliyorum, yoksa seni niye zehirlerdim ki?"
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Adam iþi için Ankara'ya gidecek, tam uçaða binerken kulaðýnda
bir ses:
“Binme, bu uçak düþecek!”
Dönmüþ bakmýþ, kimse yok, ama içine de bir kurt düþmüþ, binmemiþ. Ýkinci uçaðý beklerken kara haber ulaþmýþ:
"Uçak düþtü kurtulan olmadý!
Koþmuþ Haydarpaþa'ya, bilet almýþ, tam trene binecek, ayný ses
kulaðýnda:
"Sakýn binme bu trene, raydan çýkacak!"
Dönmüþ bakmýþ yine kimse yok, trene binmemiþ, eve gelmiþ,
sabah gazeteyi açýnca tüyleri ürpermiþ:
“Tren Eskiþehir'de raydan çýktý þu kadar ölü, þu kadar yaralý...”
Allah'a þükretmiþ, gidip otobüse bilet almýþ, tam binerken yine o ses:
"Bu otobüse binme, freni patlayacak!
Dönmüþ yine kimse yok; dayanamamýþ, baðýrmýþ:
"Sen kimsin yahu?"
"Ben senin iyilik meleðinim!"
Adam iyice kýzmýþ:
"Ulan evlenirken neredeydin!"
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Ýki deli bir gün deliler hastanesinden kaçmýþlar. Tüm aramalar
sonucu kimse bu delileri bulamamýþ. Doktorlar ümitlerini kestikleri an deliler çýkagelmiþ. Doktorlar hayretle;
"Niye geldiniz?"
Deliler:
"Yarýn kaçacaðýz da, onun provasýný yaptýk."

Albay askerlerin içki içmelerine engel olmak için kantinin
duvarýna bir yazý asmýþtýr. Yazýda:
“Ýçki öldürür” diye yazýyordur.
Öðlenden sonra oradan geçen albay, birisinin yazýnýn altýna
þunlarý ilave ettiðini görmüþ:
“Askerler ölmez!”

Üstada sormuþlar:
"Evli kadýn ile dul kadýn arasýnda ne fark vardýr?"
Cevaplamýþ:
"Dul kadýn kocasýnýn nerede olduðunu bilir... Evli kadýn
bilmez..."
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Adam barda gördüðü güzel bir bayanla konuþmanýn yollarýný
arar, sonunda cesaretini toplayarak kýza yaklaþýr ve:
"Biraz konuþabilir miyiz, acaba?"
Kýz birden haykýrýr:
"Terbiyesiz! Ben senin bildiðin kýzlardan deðilim!"
Adam utancýndan yerin dibine girer. Herkes ona bakarken,
gider ve masasýna oturur. Bir süre sonra kýz ona yaklaþýr, gülümseyerek;
"Az önceki olay için özür dilerim. Ben psikoloji öðrencisiyim ve
utandýrýcý durumlarda insanlarýn nasýl davrandýklarýný inceliyordum."
Adam avaz avaz baðýrarak cevap verir:
"Ne? Gecesi 400 dolar mý? Deli misin sen?"

Kanser nedeniyle ölüm döþeðinde olan bir adama kýzý sormuþ:
"Baba neden herkese AIDS hastasý olduðunu söylüyorsun?"
"Ben öldükten sonra annenle kimse evlenmesin diye!"
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Adam yanýnda eþi, durakta bekleyen taksi þoförüne sorar;
"Gençlik parkýna kadar kaça götürürsün?"
"Sekiz milyon."
"Peki yanýma karýmý da alsam?"
"Fark etmez, sekiz milyon?"
Adam karýsýna döner:
"Bak, sana beþ para etmezsin diye boþuna demiyormuþum!"
Taksiye binerler, yolda kadýn þoföre:
Þoför bey, eþim yolda inse beni gençlik parkýna kaça
götürürsünüz?"
"Fark etmez, sekiz milyon."
Kadýn kocasýna döner;
"Bak, bende sana beþ para etmezsin diye boþuna demiyormuþum!"

Ellili yaþlarýnda iki kadýn sohbet ediyorlar, biri diðerine kocasýndan
bahseder:
"Yýllar geçtikçe, kocam bana daha da çok ilgi duymaya baþladý,
ne kadar þanslýyým..."
"Çok normal bence... Ne de olsa kocan antikacý..."
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Adam bakmýþ, küçük oðlu dua ediyor:
"Tanrým anneme, babama, büyük babama uzun ömür ver. Güle
güle anneanne..."
Bir anlam verememiþ bu duaya... Ancak ertesi gün acý haber
gelmiþ. "Anneanne sizlere ömür..."
Ertesi hafta adam bakmýþ çocuk yine duada:
"Tanrým anneme babama uzun ömür ver. Güle güle büyükbaba..."
Ertesi gün büyük baba da ölmüþ... Birkaç gün sonra adam bakmýþ küçük çocuk yine duada:
"Tanrým anneme uzun ömür ver. Güle güle baba..."
Adam ertesi sabah nasýl olsa ölecek diye iþe gitmemiþ, aylak
aylak dolaþmýþ. Bakmýþ olmuyor, bir hastaneye gitmiþ yatmýþ.
Tetkikler, tahliller, muayeneler, kalp elektrosu, filmler, röntgen
çekimleri... Sapasaðlam. Akþam olmuþ eve gelmiþ bakmýþ karýsý iki
gözü iki çeþme aðlýyor.
"Ne oldu haným?"
"Bizim postacý, ne iyi adamdý. Bugün haber aldým. Ölmüþ!"

Genç avcý, ailesiyle Afrika'da ava çýkar. Gördüðü ava sessizce
yaklaþýrken, karýsýnýn çýðlýðýný duyar:
"Kocacým, yardým et çabuk, bir goril annemi kaçýrýyor!"
"Bu gorilin sorunu hayatým!"
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Öðrenci kýzýn biri derslerde çok konuþtuðu için bütün öðretmenlerin baþ belasý olmuþ. En son müdürden rica etmiþler, o da
kýza bir not verip eve götürmesini istemiþ. Notta;
"Kýzýnýz çok geveze, bütün gün konuþup sýnýfýnýn huzurunu
bozuyor, öðretmenler ve öðrenciler kendisinden þikayetçi, lütfen
gereðini yapýnýz" yazýyormuþ.
Ertesi gün kýz çekine çekine müdürün odasýna girmiþ:
"Babam size bir not yolladý hocam."
Müdür notu okumuþ:
"Müdür bey, sizi bir akþam evimizde misafir edelim, siz kýzýmýn
annesiyle tanýþýn da geveze nasýl olurmuþ bir görün!"

Karýsý vefat eden adamý, cenaze iþleriyle ilgilenen kiþi arar ve
sorar:
"Baþýnýz saðolsun efendim. Vefat eden eþinizin gömülmesini mi,
mumyalanmasýný mý, yakýlmasýný ve küllerinin denize atýlmasýný
mý tercih edersiniz?"
Adam cevaplar:
"Lütfen üçünü de yapýn size zahmet, garanti olsun..."
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Ýþyerinde yeni tanýþmýþ iki adam, iþ çýkýþý bir bara giderler. Evli
olan, bekâra þöyle der:
"Bütün evliliðimiz boyunca, eþimle ne tek bir kavga ettik, ne de
birbirimize tek bir kötü söz söyledik!"
Bekar olan imrenir ve hayranlýkla:
"Ne güzel abi ya, çok sevindim senin adýna."
"Evet ya! Ýnþallah ikinci haftamýz da böyle geçer!"

Son nefesini vermek üzere olan kadýn, vasiyet gibi sözler eder
kocasýna:
"Söz ver bana, benden sonra biriyle evlenirsen, ona elbiselerimi
ve ayakkabýlarýmý giydirmeyeceksin!"
Adam da cevap verir:
"Saçmalama hayatým. Birincisi, sen haftaya kadar iyileþirsin;
ikincisi, onun boyu daha uzun, elbiselerin ona gelmez, ve sen 41
numara ayakkabý giyiyorsun o otuzsekiz, uymaz..."
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Kore'de Türk Tugayýndan iki Anadolulu asker biraz gezmek
için izinsiz þehirde bir aþaðý bir yukarý dolaþýrken inzibat subayý
bunlarý yakalar ve sorar:
"Hani sizin izin kaðýtlarýnýz?"
Erler subayý atlatýrýz umuduyla:
"Biz Amerikalýyýz..." diye cevap verirler.
Subay durumu anlar, ama hiç bozuntuya vermez:
"Amerika'nýn neresindensiniz?"
"Ýçindenik kumandaným!"

Yeni tanýþýp yýldýrým nikâhla evlendiði eþiyle otele giden adam,
karýsýný oradaki herkesin tanýdýðýný fark edince hem sevinir hem
þaþýrýr ve otel müdürüyle konuþur:
"Eþimi tanýyor musunuz?"
"Pek tabii ki efendim, bizim en iyi müþterilerimizdendir. Sað
olsun, balayýný her sene burada geçirir..."
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Adamýn karýsý kumara düþkünmüþ, o da çaresiz, kumar
oynadýðý yerlere onunla beraber gidiyormuþ. Karýsý kaybettikçe,
yanýna gidip soruyormuþ:
"Nasýl gidiyor serçem?"
Birkaç dakika geçiyor, yine soruyormuþ:
"Nasýl gidiyor bülbülüm?"
Biraz sonra;
"Nasýl gidiyor kanaryam?"
Böyle böyle, adam neredeyse bütün kuþ isimleri ile karýsýna
hitap etmiþ. Bu olayý, seyredenlerden birinin dikkatini çekmiþ ve
adamýn yanýna gidip sormuþ:
"Eþinizle aranýzda özel bir esprisi mi var, dikkat etimde hep kuþ
isimleri ile hitap ediyorsunuz?"
"Yok birader yok... Bu kadar insanýn içinde ona açýk açýk kuþ
beyinli diyemem ya!"

Birer çocuklarý olan iki dul, evlenirler. Daha sonra bu evlilikten de bir çocuklarý olur. Yýllar geçer, bir gün adam kavga sesleri
duymaya baþlar, ve karýsýna neler olduðunu sorar, kadýn da anlatýr:
"Valla bey, benimkiyle seninki bir olmuþlar, bizimkini dövüyorlar..."
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Kadýn kocasýna baðýrmaktadýr:
"Artýk beni sevmiyorsun, beni kesin aldatýyorsun!"
"Öyle deme hayatým. Sana defalarca benim için bu dünyada
sadece bir kadýn olduðunu söyledim."
"Evet evet söyledin unutmuþ deðilim, ama onun hangi kadýn
olduðunu nedense hiç söylemedin!"

Temel ormanda aðaç kesiyormuþ, o sýrada çevreciler de ormanda yürüyüþe çýkmýþlar, Temel'i bu vaziyette görünce bir güzel
pataklamýþlar... Temel üstü baþý periþan halde köye dönerken
Dursun a rastlamýþ, Dursun;
-Ula Temel bu ne hal böyle? diye sormuþ, Temel de anlatmýþ;
- Ormanda aðaç keseydum, birden kalabaluk pir grup Doðan'ýn
yengesini bozmiþum diye dövdü peni, halbuki ne Doðan'ý taniyruuum, ne de yengesuni.
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Fizikçi, kimyacý, matematikçi, jeolog ve antropologdan oluþan
bir heyet bir araþtýrma için arazide bulunmaktadýr. Birden yaðmur
bastýrýr. Hemen yakýndaki bir arazi evine sýðýnýrlar. Ev sahibi bunlara bir þeyler ikram etmek için yanlarýndan ayrýlýr. Hepsinin
dikkati soba üzerinde toplanýr. Soba yerden 1 m. kadar yukarda,
altýndaki dizili taþlarýn üzerindedir. Sobanýn niçin böyle kurulmuþ
olabileceðine dair bir tartýþma baþlar.
Fizikçi,
"Adam sobayý yükselterek konveksiyon yoluyla odanýn daha
kýsa sürede ýsýnmasýný saðlamak istemiþ."
Kimyacý;
"Adam sobayý yükselterek aktivasyon enerjisini düþürmüþ,
böylece daha kolay yakmayý amaçlamýþ."
Matematikçi;
"Sobayý odanýn geometrik merkezine kurmuþ, böylece de
odanýn düzgün bir þekilde ýsýnmasýný saðlamýþ."
Jeolog,;
"Burasý tektonik hareketlilik bölgesi olduðundan herhangi bir
deprem anýnda sobanýn taþlarýn üzerine yýkýlmasýný saðlayarak
yangýn olasýlýðýný azaltmayý amaçlamýþ."
Antropolog;
"Adam ilkel topluluklarda görülen ateþe tapmanýn daha hafif
biçimi olan ateþe saygý nedeniyle sobayý yukarýya kurmuþ."
Bu sýrada ev sahibi içeri girer ve ona sobanýn yukarda olmasýnýn
nedenini sorarlar., Adam cevap verir:
"Boru yetmedi."
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Adam kumsalda yürürken ayaðý bir þeye takýlmýþ, bir de bakmýþ
bir lamba... Lambayý biraz ovalamýþ vee... birden etrafý dumanlar
kaplamýþ, derken kocaman bir cin ortaya cýkmýþ:
“Benden üç þey dileyebilirsin, dile bakalým!”
Adam;
"Harika. Ýlk olarak 1 milyar dolarým olsun istiyorum"
Cin parmaklarýný þýklatmýþ ve kumsal baþtan aþaðý silme banknotlarla dolmuþ... Adam gözlerine inanamamýþ ve ikinci dileðini
söylemiþ:
"Hawaii'de okyanusu gören lüks bir villa istiyorum."
Cin yine parmaklarýný þýklatmýþ ve adam birden elinde lambayla
kendini Hawaii'de muhteþem bir evin önünde bulmuþ.
Cin sormuþ:
"Evet, son dileðin nedir, acele et iþim var?"
Adam düþünmüþ düþünmüþ ve:
-"Kadýnlar icin dayanýlmaz, karþý konulmaz olmak istiyorum."
Cin yine parmaklarini þýklatmýþ veee...,
Adam bir kutu çikolataya dönüþmüþ.
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Hava taþýmacýlýðýnýn ilk yýllarýnda insanlar uçaða binmekten
korktuðu için bir türlü istenen yolcu sayýsýna ulaþýlamýyormuþ.
Bir þirketin promosyon sorumlusu uçaklarýnda sýk sýk seyahat
eden iþ adamlarýna birer mektup göndererek, eðer o hafta rezervasyon yaptýrýrlarsa bundan sonraki ilk on seyahatlerinde
eþlerinden para alýnmayacaðýný bildirmiþ. Bunun üzerine epeyce
baþvuru olmuþ tabi.
Kampanya sona erdikten sonra þirket bu kez iþadamlarýnýn
eþlerine birer mektup göndererek, seyahatlerinden memnun olup
olmadýklarýný sormuþ. Ancak mektup gönderilen kadýnlarýn yüzde
doksan beþinden þu yanýt gelmiþ:
"Ne seyahati?"

Baskil ilçesinde, adamýn biri içinde 1 milyar bulunan cüzdanýný kaybetmiþ. Kaybettiði yerdekilere cüzdanýný getirene 100
milyon vereceðini söylemiþ. Daha sonra kalabalýktan bir ses daha
duyulmuþ:
"O cüzdaný bulup bana getirene 200 milyon vereceðim!"
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Genç deve annesine sormuþ:
"Anne niye bizim ayaklarýmýz bu kadar büyük?"
Anne cevap vermiþ:
"Çölde kuma batmamak için."
Genç deve tekrar sormuþ:
"Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür?"
Anne tekrar cevap vermiþ:
"Çölde kum fýrtýnalarýnda kum kaçmasýn diye."
Meraký yatýþmamýþ olan genç deve bir soru daha sormuþ:
"Bizim niye hörgüçlerimiz var?"
Anne deve sabýrla yanýtlamýþ:
"Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depolarýz."
Sonunda dayanamayan genç deve sormuþ:
"Peki anne, bu hayvanat bahçesinde iþimiz ne?"
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Küçük afacan elinde bir paket þekerle parka gitmiþ, bir
banka oturmuþ, etrafý seyrederken þekerleri de ardý ardýna aðzýna atýyormuþ. Yanýndaki bankta oturan yaþlý adam çocuða bakmýþ bakmýþ ve:
"Evladým, þeker güzeldir, hoþtur ama çok yemek zararlýdýr. Hem
diþlerin çürür, hem yüzünde sivilce çýkar, hem de þiþmanlarsýn..."
Çocuk bunun üzerine adama dönmüþ:
"Benim dedem 107 yaþýna kadar yaþadý..."
Adam;
"Yaa, yani deden de mi çok þeker yerdi?"
"Hayýr, her þeye burnunu sokmazdý!"

Baskillinin biri, yolda yürürken bir þiþeye tekme atmýþ, þiþeden
cin çýkmýþ. Cin:
"Dile benden ne dilersen." demiþ.
Adam da;
"Özür dilerim; bir daha olmaz abi."

34

A. Vahap Daðkýlýç

Eski paþalardan biri, bir sebze bahçesini gezerken bahçenin sahibine
bostan dolabýný gözü baðlý olarak çeviren eþeði göstererek sormuþ:
"Bu eþeðin gözlerini niçin baðladýnýz?"
"Paþam, eþek gözü baðlý olarak dolabý çevirdiði müddetçe doðru
bir yolda yürüdüðünü zanneder ve sürekli bostanýn etrafýnda
döner. Gözünü baðlamazsam, farkýna vararak böyle saatlerce
kuyunun etrafýnda dönmez."
"Pekala boynuna bu kocaman çaný niye taktýnýz?"
"Eþek durduðu anda çan sesi kesilir. O zaman gelip eþeði tekrar
yürütürüz."
"Peki ya eþek yürümez de olduðu yerde baþýný sallayarak çaný
çalarsa ne yaparsýnýz?"
"Aman paþam ben sizin gibi akýllý eþeði nereden bulurum?"

Baskilli Ahmet, yolda karþýlaþtýðý arkadaþýna sorar:
"Yav Mustafa, senin inekler sigara içer mi?"
"Ahmet gakko git iþine be, kafa bulma benle, inekler hiç sýðara
içer mi?"
"Öyleyse ahýrýn yani Mustafam!"
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20. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yoksul bir adam falcýya gider. Falcý
kadýn kürede korkunç geleceði görür:
"Eyvah! Gelecekte milyonlarca insanýn ölümüne sebep olacaksýn!"
Adam kahrolur...
"Milyonlarýn katili olmaktansa kendimi öldürürüm, daha iyi!"
deyip tren yoluna koþar. Raya kafasýný dayayacak, istikbaldeki
korkunç felaketin önüne geçecektir! Ama o da ne? Raya kafasýný
dayamýþ bir küçük çocuk... Tren de 150 metre ötede ve hýzla
geliyor.. Hemen fýrlayýp çocuðu rayýn üstünden kenara çeker ve
yatýþtýrmak için baþýný okþarken sorar:
"Adýn ne senin çocuk, söyle bakalým?"
"Adolf efendim..."

Tiyatroda, ünlü oyuncu rolü gereði uþaklarýna baðýrýr:
"Atýmý getirin!"
O sýrada münasebetsiz bir seyirci;
"Eþek olsa olmaz mý?"
Oyuncu hiç istifini bozmaz:
"Hay hay! Buyrun beyefendi!.."

36

A. Vahap Daðkýlýç

Cebinde kuruþu yoktu. Bir lokantanýn önünde durdu, gözü vitrinde bir levhaya takýldý:
"Girin ve istediðinizi yiyin. Hesabýnýzý torununuz ödesin."
Adam, "tam bana göre", diye mýrýldanarak içeri girdi. Balýk, salata, döner, kuzu pirzolasý... Doyduðu halde ne varsa söyledi, týka basa
yedi. Yemeði bitirince, çýkmak üzere kalktý. Fakat garson yetiþip,
hesap pusulasýný burnuna dayamaz mý? Hem de tuzlu bir hesap...
Derhal itiraz etti bizimki tabii.
"Ama kapýda hesabýnýzý torununuz ödesin diye yazmýyor mu?"
Garson gayet nazik cevap verdi:
"Yazýyor tabi efendim. Ama bu size takdim ettiðim hesap, sizin
büyükbabanýzýn."

Ýstanbul'da bir fakültede okuyan Baskilli Þefik, derslerine çalýþmaz ve yýl sonu yaklaþýrken kötüye giden dersleri düzeltemeyeceðini
görür. Atýlacaðý kesin gibidir. Annesine telgraf çeker:
"Anneciðim atýlacak gibiyim, babamý hazýrlayasýn.
Ertesi gün cevap gelir:
"Baban zaten hazýrda yavrucuðum... Sen kendini hazýrla."
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2 bebek battaniyelerinin altýnda oturuyorlarmýþ. Biri diðerine
sormuþ:
"Sen eykek bebek misin kýz bebek mi?"
Öteki ellerini havaya kaldýrmýþ:
"Biymiyoyum... Nasýl anlayýz ki?"
Afacan;
"Ben biyiyoyum akýllým bak..."
Ve ötekinin battaniyesinin altýna kafasýný sokuvermiþ... 3-4
saniye sonra kafasýný dýþarý çýkarmýþ ve gülümsemiþ:
"Sen kýz bebeksin ben de eykek bebeðim..."
"Ama neyden anladýn?"
"Çok kolay akýllým, senin patikleyin pembe benimkileyim mavi..."

Yaþlý ve çirkin bir kadýn soluk soluða karakola gelip þikayetçi olur:
"Adamýn biri beni bir saattir izliyor, kendimi buraya zor attým,
galiba sarhoþtu memur bey"
Polis kadýna tepeden týrnaða þöyle bir süzer ve cevaplar:
"Galiba deðil, kesinlikle sarhoþmuþ hanýmefendi..."
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Adamýn birini iþ baþvurusundan sonra görüþmeye çaðýrmýþlar.
Görüþme sonuna doðru ortalama bir tip olduðu anlaþýlan adama
yöneticisi sormuþ:
"Peki beklentilerin ne. Seni ne tatmin eder?"
Adam saymaya baþlamýþ:
"Öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrýca þu anda bulunduðum dairenin kirasý biraz fazla onu da þirketin karþýlamasý iyi
olur, maaþ olarak da 6000$'dan aþaðý çalýþmam. Þirket yöneticisi
dinler ve:
"Biz sana son model bir Cherokee ve Tarabya'da bir villa vereceðiz, ayrýca bizim bu pozisyonumuz için planladýðýmýz maaþ
10.000$'dýr,"
Adamýn gözleri fýrlamýþ:
"Þaka yapýyorsunuz."
Þirket yöneticisi yapýþtýrmýþ cevabý:
"Önce siz baþlattýnýz ama..."

Küçük çocuk babasýna sormuþ:
"Babacýðým, insanlar niçin bu kadar çok çalýþýyor?"
"Bunu bilmeyecek ne var, tabiî ki ekmek parasý için oðlum..."
"Peki öyleyse fýrýncýlar niçin çalýþýyor?"
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Bir mahkeme salonunda, bir davada tanýklýk etmesi için kürsüye
yaþlý bir teyzeyi çaðýrýrlar. Kadýn yerine oturur ve davalýnýn avukatý
kadýna yaklaþýr: "Fadime teyze beni tanýyor musunuz?" Yaþlý teyze
cevap verir:
"Ha, evet Kerim oðlum seni çocukluðundan beri tanýyorum.
Sen taa o zamanlar bile ailen için tam bir baþ belasýydýn. Þimdi
bile, sürekli yalan söylüyorsun, karýný komþunuzla aldatýyorsun, en
yakýným dediðini insanlarýn arkasýndan konuþuyorsun, yüz lira
fazla kazanmak için herkesi satarsýn sen. Nasýl tanýmam..."
Davalýnýn avukatý baþta olmak üzere bütün salon þok olur.
Adam ne yapacaðýný bilemez bir halde kadýna tekrar sorar:
"Peki Fadime teyze, ya karþý tarafýn avukatýný tanýyor musun?"
Kadýn yine cevaplar:
"Elbette tanýyorum. Çocukluðunda ona dadýlýk yapmýþtým.
Tembel, ödlek ve alkolik adamýn tekidir. Etrafýnda bir tek dostu
yoktur ve herkes onun hala geceleri altýna kaçýrdýðýný söylüyor."
Yine herkes þokta. Bütün salonu bir uðultu kaplar. Hâkim kürsüye
tak tak tak vurup herkesi susturur ve her iki tarafýn avukatýný da
kürsüye çaðýrýr. Ve ikisine de eðilmelerini söyleyerek kulaklarýna
þunu fýsýldar:
"Eðer bu kadýna beni tanýyýp tanýmadýðýný sorarsanýz ikiniz de
yandýnýz..."
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Hat bekçisi Baskilli Cemal'in en büyük ideali, makasçý olmak.
Gece gündüz çalýþýr, büyük bir heyecanla sýnavý bekler, sonunda
sýnava girer. Müfettiþ sorar:
"Ýki ekspres aksi yönlerden ayný hat üstünde birbirlerine yaklaþmaktalar. Bu durumda ne yaparsýn?"
"Bir tanesini baþka hatta alýrým."
"Ýmkansýz, raylar donmuþ vaziyette. Makas çalýþmýyor."
"O zaman kýrmýzý bir bayrak sallarým."
"Vakit gece. Kimse seni göremez."
"Kýrmýzý bir fener sallarým."
"Memlekette gaz kýtlýðý var."
"O zaman elime geçen her türlü tahta ve odunu hattýn üstüne
yýðar ve tutuþtururum."
"Ya kibritin de yoksa?"
Zavallý hat bekçisinin alnýndan terler damlamaya baþlar.
Sonunda içini çeker:
"O zaman karýmý çaðýrýrým."
Müfettiþ þaþýrýr:
"Karýný mý çaðýrýrsýn. Bu iþle ne ilgisi var karýnýn?"
"Az sonra çýkacak kavgada, sýnav heyetindekilerin ve sizin gözlerinizi nasýl morartacaðýmý o da görsün diye..."
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Bir gün Papa makam arabasýyla giderken caný çok sýkýlýr ve
þoförüne yer deðiþtirmeyi önerir. Þoförle yer deðiþtirir ve Papa hýz
yapar. Ve bir polis arabasý tarafýndan çevrilir. Memur papayý
görünce þaþýrýr ve amirine telefonda:
"Amirim, burada çok önemli biri var hýz yapýyordu ceza yazacak mýyým?"
"Yazacaksýn tabii, kaymakam da olsa vali de olsa ceza yazacaksýn."
"Hayýr amirim daha da önemli!"
"Devlet bakaný da olsa yazacaksýn."
"Hayýr amirim daha da önemli!"
"Baþbakan da olsa yazacaksýn."
"Hayýr amirim hayýr daha da önemli!"
"Obama da olsa yazacaksýn!!!"
"Hayýr amirim daha da önemli!"
"Eee, kim bu daha da önemli daha da önemli deyip durduðun?"
"Valla amirim kim olduðunu ben de bilmiyorum ama þoförü papa!"

Çok acýkan delikanlý, bir an önce eve gider, daha kapýdan girer
girmez annesine sorar:
"Çok acýktým anneciðim ya, yemek için neler yaptýn?"
"Ooo. Saymakla bitmez oðlum."
"Süpersin anne ya. Ne var yemekte?"
"Pirinç pilavý..."
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Çok soðuk bir kýþ günü padiþah, tebdili kýyafet gezmeye karar
vermiþ. Yanýna baþ vezirini alýp yola çýkmýþ. Bir dere kenarýnda
çalýþan yaþlý bir adam görmüþler. Adam elindeki derileri suya
sokup, döverek tabaklýyormuþ. Padiþah, ihtiyarý selamlamýþ:
"Selamünaleyküm ey pir'i fani..."
"Aleykümselam ey serdar'ý cihan..."
Padiþah sormuþ:
"Altýlarda ne yaptýn?"
"Altýya altý katmayýnca, otuz ikiye yetmiyor..."
Padiþah gene sormuþ:
"Geceleri kalkmadýn mý?"
"Kalktýk... Lakin, ellere yaradý..."
Padiþah gülmüþ:
"Bir kaz göndersem yolar mýsýn?"
"Hem de ciyaklamadan..."
Padiþahla baþ vezir adamýn yanýndan ayrýlýp yola koyulmuþlar.
Padiþah baþ vezire dönmüþ:
"Ne konuþtuðumuzu anladýn mý?"
"Hayýr padiþahým..."
Padiþah sinirlenmiþ.
"Bu akþama kadar ne konuþtuðumuzu anlamazsan kelleni
alýrým."
Korkuya kapýlan baþ vezir, padiþahý saraya býraktýktan sonra
telaþla dere kenarýna dönmüþ. Bakmýþ adam hala orada çalýþýyor:
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"Ne konuþtunuz siz padiþahla?"
Adam, baþ veziri þöyle bir süzmüþ:
"Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altýn söyleyeyim."
Baþ vezir, yüz altýn vermiþ:
"Sen padiþahý, serdar'ý cihan, diye selamladýn. Nereden anladýn
padiþah olduðunu?"
"Ben dericiyim. Onun sýrtýndaki kürkü padiþahtan baþkasý giyemezdi."
Vezir kafasýný kaþýmýþ...
"Peki, altýlara altý katmayýnca, otuz ikiye yetmiyor ne demek?"
Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altýn daha almýþ:
"Padiþah, altý aylýk yaz döneminde çalýþmadýn mý ki, kýþ günü
çalýþýyorsun, diye sordu. Ben de, yalnýzca altý ay yaz deðil, altý ay
da kýþ çalýþmazsak, yemek bulamýyoruz dedim."
Vezir bir soru daha sormuþ:
"Geceleri kalkmadýn mý ne demek?" Adam bir yüz altýn daha
almýþ:
"Çocuklarýn yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kýz. Evlendiler,
baþkasýna yaradýlar, dedim."
Vezir gene kafasýný sallamýþ...
"Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek..."
Yaþlý adam gülmüþ:
"Onu da sen bul..."
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Bir kadýn arabasýyla yolda giderken karþý istikametten gelen
sürücüsü bay olan araba ile çarpýþýrlar. Ýkisinin de arabasý
mahvolur ama þans eseri ikisi de hiç yara almadan kurtulur.
Arabalarýndan zorla çýkarlar ve kadýn adama bakýp:
"Çok ilginç! Sen erkeksin ben de kadýn. Arabalarýmýz
mahvoldu ama ikimize de hiçbir sey olmadý. Bu belki de tanýþýp,
dost olup, hayatýmýzýn sonuna kadar huzur içinde birlikte yaþamamýz için bir iþarettir?"
Müthiþ heyecanlanan adam þaþkýnlýkla:
"Evet, galiba haklýsýnýz."
"Bak, arabam hurdaya döndü ama bir þiþe þarap sapasaðlam. Bu
kesin bir iþaret. Bu þarabý içip þansýmýzý kutlamalýyýz"
diye devam eden kadýn, þarap þiþesini adama uzatýr. Adam
þiþeyi alýr, açar ve yarýsýný içip kadýna verir. Kadýn hemen þiþenin
mantarýný kapatýp adama geri uzatýr. Bunun üstüne adam sorar:
"Siz içmeyecek misiniz?"
Kadýn cevap verir:
"Hayýr, ben polisi bekleyeceðim!"

Adam ailesiyle birlikte arabasýnda tam bir köprüden geçecekken,
giþelerde etrafý basýn mensuplarý tarafýndan sarýlýr ve kendisine
köprüden geçen bir milyonuncu araba sahibi olduðu ve 1 milyon$
kazandýðý bildirilir. Biri heyecan ve merakla sorar:
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"Ne yapacaksýnýz bu kadar parayla, sorabilir miyim?"
Adam biraz düþünür ve cevaplar:
“Herhalde önce gider kendime bir ehliyet alýrým."
Yanýnda oturan karýsý kocasýnýn yaptýðý gafýn farkýna varýp
düzeltir:
"Siz ona bakmayýn. O çok içti ve ne dediðini bilmiyor."
Arka koltukta oturan ve kalabalýktan telaþa kapýlan yaþlý ve
saðýr adam lafa karýþýr:
"Ben biliyordum zaten bu çalýntý arabayla fazla uzaða gidemeyeceðimizi, söylemiþtimde."
Etraftakiler ve bütün basýn þaþkýnlýkla söylenenleri dinlerken,
bagajdan sesler gelir:
"Hey, oradakiler, niye durduk lan? Sýnýrý geçmedik mi daha?"

Bir ülkede, kendini beðenmiþ, sevilmeyen kompleksli bir
bakan, üzerinde kendi resmi olan pullar bastýrmýþ, bütün bakanlýða da bir yazý göndermiþ; "Artýk bütün yazýþmalarý yollarken,
üzerinde benim resmim olan pullarý kullanacaksýnýz" diye.
Bakan, bir süre sonra pullarýnýn zarflara yapýþmadýðýný görünce,
küplere binip yardýmcýsýný çaðýrmýþ:
"Ne bu kepazelik, ne bu rezalet. Pullarýn arkasýna yapýþtýrýcý
sürmediniz mi?"
"Sürdük efendim, sürdük de..."
"Eeee?"
"Çalýþanlar pulun ön yüzüne tükürüyorlar efendim, arkasýna deðil..."
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Mafya babasý haraçlarýný toplamasý için yeni bir tetikçi bulur.
Seçtiði adam saðýr ve dilsizdir. Çünkü baba, bu tetikçi yakalanýrsa
polise fazla bir þey anlatmasý mümkün olamaz, diye düþünmüþtür...
Baba, bir gün ödemelerin geciktiðini fark eder ve tetikçiyi odasýna
aldýrtýr, bir de iþaret dilini bilen tercüman bulurlar. Tercüman
iþaretle sorar:
"Para nerde?"
Saðýr dilsiz iþaretle yanýt verir:
"Ne parasý? Benim paradan maradan haberim yok. Neyden
bahsettiðinizi anlamýyorum."
Tercüman, tercüme eder:
"Neyden bahsettiðinizi anlamýyormuþ..."
Baba etrafýndaki adamlarýndan birine göz eder, tetikçiye
olmayan tüm iþkenceleri yaptýrtýr, ama nafile, tetikçi paralarýn
yerini söylemez.
Baba çok sinirlerin ve silahýný koltuk altýndan çekip saðýr dilsizin beynine dayar ve:
"Þimdi sor bakalým, para nerede?"
Tercüman iþaretle tekrar sorar:
"Para nerede?"
Saðýr dilsiz kan ter içinde iþaretle yanýt verir:
"Þehir merkezindeki parkta, büyük heykelin olduðu kapýdan
girince saðda 5. aðacýn kovuðunda iki yüz bin dolar var."
Baba sabýrsýzlýkla ve öfkeyle gürler:
"Ne dedi?"
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Tercüman gayet sakin yanýtlar:
"Dedi ki, hala neden bahsettiðinizi anlamýyormuþ, ayrýca o
tetiði çekmek de biraz sýkarmýþ, delikanlýysa çeksin de görelim.."

Hitler ve Stalin bir barda oturmaktadýrlar. Bir adam içeri girer
ve barmene;
"Bunlar Hitler ve Stalin deðil mi."
Barmen
"Evet, onlar"
Sonra adam onlara doðru yürür ve sorar:
"Selam, ne yapýyorsunuz?"
Hitler cevaplar:
"3. Dünya Savaþý'ný planlýyoruz."
Adam sorar:
"Gerçekten mi? Neler olacak, ne planlýyorsunuz?"
Hitler:
"Bu sefer 14 milyon Yahudi'yi ve bir bisiklet tamircisini öldüreceðiz"
Adam sorar:
"Bir bisiklet tamircisi mi?!
Hitler Stalin'e döner ve der ki:
"Gördün mü, sana kimsenin 14 milyon Yahudi'yi takmayacaðýný söylemiþtim!"
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Akýl hastanesinde bir gün, bir deli hasta bakýcýyý yanýna çaðýrýr.
"Bana çabuk 5 þiþe kola getir."
Hasta bakýcý buna kýzar ve hastaya beþ tokat atar ve:
"Al iþte kolalarýn, þimdi defol git."
Aradan zaman geçtikten sonra yine ayný hasta, bakýcýyý yine
çaðýrýr. Bu sefer hasta, hasta bakýcýyý tokatlar.
Bakýcý,
"Ne oluyor lan?"
Hasta cevap verir:
"Þiþeleri getirdim abi."

Adamýn biri lokantaya gitmiþ. Garsonu çaðýrmýþ:
"Bana bir biftek getirir misin delikanlý."
Garson bir müddet sonra biftekle geri dönmüþ. Adam bifteðe
bir bakmýþ, yenecek gibi deðil ama hiç bozuntuya vermeden
konuþmuþ:
"Bizim meslekte buna kaliteli mal derler delikanlý."
"Yaa? Kasap mýsýnýz efendim?"
"Hayýr. Kösele Tüccarýyým."
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Hitler savaþ sýrasýnda bir esir kampýnda biri Ýngiliz, biri Fransýz
ve biri Yahudi, üç esir ile konuþuyormuþ;
"Size birer soru soracaðým, bilirseniz sizi serbest býrakacaðým"
Fransýz'a sormuþ;
"Titanik kaç yýlýnda battý?"
Fransýz cevap vermiþ:
"1912" ve kurtulmuþ.
Ýngiliz'e sormuþ:
"Titanik'te kaç kiþi öldü?"
Ýngiliz cevap vermiþ:
"1050" ve o da kurtulmuþ. Sýra Yahudi'ye gelmiþ, Hitler sormuþ:
"Sen söyle bakalým, Titanik'te ölenlerin isimleri nelerdi?"

Polis amiri, uzun süren bir takipten sonra yakaladýklarý at
hýrsýzýna sorar:
"Söyle bakalým, bu kadar atý sahiplerinin ruhu bile doymadan
çalmayý nasýl becerdin bakalým?"
Hýrsýz cevap verir:
"Söyleyemem efendim, meslek sýrrýmdýr!"
"Ben söyletmesini bilirim ama sana!"
"Eee, o da sizin meslek sýrrýnýzdýr amirim, saygý duyarým!"
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Baba ünlü bir sopranonun konserine, küçük oðluyla beraber
gider. Konser baþladýktan birkaç dakika sonra oðlu sorar:
"Baba... Baba..."
"Efendim oðlum?"
"Baba, o siyahlar giymiþ adam, elindeki sopayla neden o þiþman
kadýný korkutuyor?"
"Korkutmuyor oðlum, sadece yönetiyor..."
"Eee, o zaman kadýn niye öyle avaz avaz baðýrýyor?

Adamýn biri hýrsýzlýk yaparken yakalanýr ve mahkemeye
çýkarýlýr. Hâkim, hükmünü açýklar:
"Sanýðýn, televizyon çalmak suçundan iki yýl hapsine karar verilmiþtir..."
"Bunun üzerine suçlu mýrýldanmaya baþlar:
"Tahmin etmiþtim... Biliyordum..."
Bunu duyan hakim, sanýða döner ve sorar:
"Neymiþ tahmin ettiðin?"
"Televizyonun üstünde, "ÝKÝ YIL GARANTÝ" yazýyordu..."
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Bir yemekte ünlü bir ressam ile ünlü bir politikacý bir araya
gelmiþler. Politikacý;
"Duyduðuma göre boþ zamanlarýnýzda resim yapýyormuþsunuz"
Ressam cevap vermiþ;
"Hayýr efendim, boþ zamanlarýmda politika yapýyorum!"

Doktor akýl hastasýyla terapi yapmaktadýr; sorar:
"Bir kulaðýný kesersek ne olur?"
"Caným acýr, hem de çok!"
"Peki iki kulaðýný kesersek?"
"Aaa... O zaman iyi göremem!"
"O nedenmiþ?"
"Manyak mýsýnýz doktor bey, iki kulaðýmý da keserseniz, gözlüklerim düþer!"

Karakolda komiserin karþýsýna getirilen hýrsýza komiser sorar:
"Evladým, senin suçun neydi?"
"Hýzlý koþamamak komiserim!"
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Hayvanat bahçesi görevlisi, tek maymunlarý da ölünce amirlerine þöyle bir telgraf çeker:
"Efendim, maymunumuz öldü, yerine yenisini koyabilmek için
sizin gelmenizi bekleyeceðiz..."

Sovyetler Birliði'nde KGB'ye bir ihbar geliyor:
"Komþum Moiz bir haindir. Devletten elmaslarýný saklamak
için onu odunluktaki odunlarýn içlerine gizledi."
KGB anýnda baskýn düzenliyor, bütün odunlarý kýrýyor, ama
ihbar yanlýþ, bir tek elmas bulamýyorlar. Moiz'in gözünü korkutup
gidiyorlar. Gece geç vakit, Moiz'in telefonu çalýyor:
"Moiz? Ben Salamon. KGB baskýn yaptý mý?"
"Evet." "Kýþlýk odunlarýný kýrdý mý?"
"Evet."
"Tamam. O zaman ihbar sýrasý sende. Ön bahçenin çapalanmasý gerekiyor..."
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Ufaklýk, ablasýný gecenin bir yarýsý uyandýrýr:
"Ablacým, ya bende bir gariplik var bugünlerde. Ne zaman
tuvaletin kapýsýný açsam, ýþýðý kendi kendine yanýyor. Sence
doðaüstü güçlerim mi var?"
O sýrada annelerinin sesini duyarlar:
"Sinaaaan! Allah cezaný vermesin, yine mi buzdolabýnýn içine
iþedin!"

Kovboyun biri bara hýzla girer ve silahýný havaya ateþleyerek
baðýrýr:
"Biri atýmý siyaha boyamýþ. Kimse ortaya çýksýn bakalým!"
Barýn köþesinden, iriyarý bir kovboy, eli belindeki silahýn
üzerinde ortaya çýkar:
"Ben boyadým lan. N'olmuþ?"
Sert kovboy bozuntuya vermeden devam eder:
"Þeeyy, ikinci kat boyayý ne zaman çekeceksin diyecektim.
Acelem var da biraz..."
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Adamýn arabasýndan birkaç kere teybi çalýnmýþ. Bakmýþ çare
yok, arabasýnýn üzerine bir levha koymaya baþlamýþ:
"Kardeþim bu arabada teyp yok, boþuna uðraþmayýn..."
Yine bir sabah arabasýna binmek üzere geldiðinde, arabanýn
yerinde bir not bulmuþ:
"Sorun deðil abiciðim, biz taktýrýrýz!"

Adam kýzýyla konuþur:
"Kýzým bak yaþým ilerledi. Dün de Osman geldi seni istedi benden. Ben de uygun buldum, seni Osman'la evlendirelim ha. Ne
dersin?"
"Ama baba, ben annemi býrakýp da gidemem ki?"
"Onu da götürürsün kýzým, onu da götürürsün..."
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Adam kereste tüccarýdýr. Aðaç kesmek için 100 erkek iþçi ve
yemek yapmak için 2 kadýn iþe alýr. Çalýþma alanýndan ayrýlmadan
önce ustabaþýna son direktiflerini verir:
"Bana her hafta bir rapor verirsin. Ama öyle laf kalabalýðý
olmasýn, sayýlarý ve istatistikleri gönder yeter."
2. haftanýn sonunda gelen raporda:
"Erkek iþçilerin %2'si ile kadýn çalýþanlarýn %100'ü evlenip iþi
býraktýlar."

Hâkim usul gereði kadýn tanýða medeni halini sorar, kadýn
sadece derin bir iç geçirir.
Hakim;
"Yaz kýzým, bekâr"
Ayný þekilde erkek tanýðýn da medeni hali sorulur, o da derin
derin iç çeker, hâkim:
"Yaz kýzým, evli..."
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Otobüs þoförü ile orta yaþlý kadýn tartýþýrlar,
"Benim gençliðimde otobüs þoförleri saygýlýydý, terbiyesiz adam"
Þoför de özellikle kadýnýn damarýna basar:
"Siz gençken otobüs icat edilmiþ miydi ki hanfendi!"

Askerin biri bir bakýþta herkesin boyunun ölçüsünü tam olarak
doðru söylüyormuþ ve arkadaþlarý buna çok þaþýrýyorlarmýþ. Bir gün
bu durumu komutana anlatmýþlar. Komutan inanmamýþ ve
bölüðün önünde eri yanýna çaðýrtmýþ...
"Söyle bakalým benim boyumun ölçüsü kaç?"
Asker aþaðýdan yukarýya komutaný süzmüþ ve:
"1.75 efendim"
Komutan:
"Doðru... Hayret, nasýl bildin?"
Asker;
"Bilirim efendim mesleðim, ben kereste uzmanýyým..."
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Arkadaþýný ziyarete giden adam, evde arkadaþýnýn eþini
göremez:
"Hayýrdýr, eþin nerede?"
"Zayýflamak için ata biniyor."
"Ne güzel. Peki nasýl gidiyor, eþiniz zayfladý mý bari?"
"Eþimin kilosunda þimdiye kadar bir deðiþiklik olmadý, ama at
sekiz kilo zayýfladý."

Orhan okuldan eve çok mutlu bir halde gelir.
Annesi sorar;
"Okulda ne yaptýnýz bugün?"
"Patlayýcý madde imal ettik."
"Peki yarýn ne yapacaksýnýz okulda?"
"Hangi okulda?"
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Ýki general bir kafede oturup konuþuyorlarmýþ. Ýçkinin de
etkisiyle generalin biri;
"Benim bir erim var çok salak.
Diðeriyse;
"Hayýr, benim bir erim var o daha da salaktýr."
Tartýþma çok büyümeden kimin askerinin daha salak olduðunu
anlamak için karar vermiþler. Ýlk general askerini yanýna çaðýrýp;
"Oðlum, git bana þu 5000 lirayla bir Mercedes al gel."
Ýkinci general de askerini çaðýrýp
"Git bak ben ordu evinde miyim?"
Ýki asker yolda karþýlaþmýþlar.
Ýlki: "Ya benim general çok salak. Bugünün pazar olduðunu
bildiði halde beni araba aldýrmaya gönderdi"
Ýkincisi atýlmýþ;
-"Benim general daha salak. Yanýnda telefon dururken, beni
ordu evine gönderiyor iyi mi!"

Öðretmen dilbilgisinden bahsediyorken, fiil çekimi yapmýþ,
"Baðýrmadým, baðýrmadýn, baðýrmadý" dersem, bu ne olur?"
Bir süre kimseden ses çýkmamýþ, sonra bir çocuk ayaða kalkmýþ:
"Önemli bir durum yoktur hocam, zaten kimse de baðýrmamýþtýr."
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Dilenci, yoldan geçen zengin görünümlü bir adama;
"Lütfen bir sadaka."
Adam kýzarak dilenciye;
"Ben yolda dilenenlere sadaka vermem."
"Niye kýzýyorsun ki be adam, vermezsen verme. Senin vereceðin üç kuruþ için gidip yazýhane mi açalým yani"

Tatile çýkan Salomon, iþ ortaðýný arar;
- Ýsler nasil?
- Hersey gayet iyi, ancak sana kötü haberlerim vardiir.
- Ne oldii?
- Soyulduk.
- Saçmalama Mison, aldiklarini hemen yerine koy...
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Sauna'ya giden bir grup genç erkek, soðuk havuzda dinlenirlerken bir cep telefonu çalar. Bir adam telefonu açar. Ortam çok
gürültülüdür; telefonun öbür ucundaki kadýn sesini zorlukla
duyar;
-"Sevgilim. Demet'le dýþarýdayým. Biraz önce çok güzel bir kürk
gördüm. 450 milyon liracýk. Senin kredi kartýndan alabilir miyim?
N'oooolur, alabilir miyiiiiimmmm?"
"Tabi caným çok beðendiysen al."
"Ah sevgilimmm! Çok þekersin. Biþeycik daha var ama kýzmayacaksýn, deðil mi?"
"Hayýr, hayýr kýzmam, neymiþ o?"
"Kuyumcuda bir tane tek taþ pýrlanta yüzük gördüm. Çok
güzeldi sevgilim. Bütün arkadaþlarýmda var. Senin kredili kart
hesabýndan alabilir miyim? 750 milyon liracýk. Gelecek ay
ikramiye alacaksýn ya, o zaman ödersin. N'ooooluuurrrr. Alabilir
miyim?"
"Peki, al caným."
"Sevgilim benim. Bi taneeem. Çok iyisin. Canýýýýým, bi þey daha
var. Ama kýzarsýn diye korkuyorum..."
"Kýzmam, kýzmam söyle bakiyim."
"Son kazadan sonra arabamdan iyice soðudum. Galeride bi
tane spor araba gördüm sevgilim. Çok güzeldiiii... 59 milyara
býrakacak. Senin adýna bankadan bi kredi açtýrsak diyorum
sevgilim. Nuran'ýn kardeþi bankada þube müdürü... Kefil-belge-
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imza falan istemiyor, sen tamam dersen hemen yapacak iþlemleri.
Sen sonra gelir imzalanacak yerleri imzalarsýn... N'ooolurrrr
sevgilim, seni çok seviyorum, lütfeeeeen"
"Peki, peki. Tamam, olur. Al bakalým."
"Tatlý sevgilim benim. Caným sevgilim. Seni çoook seviyorum.
Hadi bay, akþama görüþürüz."
Genç adam telefonu kapatýr ve arkadaþlarýna sorar:
"Bu telefon kimindi yahu?..."

Tur otobüsü þoförünün omzuna dokunulunca hafifçe baþýný
çevirmiþ, yaþlý bir kadýn elinde bir avuç badem uzatmakta,
teþekkür ederek almýþ bademleri ve yemiþ...
15 dakika sonra yaþlý kadýn tekrar þoförün omzuna dokunup bir
avuç daha badem vermiþ ve bu ikramý 4 kere daha yapýnca;
"Zahmet ediyorsunuz efendim... Hep bana yedirdiniz... Biraz da
kendiniz yesenize..."
Çiðneyemiyorum evladým, diþlerim yok..."
"Niye satýn alýyorsunuz o zaman bu bademleri?"
"Evladým onlar badem deðil, çikolatalý badem. ben sadece
üzerindeki çikolatayý emmesini seviyorum!"
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Psikiyatristin ofisinde hasta sormuþ,
"Bana yardým eder misiniz Doktor, 35 yaþýndayým ve hala
yataðýmý ýslatýyorum!"
Doktor gayet anlayýþlý bir þekilde;
"Sýkýlmayýn, geliþmemiþ benlik isyaný. Sorumluluklarý kabullenememe durumundan kaynaklanýyor. Yataðýnýzý ýslatmamanýzý
iki yolla önleyebiliriz. Birinci yol psikanaliz, haftada beþ terapi,
saati 75 milyon!"
"Peki ikinci yol??"
"Lastik don! Çifti dört milyon."

Ýki sarýþýn yolda yürüyorlarmýþ, sarýþýnlardan birisi yürürken
yolda ayna görmüþ ve eðilmiþ almýþ. Aynaya bakmýþ:
"Ben bu yüzü bir yerden tanýyorum."
Diðer sarýþýn
"Ver bir de ben bakayým."
Aynaya bakýp:
"Aaa tabii ki tanýrsýn þapþal, resimdeki benim zaten."
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Aslanýn birinin caný çok sýkýlmýþ, þöyle bir ormaný gezeyim
tebamla biraz eðleneyim demiþ. Ormanda gezerken bir devekuþu
görmüþ, yakalamýþ devekuþunu boynundan, öteki pençesiyle de
"Þak, Þak, Þak" diye üç tokat atmýþ hayvana,
"Söyle bakalým, kim bu ormanýn kralý?"
Devekuþu ürkekçe;
"Senden baþka kim olabilir ki, sensin aslan abi."
"Tabiki benim."
Aslan, "Þak, Þak, Þak" diye üç tokat daha atýp fýrlatmýþ
hayvaný. Derken aslanýn karþýsýna bir kurt çýkmýþ, tutmuþ kurdu
boynundan;
"Þak, Þak, Þak" diye atmýþ tokadý ve:
"Sen söyle bakalým kim lan bu ormanýn kralý?"
Kurt da korkarak ve yalaka bir þekilde;
"Baþkalarýný bilmem ama biz seni gördük seni biliriz abi, sensin
aslan abim"
Aslan da "tabi benim lan"
Ve "Þak, Þak, Þak" diye üç tokat daha atmýþ, fýrlatmýþ bir
kenara. Derken bu defa aslanýn karþýsýna bir fil çýkmýþ, tam
korkarak kenardan sýyrýlacaðý sýrada kurtla devekuþu gelip;
"Sen bu ormanýn kralý deðil misin aslan abi? Koþ yakala þu hayvaný, var mý sana yanlýþ!"
Bu gazý yiyen aslan koþmuþ tutmuþ fili "Þak, Þak, Þak" diye patlatmýþ tokadý ve hemen sormuþ;
"Söyle bakalým; kim bu ormanýn kralý?"
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Filin kafasý bir atmýþ, tutmuþ hortumuyla aslaný; "Pat, Pat, Pat"
diye üç kere yere çarptýrýp fýrlatmýþ atmýþ.
Aslan yerden kan revan içinde, zorlukla kalkýp elleriyle üstünü
silkerken, file dönmüþ ve þöyle demiþ;
"Beðendin mi yaptýðýný þimdi, bilmemek ayýp deðil ki,
bilmiyorsan bilmiyorum de kardeþim, tövbe, tövbeeee."

Baskilli adamýn biri meyhanede devamlý içiyormuþ. Arkadaþý
yanýna gelip bir sorun olup olmadýðýný sormuþ.
"Sorma, kaynanam benimle bir hafta boyunca konuþmayacaðýna
yemin etti..."
"Oðlum ne üzülüyorsun o zaman, sevinsene?"
"Ýyi de... Bugün bir haftanýn son günü..."

Türkçe dersinde öðretmen sorar:
"Ben güzelim, dediðim zaman bu hangi zaman formundadýr?"
"Geçmiþ zaman öðretmenim."
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Adamýn biri arabasýyla þehirler arasý yolda seyahat ederken
trafik polisi durdurur;
"Ýyi günler beyefendi, ehliyet ruhsat lütfen"
Adam:
"Buyrun"
Trafik polisi bakar:
"Yangýn söndürücünüz var mý?"
"Var"
"Ýlkyardým çantasý?"
"Var"
"Zincir?"
Adam gösterir.
"Takoz?"
"Var."
"Çekme halatý."
"Var."
Polis dayanamaz:
Çiftetelli kaseti de var mý lan?"
Adam güler;
"O da var" ve kaseti gösterir.
Polis:
"Tak o zaman teybe."
Adam takar, polis oynamaya baþlar.
Adam gülerek:
"Memur bey, napýyosunuz?"
Polis adama döner:
"Eþþek deðilsin ya, bi yirmilik takarsýn artýk!"
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Bardaki taburede oturan kör adamýn biri barmene
"Hey! Bir sarýþýn fýkrasý duymak ister misin?"
Barmen fýsýltý ile;
"Fýkrayý anlatmadan önce bilmen gereken bir þey var. Barmen
sarýþýn, fedai sarýþýn, ben de 1.85 boyunda, 190 kg aðýrlýðýnda
karatede kara kuþaklý bir sarýþýným. Bununla birlikte yanýmda oturan adam 2.12 boyunda, 115 kilo aðýrlýðýnda sarýþýn bir halterci.
Senin saðýndaki arkadaþ ise 2.25 boyunda, 120 kg aðýrlýðýnda
sarýþýn bir güreþçi. Bunu ciddi olarak düþün bayým. Hala bu fýkrayý
anlatmak istiyor musun?"
Kör adam:
"Hayýr, en az beþ kez açýklamak zorunda kalýrým."

Üç üniversite öðrencisi, sabahleyin uyanamayarak matematik
finalini kaçýrýrlar. Sýnav ertesinde hocalarýna gidip, bahane olarak
da zar zor bindikleri arabanýn lastiðinin patladýðý için sýnavý
kaçýrdýklarýna ikna ederler.
Hoca, yalvarmalarýna dayanamayarak, bu üç arkadaþa, sýnavý
üç gün sonra yapacaðýný söyler. Sýnav günü geldiðinde, matematik hocasý üç öðrenciyi ayrý ayrý sýnýflarda oturtur. Finali geçmek
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için de en az 50 almak lazýmdýr, sýnavda da 5 soru vardýr. Sayfanýn
önündeki 4 matematik sorusu basit sorulardýr ve her biri 10
puanlýktýr.
Kaðýdýn arkasýndaki soru ise 60 puanlýktýr ve de soru aynen
þöyledir:
"Hangi lastik patladý???"

Biri 90 yaþýnda biri 94 yaþýnda karýkoca, boþanmak için
hakimin karþýsýna çýkmýþ.
Hakim üzülmüþ;
"Yapmayýn ya, yetmiþ yýllýk evlisiniz, niye boþanacaksýnýz?"
"Yok, hâkim bey, biz çoktan boþanmaya karar verdik de çocuklar etkilenmesin diye, ölmelerini bekledik."

Bir kayýnvalidenin üç damadý varmýþ. Birlikte tatile denize gitmiþler. Kayýnvalide "bakayým damatlarým beni ne kadar seviyor"
deyip atlamýþ denize ve boðulma taklidi yapmaya baþlamýþ.
"Büyük damadým boðuluyorum ne olur kurtar beni."
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Büyük damatta hemen kurtarmýþ. Ertesi sabah büyük damadýn
kapýsýnda bir reno laguna, üzerinde de bir not "Sevgili damadým
hayatýmý kurtardýn. Kayýnvaliden."
Ertesi gün ortanca damadý denemiþ ayný þekilde o da hayatýný
kurtarmýþ onun da kapýsýnda bir reno safrane ve üzerinde bi not:
"Sevgili damadým hayatýmý kurtardýn. Kayýnvaliden."
Sýra küçük damadý denemeye gelmiþ. Ertesi gün yine denize
girmiþ. "Damadým boðuluyorum ne olur kurtar beni."
Küçük damat "Çok umurumdaydý, cehenneme kadar yolun
var, boðulursan boðul demiþ. Kadýn da oracýkta boðulup ölmüþ.
Ertesi gün küçük damadýn kapýsýnýn önünde bir Ferrari, üzerinde
de bi not "Sevgili damadým hayatýmý kurtardýn. Kayýnpederin."

Ehliyet kursunda hoca sorar:
"Yolda gidiyorsunuz, önünüzdeki sürücü sol kolunu camdan
çýkarýrsa, bunun anlamý nedir?"
Sarýþýn atlar:
"Sol pencere açýktýr!"
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Temel ile Ýlyas karþýlýklý oturmuþlar sohbet ediyorlarmýþ.
Konuþma sýrasýnda iþ kimin daha zeki olduðuna gelip dayanmýþ
birbirlerine bilmece sormaya karar vermiþ. Ýlk bilmeceyi Ýlyas
sormuþ:
"Saridur, kafestedur, öter... Pu nedur, pill bakayrum..."
Temel;
"Kanaryadur."
Fakat Ýlyas hayýr anlamýnda kafasýný sallamýþ. Temel, bütün
kuþlarýn adýný saymýþ. Fakat her seferinde Ýlyas hayýr deyince pes
etmek zorunda kalmýþ. Ýlyas büyük bir sevinç içinde,
"Haçan insan hamsiyu pilmez mu?"
Temel hemen atýlýr.
"Hamsi saru deðuldur ki?"
"Boyamuþumdur..."
"Kafeste midur?"
"Koymiþumdur.."
Temel þaþýrýr:
"Peku öter mu hamsi?"
"O da aldatmacasýdur iþin daa!.."
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Genç niþanlýlar konuþurlarken, sarýþýn kýz niþanlýsýna:
"Ben en fazla dört çocuk istiyorum."
"Neden özellikle dört hayatým?"
"Geçen bir dergide okudum, her 5 bebekten biri Çinli doðuyormuþ,
Çinli çocuðumuz olsun istemiyorum..."

Dünyanýn en ünlü kalp doktoru De Bakey'ýn arabasý bozulmuþ,
arabasýný tamire götürmüþ. Tamirci arabasýnýn kaputunu açmýþ ve
De Bakey'e dönerek:
"Size bir þey soracaðým neredeyse ben ve siz ayný iþleri yapýyoruz.
Mesela ben þimdi itina ile kaputu açacaðým bir bakýþta problemin
nerde olduðunu anlayacaðým, kapakçýklarý temizleyeceðim,
gerekirse kablolarý, motor yaðýný deðiþtireceðim, hatta çok gerekli
ise motoru çýkarýp yerine yenisini takacaðým! Söylesenize nasýl
oluyor da siz milyon dolarlar kazanýyorsunuz ama ben meteliðe
kurþun atýyorum?"
Bunun üzerine De Bakey tamircinin kulaðýna eðilmiþ ve þöyle
demiþ:
"Bunlarýn hepsini sýkýysa, motor çalýþýyorken yapmayý denesenize!!!"
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Serçenin biri dalgýn dalgýn uçuyormuþ. Birden yolun üstünde
uçtuðunu, ve karþýdan da motorsikletli bir adam geldiðini fark etmiþ.
Her ikisi de çarpýþmayý engellemek için ellerinden geleni yapmýþlar ama nafile...
Serçe "Çottaaannk" diye kaska çarpýp düþmüþ.
Motorcu hemen atlamýþ motordan, koþmuþ serçenin yanýna.
Serçe baygýn yatýyormuþ, almýþ getirmiþ eve.
Baygýn serçeyi kafesin içine güzelce yerleþtirmiþ...
Yanýna da biraz su, biraz ekmek koymuþ, gitmiþ yatmýþ...
Serçe bir müddet sonra ayýlmaya baþlamýþ.
Daha tam seçememiþ ortalýðý, hafif bulanýklýk. Bakmýþ parmaklýk,
ekmek, su var bulunduðu yerde.
Birden dank etmiþ vaziyeti:
"Motorcuyu öldürmüþüz beaaa ...!!!!!!"

Polis, Diyarbakýr'da bir öðrenci evini basmýþ, bir sürü kitap
toplamýþ, öðrenciler bir köþede sinmiþ oturuyor, ama öyle pek de
tehlikeli bir þey yok bulunanlar arasýnda.
Öðrencileri asýl endiþelendiren, arkalarýndaki duvarda asýlý
Karl Marx resmi.
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Bir ara, polislerden biri sormuþ:
“Ula bu kimin resmidir?"
Hah, demiþ çocuk içinden, þimdi ...ýçtýk...
"Dedemin resmi abi..."
Polis sinirle diþlerini sýkmýþ, öðrencinin ensesine bir tokat
atmýþ:
“Ula utanmisan, a pezev..., bele nur yüzlü, bele ak sakallý bir
deden vardir, kakmiþsan komonistlik yapisen..

Aslan yerde uzanmýþ keyif çatarken, kaplumbaðanýn koþarak
yanýndan geçtiðini görmüþ. Þaþýran aslan koþup kaplumbaðaya ne
olduðunu sormuþ;
"Kaplumbaða kardeþ, ne bu telaþýn ormanda yangýn mý çýktý
yoksa.
Kaplumbaða;
"Hayýr ormana maliyeciler gelmiþ."
Aslan:
"E gelmiþse ne olmuþ."
Kaplumbaða:
"Olur mu bende ev, hanýmda ev, çocukta ev nasýl hesap verecem, o yüzden kaçýyorum."
Aslanda düþünüp o da hýzlan kaçmaya baþlamýþ. Tam maymunun yanýndan geçerken maymun aslaný durdurmuþ;
"Ya neler oluyor herkeste bir telaþ."
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Aslan:
"Ormana maliyeciler gelmiþ bende kürk, karýda kürk, çocukta
kürk, nasýl hesap veririm."
Maymun da koþmaya kaçmaya baþlamýþ. Karýsýna koþup;
"Haným kalk gidiyoruz."
Karýsý;
"Ne oldu ne bu telaþ?"
Maymun:
"Ormana maliyeciler gelmiþ kaçalým."
Karýsý:
"Otur lan oturduðun yerde. Ne için kaçacakmýþýz. Benim kýç
açýkta, senin kýç açýkta, çocuðunki desen ayný. Neyin hesabýný
vericen artist?"

Ýngilizce dersinde öðretmeni Baskilli öðrenciye sorar:
"Oðlum, sana Türkçe bir cümle vereceðim, sen bunu Ýngilizceye
çevireceksin. Çevireceðin cümle:
“Çocuk, koþtu koþtu, denize düþtü, boðuldu..."
Baskilli ögrenci hemen cevap verir :
- The boy týkýdýk, týkýdýk, culup, glu, glu...
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Yavru tavþan yeni dünyaya gelmiþ ve ormaný tanýmak için
gezmeye baþlamýþ. Her gördüðü canlýya:
"Ben tavþaným sen kimsin sana neden ... diyorlar"
diye soruyormuþ. Böylece herkesle tanýþmaya çalýþýyormuþ.
Canlýlardan köpek, kurt, at, eþek, kuþ, deve, ayý, tilki vs.
Canlýlarla tanýþtýktan sonra karþýsýna bir canlý daha çýkmýþ,
"Merhaba ben tavþaným sen kimsin?"
"Ben katýrým."
"Sana niye katýr diyorlar?"
"Benim babam at, annem eþek, ikisi beraber olunca ben
dünyaya gelmiþim, bana da katýr diyorlar."
Tavþan yine yola koyulmuþ, yine birine rastlamýþ;
"Merhaba ben tavþaným sen kimsin?"
"Ben kurt köpeðiyim"
"Sana neden kurt köpeði diyorlar?"
"Benim babam kurt annem köpek, ikisi beraber olunca ben
dünyaya geldiðimden dolayý, bana da kurt köpeði diyorlar."
Tavsan yine yola koyulmuþ yine bir canlýyla karþýlaþmýþ;
"Merhaba ben tavþaným sen kimsin?"
"Ben deve kuþuyum."
Yavru tavþan düþünmüþ ve þaþkýnla;
"Yooook artýk yani!"
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Edebiyat öðretmeni , kompozisyon yazýlýsý için tek soru sormuþ;
"Risk nedir?"
Sonuçlar açýklandýðýnda sýnýftan sadece bir kiþi yüz üzerinden
yüz almýþ.
Öðrencinin boþ olarak verdiði kâðýdýnda sadece iki kelime
yazýyormuþ;
"Ýþte risk budur."

Adamýn biri otomobiliyle þehirler arasý yolda gidiyormuþ yol
kenarýnda bir köylünün otostop yaptýðýný görmüþ, yanýnda bir inek
olan köylü geçen araçlara durmalarý için el ediyormuþ.
Durumu merak eden adam köylünün yanýnda durmuþ;
"Hayýrdýr hemþerim, ne tarafa gideceksin?"
"Ýlerdeki kasabaya kadar beyim."
"Ýyi ama bu inek ne olacak?"
"O önemli deðil beyim arka tampona baðlarýz o gelir."
Bu duruma pek aklý yatmayan adam köylünün durumuna acýyarak onu arabaya almýþ.
Ýneði ise köylünün dediði gibi arka tampona baðlamýþlar.
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Araba yavaþ yavaþ ilerlemiþ. Adamýn hýzlanmaya çekindiðini
anlayan köylü;
"Sen yürü beyim merak etme, o gelir."
Bunun üzerine adam hýzlanmaya baþlamýþ. 20,30,40 bakmýþ
inek gerçekten geliyor.
Adam þaþýrmýþ, 50, 60, 70 bakmýþ hala geliyor ve inek de hiçbir
yorgunluk belirtisi yok.
Artýk þaþkýnlýðý iyice artmýþ ve sinirlenmeye de baþlamýþ.
Öyle ya sonuçta bir inek ne kadar hýzlý koþabilir ki.
Derken adam iyice hýzlanmýþ.
Kilometre bakmýþ, 120.
Dikiz aynasýndan ineðe bakmýþ ve gülümseyerek köylüye dönmüþ;
Senin inek yoruldu herhalde baksana dili dýþarýda.
Ne tarafa çýkarmýþ dilini.
Adam tekrar ineðe bakmýþ;
"Sol tarafa."
Bunun üzerine köylü kendinden emin bir tavýrla;
"O yorgunluktan deðil beyim, seni sollayacak da sinyal veriyor."

Hangi ülkenin istihbaratýnýn, daha iyi çalýþtýðýný belirlemek için
bir yarýþma düzenlenir.
Yarýþmaya Rusya dan KGB, Amerikandan CAI, Ýsrail'den
MOSSAD, Türkiye'den de MÝT katýlýr.
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Yarýþmanýn konusu, Afrika'nýn balta girmemiþ ormanlarýnda
dolaþýp, en kýsa sürede bir gergedan tutup getiren, galip gelecektir.
Jüri yarýþmanýn yapýlacaðý ormanýn giriþine masalarý dizer ve
otururlar. Ýlk önce MOSSAD yarýþmaya baþlar. Dalarlar ormana,
on beþ dakika sonra bir gergedan tutup getirirler. Alkýþ kýyamet
kopar.
Arkasýndan hemen KGB dalar ormana; onlar da on dakika
sonra gergedaný sürükleye sürükleye getirirler jürinin önüne.
Onlar da büyük alkýþ alýrlar.
Sýra CAI gelmiþtir, onlar da dalar ormana yedi dakika sonra
gergedaný tutup getirirler.
Sýra MÝT'e gelmiþtir, onlar da ormana girer tam iki dakika
sonra periþan bir vaziyette, bir atla dönerler.
Atý jürünün önüne getirirler. Jüri þaþkýn vaziyette ata bakmaktadýr.
Aðzý gözü yamulmuþ at jürinin önüne eðilir;
"Abi þerefsiz evladýyým ki, ben gergedaným!"

Bir akþam aslan ile boða bara gitmiþler, bir iki tek attýktan sonra
aslan saatine bakmýþ ve müsaade istemiþ. Boða bununla dalga geçmiþ:
"Güya, koskoca aslansýn, ormanlar kralýsýn. Saat daha sekiz.
Hiç yakýþýr mý sana kýlýbýklýk..."
Aslan kükremiþ:
"Eee beni evde bir aslan bekliyor oðlum, seninki gibi bir inek
deðil..."
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Baskil’de bulunan bir iþyerine bilgisayar ve stok programý satýlýr.
Teknik servis elemaný bilgisayarý iþyerine kurduktan sonra stok
programýnýn kullanýmý ile ilgili bilgi verir ve ayrýlýr.
Aradan bir iki saat geçer, iþyerinden telefon:
"Kardeþim sizin anlattýgýnýz kimi yapim fegat program düzgün
çalýþmii."
Teknik servis elemaný sorar:
"Nasýl yapýyorsunuz?"
"Senin anlattýgýn kimi."
"Hata ne?"
"Yazdýgým bilgiler kaydetmeme ragmen saklanmii."
"Ýþlem basamaklarýný tek tek anlatýr mýsýnýz?"
"Tamam" diyor ve baþlýyor anlatmaya...
"bað þimdi begim, programý açim. Malýn adý bölümüne adýný,
adedi bölümüne adedini, birim fiyatýný vb. yazim. Hepsini yazdýðtan sonra senin anlattýðýn kimi kayýt bölümüne basim. Ekrana bir
yazý gelii:
Kaydetmek ister misiniz?
E/H
yazýsý çýði. Ben de diyim Hee..."
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Þoför çarptýðý yayayý teselli eder:
"Þansýnýz varmýþ bayým, size çarptýðým yer tam saðlýk ocaðýnýn
karþýsý."
Yerdeki inleyerek cevaplar:
"Ama oranýn doktoru benim."

Karýnca yaz boyunca çalýþýrken Aðustos böceði saz çalmýþ. Tabi
kýþ gelmiþ, karýnca sýcacýk evinde afiyet içinde yaþýyorken bir gün
kapýsý çalmýþ. Bakmýþ Aðustos böceði. Açmýþ kapýyý;
"Tamam anlaþýldý, yaz boyunca saz çaldýn þimdi aç kaldýn ve
benden yemek istemeye geldin. Oðlum aklýný baþýna toplasaydýn,
saz çalacaðýna biraz çalýþmýþ olsaydýn böyle aç kalmazdýn deðil mi?"
Aðustos böceði;
"Yoo yanlýþ anladýn aga. Biz yaz boyunca saz çalýnca ayýptýr
söylemesi biraz para yaptýk. Hatta meþhur da oldum. Þimdi de
biraz kafa dinlemek için Avrupa'ya tatile çýkýyorum. Belki oralardan
istediðin bir þeyler vardýr, diye sormaya geldim."
Karýnca bir bakmýþ Aðustos böceðinin hiç öyle aç bir hali yok.
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Üzerinde bir kürk var, arkada da kocaman bir limuzin, önünde
þoförü ile onu bekliyor.
"Yok, bir þey istemiyorum. Ama Fransa'ya uðrayacaksýn deðil mi?"
Aðustos böceði;
"Evet."
"Ýyi o zaman, Paris'e gidince orada La Fontaine diye bir lavuk var.
Onun yüzüne benim için bir tükürür müsün?"

Avukat adli tabibi sorguya çeker gibi konuþur:
"Ölüm evrakýný imzalamadan önce adamýn nabzýna bakmýþ
mýydýnýz?"
"Hayýr."
"Kalbini dinlemiþ miydiniz ?"
"Hayýr."
"Nefes alýp almadýðýný kontrol etmiþ miydiniz?
"Hayýr."
"Öyleyse, ölüm evrakýný imzalamadan önce adamýn ölü
olduðundan emin olmak için gereken hiç bir iþlemi yapmadýnýz,
deðil mi?"
Tabibin sabrý taþar:
"Pekala, þöyle söyleyeyim: Adamýn beyni masamdaydý, fakat
bütün bildiðim, onun bir yerlerde hala hukuk tahsili yapýyor olabileceðidir."
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Savcý, morgdaki üç cesedi incelemek üzere gelmiþti.
Birinci ceset sýrýtýyordu. Savcý morg görevlisine nedenini sordu.
"Milli piyangoda büyük ikramiyeyi kazanmýþ,sevincine
dayanamadýðý için, kalp krizi geçirip ölmüþ."
Ýkinci ceset de sýrýtýyordu.
"Bu neden sýrýtýyor?"
"Bunun da oðlu doðmuþ, sevinçten kalbine yenik düþmüþ."
Üçüncü ceset Baskillinin kömür halindeki cesediydi. O da
sýrýtýyordu.
"Bu neden oldu?"
"Efendim, buna yýldýrým çarpmýþ."
"Peki neden sýrýtýyormuþ?"
"Fotoðrafýný çekiyorlar sanmýþ."
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Genç kadýn bakkala girmiþ;
"Ekmek var mý?"
"Özür dilerim... Yok!"
"Yoðurt var mý?"
"Maalesef o da yok."
"Çikolata? Bisküvi?"
"Kusura bakmayýn."
"Deterjan? Tuvalet kaðýdý?"
"Hayýr..."
"Ýyi de kardeþim hiçbir þey yoksa, niye kapatmýyorsunuz ki bu
dükkaný."
"Haklýsýnýz ama anahtar da yok!"

Hasta cimbomlu hasta olur, ölüm döþeðine düþer.
Her zaman maçlara gittiði fanatik arkadaþlarý ziyaretine gelirler.
Son defa görelim derler ve sorarlar;
"Allah’ýn takdiri, elden bir þey gelmez ama bir son istediðin
varsa bari onu yerine getirelim."
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"O zaman beni Fener’e üye yapýn!"
Herkes þaþkýnlýkla birbirine bakar:
"Yaav sen doðuþtan Gassaraylý deðil misin? Ne yapýyorsun sen?"
Hasta cimbomlunun birden yüzü güler:
"Üleen, bir cimbomlu öleceðine bir Fenerli ölsün be!"

Sarhoþun biri sabaha karþý zil-zurna evine dönmüþ kapýnýn
önünde gürültülü bir þekilde kapýyý açmaya çalýþmýþ.
Gürültüye uyanan karýsý camdan baþýný çýkartýp baðýrýr:
"Al uslanmaz herif! Al anahtarý atýyorum, gürültü etme de gir
içeri kahrolasý!"
Sarhoþ:
"Karýcýðým, bende anahtar var, sen bana bi anahtar deliði gönder!"
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Çocuk babasýna sorar:
"Baba hayvanlar her ay kürk deðiþtirir dimi?"
Baba;
"Evet oðlum, ama bunu sakýn annene söyleme.

Matematik öðretmeni yazýlý yapmýþ kaðýtlarý toplamýþ ertesi gün
Mehmet'e;
"Sen Ali'den kopya çektiðin için direk sýfýr aldýn."
Bunu duyan Mehmet'in babasý, okula gelip hocaya sormuþ;
"Hocam siz benim oðlumun kopya çektiðini nerden biliyorsunuz?"
Hoca da:
"Ali 7. soruya bilmiyorum diye cevap vermiþ. Mehmet de 7.
sorusuna Ali bilmiyorsa ben de bilmiyorum yazmýþ."
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Adamýn biri kumsalda yürürken ayaðý eski bir lambaya
takýlmýþ, adam lambayý kumlarýn içinden çýkarmýþ.
"Belki cin çýkar" deyip ovalamýþ lambayý, harbi harbi cin çýkmýþ.
adam çok þaþýrmýþ, cin baþlamýþ konuþmaya;
"Tamam, tamam. Beni lambadan kurtardýn. Bu ay içinde beþinci çýkarýlýþým ve bu isten de sýkýlmaya baþladým artýk, üstelik çok
yorgunum bu yüzden üç dileði unut. Sadece bir dilek hakkýn var,
ona göre."
Adam oturmuþ ve bir süre düþünmüþ ve "Her zaman Hawaii'ye
gitmek istedim ama uçaktan korkarým ve deniz beni çok tutar.
Benim için Hawaii'ye özel bir köprü yap böylece istediðimde
arabayla oraya gidip gelebileyim" demiþ.
Cin gülmüþ ve;
"Bu imkansýz. Bu iþin lojistiðini düþün! Köprünün ayaklarý nasýl
Pasifik'in dibine ulaþabilir? Ne kadar beton gerektiðini, ne kadar
çelik gerektiðini düþün. Hayýr hayýr bu hem çok külfetli ve hem de
çook zaman alýr, sen baþka bir dilek düþün."
Adam; "Tamam" demiþ ve gerçekten güzel bir dilek düþünmeye
baþlamýþ. En sonunda;
"Dört kere evlendim ve boþandým. Bütün karýlarým her zaman
duyarsýz olduðumu ve onlarla ilgilenmediðimi söylediler. Bu yüzden, kadýnlarý anlayabilmeyi diliyorum. Nasýl hissettiklerini ve
neden aðladýklarýný, bir þey söylemedikleri zaman gerçekten ne
istediklerini, onlarý nasýl gerçekten mutlu edebileceðimi bilmek
istiyorum. Kýsacasý bunca tecrübeme raðmen kadýnlarý ben
anlayamadým, sen bana onlarý anlatýrmýsýn?"
Cin oflamýþ, poflamýþ, kafasýný kaþýmýþ, terler dökmüþ, derin bir
nefes alarak nihayet cevap vermiþ:
"Köprü iki þeritli mi olsun dört þeritli mi...???"

86

A. Vahap Daðkýlýç

Maaþlarý çok az olan iki memur konuþurlar:
"Eline müdür maaþý geçse ne yapardýn?"
"Onu bilmiyorum ama, müdürün eline benim maaþým geçse o
ne yapardý, çok merak ediyorum?"

Kocasý eþine sorar;
"Meltem beni seviyor musun?"
"Evet hem de çok."
"Ben de kendimi çok severim, desene ayný kiþiyi seviyoruz."

Batýk banka kapýsýnda bekleyen müþteri görevliyle tartýþmaktadýr.
"Býrakýn kardeþim ben hesabýmdaki parayý çekmek istiyorum."
"Beyefendi sizin hesabýnýz öldü çekemezsiniz."
"Nasýl yani?"
"Vadesi dolmuþ."
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Bir sarýþýnýn ablasý hamiledir. Aradan 3 ay geçer, ama sarýþýnýn
bundan daha haberi yoktur. Ablasý:
"6 ay sonra teyze olacaksýn. "
Sarýþýn kýz aðlamaya baþlar. Ablasý sorar:
"Neden aðlýyorsun?"
Sarýþýn:
"Ben teyze olmak istemiyorum, ben hemþire olmak istiyorum."

Hýrsýzýn biri gece gözüne kestirdiði bir adamý köþeye çeker ve
silahýný sýrtýna dayar:
"Ya paran ya hayatýn?"
Adam: "Benim hiç param yok."
Hýrsýz: "Nasýl yani? Ne iþ yapýyorsun?"
Adam: "Memurum."
Hýrsýz: "O zaman yürü git lan, belaný benden bulma. Memursan
hayatýn bile yoktur senin."
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Oðlu cimri babasýndan para ister:
"Baba 500 bin lira verir misin?"
Baba:
"400bin mi dedin? Naapçan lan 300 bini, 200 bin neyine
yetmiyor. Al sana 100 bin yeter..."
Ve çýkarýp kasadan bi 50 binlik verir.
Oðlu:
"Eheh... baba bana zaten 50 bin lazýmdý..."
"Bak sen kerataya, demek istediðin ilk miktarý verseydim,
kazýklayacaktýn beni."

Temel kamyonuyla yokuþ aþaðý inerken freni patlar ve kamyonu
son sürat gitmeye baþlar, kamyon bir kavþaða gelir Temel bir bakar
sað tarafta pazar kurulmuþ yüzlerce insan, soluna bakar bir tane
çocuk. Pazara girip yüzlerce insaný öldüreceðine çocuða çarpmayý
tercih eder.
Ertesi gün gazetelerde çýkan bir manþet;
Freni patlayan kamyon pazar yerine girdi, 30 ölü
80 yaralý.
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Temele sorarlar;
"Niye diðer yöne gitmedin de pazara daldýn?"
Temel cevap verir:
"Ben çocuðun olduðu yöne sürdim, haçan çocuk pazara doðri
kaçti da..."

Sürücü dikiz aynasýnda kendisini izleyen polisi görünce kaçabileceðini düþünüp basmýþ gaza. Ancak polisi atlatamayacaðýný
anlayýnca, pes edip çekmiþ kenara.
Polis arabasýndan inmiþ. Bezgin, kýzgýn ve de küskün bir sesle:
"Bana bak dostum, çok yorgunum, üstelik keyfim de kaçýk.
Mantýklý bir özür söyle yoksa yaktým çýraný!"
Kýsa bir ara ve sürücü:
"Memur bey, karým geçen ay bir polisle kaçtý. Aynada sizin
aracýnýzý görünce, kaçtýðý polis, onu bana geri getiriyor sandým,
yanýlmýþým. Özür dilerim."
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Çocuk babasýna:
"Babacýðým, annem ile nasýl evlendin?"
Adam eþine döner:
"Görüyor musun, çocuk bile anlam veremiyor."

Adamýn iki kýzý varmýþ. Bunlardan birini kocasý çiftçi, diðerinin
ki ise kiremitçiymiþ. Hoca kýzlarýnýn ziyaretine gidince hatýrlarýný
sorup, para durumlarýný öðrenmek istemiþ.
Kocasý çiftçi olan:
"Bu yaz yaðýþlý geçerse bol bol ekin alýrýz. Ekini satýnca elimize
çok para geçer ve zengin oluruz."
Kocasý kiremitçi olan:
"Bu yaz yaðmur yaðmazsa, yaptýðýmýz kiremitler kurur. Onlarý
satar çok para kazanýrýz. Böylece zengin oluruz."
Adam, düþüne düþüne evine varmýþ. Karýsý kocasýný düþünceli
görünce:
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"Hayrola herif kýzlardan bir hayýrsýzlýk mý gördün ki böyle
düþüncelisin?"
Adam aðýr aðýr baþýný kaldýrarak:
"Kýzlardan biri ayvayý yiyecek ama hangisi bilmiyorum."

Kasap dükkânýnýn kapalý olan kapýsýnýn üstündeki notta;
"Kim vurduya gittim, birazdan gelicem..."

Hitler toplama kampýna gitmiþ, Yahudilerden birini çaðýrmýþ:
"2+2 kaç eder."
Yahudi; "7"
Hitler dönmüþ arkasýndaki yüzbaþýya:
"Ulan bu ne biçim toplama kampý?"
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Amiral gemiye çýkmýþ, denizcilerden birine sormuþ:
"9 eksi 3 ne eder?"
Denizci
"7"
Amiral kaptana dönmüþ ve:
"Bu ne biçim çýkarma gemisi"

Komutan yakalanan teröriste sormuþ:
"9 bölü 2 kaç eder?"
Terörist;
"7"
Komutan dönmüþ ve:
"Ulan bu ne biçim bölücü örgüt"

93 Fýkralarla Türkiye

Adamýn biri karþýdan gelmekte olan çok güzel bir bayana sormuþ:
"3 x 3 kaç eder?"
Kýz; "7" demiþ ve yürümüþ.
Adam arkasýndan kendi kendine söylenmiþ.
"Ulan bu ne biçim çarpýcý kadýn!"

Elazýð'da esprileriyle tanýnan adam kahveye girer ve oyun
oynayanlara hitaben:
"Hop abeler, bi dakka. Hanýmýndan gorhanlar ayaða gahsýn."
Ani bir gürültü, hayda herkes ayakta. Bir kiþi hariç. Kahvenin
tamamý hayretler içinde. Soruyu soran adam, oturan adama
yaklaþýr ve:
"Abe helal olsun be, deliganlý adammýþsýn. Harbiden sen
hanýmýndan korkmaz mýsýn?"
Adam nefes nefesedir. Heyecaný biraz geçince cevap verir:
"Yav gardaþým ele bi laf ettin ki, dizlerim gýrýldý, galhamadým."
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Ýki sarhoþ mezarlýkta içiyorlarmýþ, o sýrada bir cenaze alayý
gelmiþ. Sarhoþlardan biri, ben bir bakayým kimmiþ diye cenaze
sahiplerinin yanýna gelmiþ...
"Baþýnýz saðolsun, hayrola arkadaþ neden öldü acaba?"
Cenaze sahibi;
"Sorma kardeþ, mevtamýz çok içerdi alkol yüzünden öldü."
Buna caný sýkýlan sarhoþ arkadaþýnýn yanýna gelmiþ ve “artýk
içmeyelim ya, baksana adam alkolden ölmüþ."
Beþ dakika sonra bir cenaze daha gelir. Ayný sarhoþ merakla
cenaze sahibine;
"Bu da mý alkolden öldü?"
"Cenaze sahibi:
"Hayýr, rahmetli saðlýðýnda hiç içmezdi, üstelik alkolden nefret
ederdi."
Sarhoþ koþa koþa, arkadaþýnýn yanýna gelir sevinçle;
"Hadi içelim arkadaþým, içenle içmeyen arasýnda beþ dakika var."
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Akþam geç vakitlerde, sokakta yürüyen adamýn yanýna bir
baþka adam yanaþýr ve sorar;
"Afedersiniz beyefendi, çevrede bekçi ya da polise rastladýnýz mý?"
"Hayýr, evladým."
"Öyleyse lütfen, para cüzdanýnýzla saatinizi rica edeyim..."

Adam kitapevine girer ve tezgahtara sorar:
"Afedersiniz, sizde kadýnlara karþý zafer kazanan erkekler" isimli
roman var mý?
Tezgahtar eliyle iþaret eder:
"Var efendim az ilerde masal kitaplarý reyonunda bulabilirsiniz?"

