CEP HARÇLIĞI
Nasreddin Hoca'ya sormuşlar:
- Hocam, senin ilmin bizden kat kat yüksek. Söyler misin
yumurta nedir?
Hoca, şöyle bir düşünür. Sol elinin içine sakalını alıp
soruyu soranların da üzerinde bir göz gezdirir.
Der ki:
- Yumurta, tavuğun cep harçlığıdır.

NE OLUR ARANIZA BENİ DE ALIN!
18. yüzyılda yaşamış olan Fransız düşünürü Voltaire,
öğrenci olduğu yıllarda bir edebiyat dersindeyken
sınıflarında ilginç bir şey olur. Sınıfa bir eşek girer.
Öğrenciler eşeği döverek sınıftan çıkarmaya çalışırlar.
Neyse güç bela karakaçan dışarı atılır. Edebiyat hocaları
böylesi bulunmaz bir fırsatı değerlendirmek ister. O an,
kompozisyon için biçilmiş bir kaftandır. Yazılar toplanır.
Voltaire'nin verdiği kâğıt tam not alır.
Kâğıtta İncil'den bir âyet vardır:
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"O, kendinden olanların arasına girdi; fakat kendinden
olanlar onu kabul etmedi."

SADECE AĞZINI AÇIYOR
Kulaklarında sağırlık oluşmaya başlayan bir köylü,
gittikçe eşeğinin anırmasını da duymaz olur.
Bir gün karısıyla sohbet ederlerken hanımına şöyle
demiş:
-Yahu hanım, bizim eşeğe bir şey mi oldu?
Hanımı:
-Hayrola efendi?
-Önceden anırıyordu, şimdi ise sadece ağzını açıyor. Hiç
sesi çıkmıyor.

HEM İYİ HEM KÖTÜ
Makyavel'e diyorlar ki:
- Hükümdar kitabını yazarak zâlim olanlara iktidar
olmanın yolunu öğrettiniz.
Cevap ilginçtir:
- Fakat ben, onlardan kurtulmanın yolunu da yazdım!
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ÖRTÜ
Soru:
- Aşçıların hatasını ne örter?
Cevap:
- Maydanoz.
Soru:
- Terzinin hatasını ne örter?
Cevap:
- Ütü.
Soru:
- Doktorun hatasını ne örter?
Cevap:
- Toprak.
(Melih Tahsinoğlu'nun cümlesi tahkiye edilmiştir.)

DOLDURUR DOLDURUR İÇERİM!
İçkiye

müptela bir Bektaşi'ye tatlı

bulunmuşlar:
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yollu

ikazda

-Bu zıkkımı durmadan içiyorsun. Yarın mahşerde bunları
burnundan fitil fitil getirecekler. Farkında değil misin?
Böylesi bir vaziyet, zaten Bektaşi’nin canına minnet.
Hoşuna gitmiş ve şöyle söylemiş:
-Ohh ne saâdet ne saâdet! Ben de doldurur doldurur
içerim!

KOKUNUZA GELDİLER!
Şair Deyheki, çocuklarını yanına alarak bir dostunu
ziyarete gider. Kara kuru ve sıska çocukları gören dostu,
latife olsun diye:
-Efendi, bu bok böcekleri senin mi? der.
Şair, taşı gediğine koyar:
-Evet efendim! Kokunuza geldiler!

VAKİT ÇALMAK
"Musiki derneğinde ne çalıyordunuz?" diye soran
arkadaşına, musikişinas yazar Selim Gündüzalp şu cevabı
vermiş:
-Vakit efendim, sadece vakit...
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YETMEZ Mİ?
Asr-ı Saâdetteki muhteşem hâdiselerden duygulanan bir
genç,
-Keşke

Peygamber

Efendimizin

devesi

olsaydım,

deyince;
Ali Suad cevabı yapıştırmış:
-Ümmeti olman yetmiyor mu?

HÂKİMİYET
"İnsan, kâinata hâkim bir varlıktır." diyen felsefe
öğretmenine, öğrencilerden biri, şu cevabı vermiş:
- Tansiyonuna bile hâkim olamayan insan, kâinata nasıl
hâkim olur?

HER ZAMAN KIRMIZI MI OLSUN?
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Sakalı kırmızı olan bir kral, sarayının bahçesinde
gezerken tüysüz bir bahçıvan görür. Kral biraz eğlenmek
ister.
-Söyle bakayım, sen erkek misin yoksa kadın mı?
-Af buyurun kralım?
-Erkeksen hani sakalın, bıyığın?
Bahçıvan, karşısındaki kral da olsa böylesi bir hakarete
takat getiremez ve şöyle cevap verir:
-Efendimiz! Sakal bıyık dağıtılırken ben geride kalmışım
Herkes beğendiğini alıp gitmiş. En geride bir kırmızı
sakal ile bıyık kalmış. Ben de bunları almaktansa tüysüz
kalmak daha iyidir diye düşündüm.

HEPSİNİ VERSEN NE OLUR?
Vaktiyle adamın biri çok muhtaç duruma düşer. İçinde
bulunduğu bu sıkıntılı durum biraz hafiflesin diye
tutarçamaşır kazanını satılığa çıkarır. O sırada şehrin
valisi kıyafetini değiştirmiş pazara çıkmıştır. Adamı
sırtında

kazanla

görünce

durdurup

derdini

Adamcağız da münasip bir lisanla derdini anlatır.
Vali, adamın durumuna üzülür.
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sorar.

Der ki:
-Sana para mı eşek mi vereyim? Yoksa birkaç koyun mu
istersin? Ya da bir bağ vereyim? Hangisini istiyorsan
hemen söyle bana.
Adamcağız eline belki de ömründe bir defa geçecek bu
fırsatı kaçırmak istemez ve şöyle cevap verir:
-Efendim ömrünüz uzun olsun. Bu fakir, sayenizde
vereceğiniz paraları kemere kor, eşeğe biner, koyunları
önüne katar, bağa gider ve sağlığınıza dua eder.

HACCAC NE ZÂLİMDİR BİLİRİZ
ZâlimHaccac'ı hepimiz biliriz. Abdullah b. Zübeyr
Hazretlerini nasıl şehit ettiğini tarih kayda geçmiştir. İşte
bu uğursuz olayın halk içinde nasıl konuşulduğunu merak
eden Haccac, kılık değiştirerek Medine sokaklarında
gezmeye çıkmış.
İhtiyar bir adama rastlar ve sorar:
-Ey ihtiyar Medine'de ne var ne yok?
Adam cevap verir:
-Hiç sorma, durumlar pek yaman.
-Ne oldu ki?
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-Ne olacak, Abdullah b. Zübeyr gibi bir zatı şehit ettiler.
-Kim yaptı bunu?
-Kim olacak, Haccac denilen o Allah'ın belâsı herif!
- Peki, sen, Haccac’ı görsen tanır mısın?
-Yok, tanımam.
Haccac, yüzündeki örtüyü kaldırır ve der ki:
-İhtiyar, işte o Allah'ın belâsı herif benim.
Bakar ki iş kötüye gidiyor. İhtiyar, maslahatı kurtarmanın
yolunu bulmakta zorlanmaz.
-Peki, sen benim kim olduğumu biliyor musun ey
Haccac?
-Yok, der Haccac.
İhtiyar cevap verir:
-Amiroğulları kabilesinden bir deliyim ki ne söylediğimi,
ne yaptığımı bilmez halde böyle gezerim.
Haccac, bu cevaba kahkahalarla güler. İhtiyara ilişmez ve
onu serbest bırakır.

YA ÖLMEZSEN!
Huysuz bir kadın hastalanır. Kocasına merhamet
duygularıyla der ki:
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- Hayatım, inan senin için çok üzülüyorum. Ben ölürsem
senin hâlin nice olur?
Adamcağız iyice bıkmış olmalı. Çünkü cevabı öyle
düşündürüyor.
- Ya ölmeyecek olursan hâlim nice olur?

ÇIKMASAM DAHA MI İYİ!
Bir karı karı-koca konuşuyor.
-Bey, seni geçen gün meyhaneden çıkarken görmüşler?
Adam gayet pişkin ve kendinden emin:
-Ne yani, çıkmayıp da orda kalsam daha mı iyi?

BİR ÖKÜZE ADANAN İNEKLER
Oğlunu okutmak uğruna yaptığı masrafın çokluğunu
gören baba, esefle kapısı açık ahıra bakar.
Oğlan bir şeyler öğrense buna da eyvallah diyecek
adamcağız. Fakat nerdeee!
Hâle uygun cümleyi dudaklarından döküverir baba:
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-Ahh! Şu bir tanecik öküz için ne inekler feda ettim!

MANTIKLI
Bir çömeze sormuşlar:
-Minare aslında neydi?
Şöyle cevap vermiş:
-Aslı kuyu idi. İçini dışına çevirince minare oldu.

SEVMEK FİİLİNİN SONU
-Söyle bakalım kızım Meryem. Sevmek fiilinin gelecek
zamanı nedir?
Meryem hiç tereddüt etmeden cevap verir:
-Kocaya varmaktır efendim!

SUS EŞEK DERİM
İbnü’l-Cevzi bir gün vaaz kürsüsündedir.
-Âlemde her söz söyleyici kalbime ferahlık verir, der.
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Dinleyenlerin arasında zevzek bir adam vardır. Kendini
zeki zanneden bu ahmak adam, hazreti tongaya
düşürdüğünü varsayarak şöyle der:
-Ya Şeyh, eğer söyleyici eşek olursa ne demem gerek?
Bu cümledeki hinliği iyi sezen Cevzi, hemen cevabını
yapıştırır:
-Sus eşek! derim.
ŞÛRA'DA MISIN?
Şûra-yı Devlet eski reisi Said Paşa, gözünden hastaydı.
Yaşı ilerledikçe hastalığı daha da şiddetlenmişti. Son
zamanlarda neredeyse hiç göremez olmuştu.
Bir gün memurlardan biri, elinde bazı kâğıtlarla odasına
gelmiş. Paşa, Şûra'nın dışında o sıralar Hariciye
Bakanlığı'nı da idare etmektedir. Gelen memurun hangi
memurluktan geldiğini iyice teşhis edemediği için sorar:
-Oğlum, Şûra'da mısın?
Gelen memur, Paşa'nın göz hastalığını bildiği için
aldanarak soruya şöyle karşılık vermiş:
-Hayır efendim, buradayım.
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SADECE HAVA İLE YAŞANIR MI?
Az bir maaşla Anadolu'da bir yere memur olarak atanan
birini teşvik amacıyla derler ki:
-Gideceğin yerin havası çok güzel, yeşillikler içinde.
Adam, oraya gitmek istemediğini şu veciz ifadeyle
anlatmak ister:
-İyi de, sadece hava ile yaşanmıyor ki!
PARAM OLSA RÜYASINI MI GÖRÜRÜM?
İki mektepli çocuk konuşuyorlar:
-Nuri, bu gece rüyamda muhallebi gördüm.
-İki lira verirsen gördüğün rüyayı sana yorumlarım.
- İki liram olsaydı, muhallebiyi rüyamda mı görürdüm!

NUH'UN GEMİSİNDE CİNSİYET
İki kişi konuşuyorlar:
-Söyler misin Nuh'un gemisine zeytin dalını getiren
güvercin erkek mi yoksa dişi miydi?
-Azizim bunu bilmeyecek ne var, tabii ki erkekti.
-Nerden biliyorsun?

12

-Eğer dişi olsaydı, imkânı yok ağzını o kadar süre kapalı
tutamazdı!

ETİ KORUMA YOLU
Ziraat okulunda hoca, öğrenciye sorar:
-Evladım, koyun etini uzun süre korumak, kokutmamak
için en iyi çare nedir?
Verilen cevap, sorudan daha güzel olsa gerek:
-Hocam, koyunu kesmeyip sağ olarak bakmak.

NEDEN DÖVER?
Baba, okuldan her gün dayak yiyerek eve gelen çocuğa
sorar:
-Oğlum, hoca niçin her gün seni dövüyor?
-Niçin olacak baba, benden kuvvetli de onun için!

ÜÇ BACAKLI HAYVAN
Kayserili biri ile zooloji uzmanı konuşuyor:
-Sana bir soru soracağım.
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-Tamam.
-Yalnız bilemezsen bana yüz lira vereceksin. Sen
sorduğunda ben bilemezsem, sana beş lira vereceğim.
-Nedenmiş o?
-Sen uzmansın, ben ise cahilim. Onun için.
-Ona da tamam.
-Söyle bakalım, üç bacaklı hayvan hangisi?
Uzman düşünür, taşınır. Cevabı bulamaz.
-Ver bakalım şu yüz lirayı. Adam çaresiz verir parayı.
Zooloji uzmanı sorar:
-Şimdi sen söyle bakalım, hangisiymiş?
-Vallahi ben de bilmiyorum, sen de al bakalım şu beş
liranı.
SAKINCALI MAHKÛM
Padişahın biri bir gün, ülkesinin zindanlarını gezmeye
çıkmış.
Mahpusların her birine niçin orada bulunduklarını
soruyormuş.
Hepsi de masum olduğunu ifade etmiş.
İçlerinden sadece biri suçunu itiraf etmiş.
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Padişah, adamın doğru sözlü olmasından hoşlanmış ve
hapishane memurlarına emir vermiş:
- Bu adamı hemen buradan dışarı çıkarın. Bu kadar
namuslu ve masum insanın arasında durup onları da
bozmasın.

YERSEN SENİN RIZKIN!
Medine Yahudilerinden biri, elinde bir ekmek parçasıyla
Hz. Muhammed'in (sav) karşısına geçer ve der ki:
-Ey Muhammed! Bu, benim rızkım mıdır?
Çevrede Yahudi, Müslüman, münafık, putperest daha
birçok insan vardır. Ne olacak diye seyretmektedirler.
Aslında Yahudi, bu sorusuyla Peygamberi tuzağa
düşürmeye çalışmaktadır.
Eğer "Evet!" cevabını alırsa ekmeği yemeyip yere atacak,
"Hayır!" derse bu defa ekmeği ağzına atacaktır. Böylece
Hz. Muhammed aleyhisselamı yalanlayarak insanların
önünde küçük düşürecektir.
Fakat karşısında bir peygamber olduğunu unutan
Yahudi'nin suratında nebevî cevap bir kırbaç gibi şaklar:
-Eğer yersen senin rızkındır!
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EL SALLARSAN YETER
Markette alışveriş yaparken sürekli kendisine bakan yaşlı
kadının durumunu merak eden delikanlı, fazla beklemek
zorunda kalmaz.
Nihayet kadın, gencin yanına yaklaşır.
-Size bakmamdan rahatsız oldunuz, kusuruma bakmayın.
Fakat yeni ölen oğluma o kadar çok benziyorsunuz ki
kendimi size bakmaktan alamadım.
Genç:
-Öyle mi? İnanın çok üzüldüm. Yapabileceğim bir şey
varsa hiç çekinmeyin, lütfen söyleyin!
Yaşlı kadın:
-Marketten çıkarken "Güle güle anne!" derseniz beni çok
mutlu edersiniz.
Kasaya ardı sıra girerler. Kasiyer hesapladıktan sonra
poşetleri kadına uzatır. Delikanlı da:
- Güle güle anne! diyerek onu uğurlar.
Birkaç şeye karşılık kasiyerin kendisinden istediği ücreti
duyunca delikanlı:
- Fakat nasıl olur! şeklinde itiraz etmek ister.
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-İyi de efendim, anneniz kendi aldıklarının parasını sizin
vereceğinizi söyledi!

SAYI AKRABALIĞI
Bir Çinli ile bir Türk, Amerika'da karşılaşırlar.
- Dostum sizin nüfus ne kadar?
- İki milyar kadar.
Sorma sırası Çinli'dedir.
-Peki, sizin?
-Yetmiş milyon.
Çinli:
-Desene sizin ülkede herkes birbirini tanıyor.

SAY BAKALIM!
Hitler, yakalanan üç esire birer soru soracağını ve bileni
serbest bırakacağını söylemiş.
İlk soruyu İngiliz’e sormuş:
- Titanik kaç yılında battı?
-1912.
- Tamam, sen gidebilirsin.
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İkinci soruyu Fransız'a sormuş:
-Titanik’te kaç kişi ölmüştü?
-1050.
-Sen de kaybol çabuk.
Üçüncü sorusunu Yahudi olan esire sormuş:
-Sen de Titanik’te ölenlerin isimlerini say bakalım!

GÖNÜL DİNLENDİRMEK
Sahâbe arasında mizah ve nükteci tarafıyla tanınan Hz.
Ali şöyle demiş:
- Zaman zaman gönülleri dinlendirin; çünkü gönül
zorlanırsa körleşir.

AZATLIK
Köylünün biri, bilmeyerek bir günah işlemiş. Gidip
meseleyi bir fıkıh adamına anlatmış. Kendisine ne
yapması gerektiğini danışan fakire fıkıh âlimi:
- Bir köle azat etmelisin, demiş.
Adam, hemen kendince bir çözüm üretmiş:
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-Fakat efendim, ben fakir biriyim. Köle azat etmeye
gücüm yetmez. Köle yerine kayınvalideyi azat etsem
olmaz mı?

KİM O?
Bir gün Şeytan, Firavun’un sarayına gelip kapıyı çaldı.
Firavun:
-Kim o?
Şeytan gülerek:
-Sen İlah olsaydın, kapıyı kimin çaldığını mutlaka
bilirdin!

ARADA KALMAK
Bir hırsız yargılanıyordu.
Yargıç sanığa sordu:
-Yalan söylersen sonunun ne olacağını biliyorsun değil
mi evladım?
-Evet, efendim, biliyorum. Cehenneme giderim.
-Ya doğruyu söylersen?
-O zaman da hapse giderim!
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TANRI İNGİLİZLERE GÜVENMEZ
"Sefiller" romanı yazarı Victor Hugo'ya sormuşlar:
-İngiltere için güneşin üzerinde batmadığı ülke diyorlar.
-Evet.
-Peki, güneş niçin batmaz bu ülkede?
-Çünkü Tanrı, İngilizlere gece güvenmez.

KİME İBADET EDERDİ?
Zamanında

İstanbul'da

elçilik

vazifesiyle

görevli

olanlardan biri, âlimlerden Mehmed Efendi isminde bir
zat ile inanç konusunda sohbet ediyorlarmış.
Elçi bir ara sözü getirip Hz. İsa'nın ilah oluşuna
konuşlandırmış.
Zeki bir adam olan Mehmed Efendi:
-Eğer Hz. İsa, namaz kılıp ibadet etmiş olsaydı size
inanabilirdim, demiş.
Bir Müslümanı kendi tarafına çekebileceğine kanaat eden
elçi cevap vermiş:
-O da kendi dinine göre ibadet ederdi.
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Bir İlah’ın başka bir ilaha ibadet etmeyeceğini ima eden
soru gecikmez Mehmed Efendi'den:
-Peki, kime ibadet ederdi?

İYİ YA İŞTE!
Adamın biri fotoğraf meraklısıymış.
Evin her tarafını resimlerle, fotoğraflarla doldurmuş.
Bir gün evin büyük validesi, odasına girmiş ve demiş ki:
-Oğlum,

sen

böyle

evi

resimlerle,

suretlerle

dolduruyorsun ya...
-Evet.
-Resim olan eve melekler girmezmiş.
-İyi ya işte valideciğim, böylece Azrail gelip de canınızı
almaz!
-Ya! Öyleyse dursun evladım, kaldırma!
BİR YERE KAÇAMAZ!
Bir Bektaşî nasıl olmuşsa ramazan ayında bir gün oruç
tutmuş.
Bir sohbet meclisinde üzüntüyle adamın biri:
-Bu sene ramazandan bir gün kaçırdım, demiş.
Yüreklere su serpen cevap, Bektaşi'den gelmiş:
21

-Hiç üzülme, onu da ben yakaladım!

EŞEK NASIL GİDİYOR?
Prenslerden biri, ata binmiş giderken yolda eşeğe binmiş
bir papaza rastlamış.
Onunla alay etmek için,
-Eşek nasıl gidiyor papaz efendi, demiş.
Sorudaki ince dalgayı sezen papaz, aynı incelikle cevap
vermiş:
-Atla beraber gidiyor.
KEDİ YUTMALISIN
Bir ahmak, doktora gitmiş.
-Karnıma fındık faresi kaçtı, ne yapayım?
Doktor:
-Bir adet kedi yutmalısın!

YEMİN İÇ
Bir adamı şarap içiyor diye mahkemeye götürmüşler.
Kadı sormuş:
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-Sen, şarap içiyormuşsun, doğru mu bu?
-Hâşâ efendim!
-Yemin içer misin?
-Vallahi de içerim billahi de!
-Öyleyse bundan sonra içmeyeceğine yemin iç bakalım.
-Vallahi içmem billahi içmem!
ZİYAN OLMASIN
Cimrinin biri, gece hastalanır.
Alelacele doktor getirirler. Hastayı iyice muayene
ettikten sonra gelen hekim,
-Artık bunda ümit yok, der.
Hakkında söylenenleri duyan hasta, yataktan güç bela
başını kaldırmış ve şöyle söylemiş:
-O zaman mumu söndürün de boşa yanıp ziyan olmasın!
ZENGİN OLACAK MIYIM?
Geçinmekte zorluk çeken biri, dostlarından olan bir
falcıya talihini yoklatmış.
Falcı:
-Tam yedi sene sıkıntı çekeceksin, ondan sonra rahata
kavuşacaksın.
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-Ne yani, zengin mi olacağım?
Falcı cevap vermiş:
-Ne gezer azizim, sadece züğürtlüğe alışacaksın!

ALLAH BELANI VERECEK DE...
Adamın biri rüya görmüş. Tabirciye gitmiş.
-Rüya gördüm, şu rüyamı bir yorumla bakalım.
-Anlat bakalım, neler gördün?
Adam, başlamış anlatmaya:
-Bu gece rüyamda kale kapısından dışarı çıkmışım. Bir
de baktım, ucu bucağı olmayan bir yeşillik. Çayır mı
desem, çimen mi desem, bağ mı desem, bahçe mi desem?
Onu geçtim, bir de ne göreyim? Kocaman bir su. Göl mü
desem, çay mı desem, ırmak mı desem, deniz mi desem?
Onu da geçtim. Gördüm bir ağaç! Çınar mı desem, servi
mi desem, kavak mı desem, ceviz mi yoksa kestane mi?
İşte gördüğüm rüya budur azizim!
Tabirci şöyle demiş:
-Allah senin belanı verecek. Fakat bugün mü desem,
yarın mı desem, öbür gün mü desem...!

ALAMAZSIN!
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Zorlukla okuttuğu oğlu ziraat mektebini bitirip dönen
baba, tarlada oğluyla sohbet etmektedir.
-Baba, siz bu tarım işini çok eski usullerle yapıyorsunuz.
Yılda tek ürünle yetiniyorsunuz.
-Peki, ne yapalım oğlum? Artık bize yol gösterecek olan
sensin.
-Mesela baba... Şu elmadan yılda üç ürün alırım ben.
Baba:
-Alamazsın oğlum!
-Ne demek alamam baba! Ben bu işin mektebini okudum.
-Alamazsın evladım!
-Baba inadına mı söylüyorsun?
-Hayır, oğlum, alamazsın diyorum; çünkü o dediğin elma
ağacı değil, armut ağacı!

YÜZ AKI MI YÜZ KARASI MI?
I. Dünya Savaşı sırasında, birçokları gibi Nazif Bey de
geçim sıkıntısına düşer ve kömür ticaretine başlar.
O arada bir dostu, kendisine sitemli şekilde:
-Üstadım, sen yıllarca devletin üst makamlarında
vazifeler gördün, valilikler yaptın. Bunun yanında,
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memleketin önde gelen ediplerindensin. Böyle basit
işlerle uğraşmak sana yakışıyor mu? der.
Bunun üzerine cevabı şu olur:
-Bu harpten hiçbirimiz yüz akıyla çıkamayacağız. Hiç
olmazsa benim yüzümün karası, kömür karası olsun!

ÇUKUR
Sevmediği bir adam için demediğini bırakmayan ve o
adamın rezilliğini, ikiyüzlülüğünü ve hattâ yüzsüzlüğünü,
utanmazlığını ardı ardına sıralayan Süleyman Nazif’e, o
mecliste bulunanlardan birisi:
-Haklısınız, o alçağın biridir! demiş.
Sen misin bunu diyen!
-Ona alçak diyemezsiniz! Çünkü alçağın da bir
yüksekliği vardır. Bu adam ise alçak değil, çukurdur
çukur! cevabını verir.

BU KADAR EŞEĞİN İÇİNDE NE İŞİN VAR?
Çevresindekilerce

gizliden

gizliye

"Öküz"

olarak

lakaplandırılmış olan Mehmet Paşa'nın komuta ettiği
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ordu, İran'a karşı seferdedir. Ordu komuta heyeti,
dinlenilen bir vakitte çadırda toplanmış taarruz planlarını
gözden geçiriyor.
Birliklerin yemek nakliyesi ve taşıma işleri için getirilmiş
öküzlerden biri, nasılsa fırsatını bulmuş ve çadırın
aralığından kafasını uzatıp şöyle bir içeriyi gözetlemiş.
Ardından da çekip gitmiş. Çevresindekiler gülmemek
için kendilerini zor tutmuş. Bir süre sonra tekrar gelip,
başını yine içeri uzatmış ve yine içeriyi süzmüş. Bu sefer
çadırda kıkırdamalar olmuş. Meselenin nereye çekilmeye
çalışıldığını çok iyi anlayan Mehmet Paşa, hazırda
bulunanlara demiş ki:
-Bu hayvan ne demek istedi, biliyor musunuz?
Millet meraklı gözlerle bu sefer Paşa'yı izlemektedir.
-Hadi seni anladık, sen bizdensin. Fakat bu kadar eşeğin
içinde ne işin var?

HERKES YEDİĞİNDEN İKRAM EDER
Yavuz Sultan Selim Han zamanında, İran şahı kıymetli
mücevherlerle süslü bir sandık hediye gönderir. Sandık
açılır. İçinden çeşit çeşit değerli taşlar, kıymetli atlas,
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kadife kumaşlar çıkar. Sandık açıldıkça etrafa pis bir
koku da yayılır. Fakat ne koku, herkes burnunu tıkar. Bu
koku nereden geliyor diye iyice araştırırlar ki gizli bir
bölmeden insan pisliği çıkar. Osmanlıya hakaret!
Cihan padişahı emir verir, herkes düşünsün, buna ince bir
şekilde cevap verelim diye. Çözümü yine kendisi bulur.
Aynı şekilde değerlimücevher ve kumaşlarla süslü bir
sandık hazırlatılır. İçine o zamanın imal edilen gül
kokulu, en nadide lokumlarından bir kutu konulur, en
altına da küçük bir pusula ve bir satır yazı gizletilir.
Şah, sandığı açtırır. Açtıkça güzel bir koku yayılır
ortalığa. En altta bir kutu lokum. Bizim elçi yer önce,
sonra oradakilere ikram eder lokumlardan.
Kutunun içindeki pusulayı Şah okur orada bulunanlara:
- Herkes yediğinden ikram eder!

AÇLIK
Fatih

Sultan

Mehmed,

gönüller

Akşemseddin'e sorar:
-İnsan açlığa ne kadar dayanabilir?
Akşemseddin cevap verir:
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sultanı

hocası

-Ölünceye kadar

AHMET MÜSAADE ETMEZ
Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa'ya yetmişlik bir kadının
otuz

yaşında

bir

gençle

evlenmek

istediğinden

bahsetmişler.
Paşa:
-Ahmet müsaade etmez, demiş.
Sormuşlar:
-Hangi Ahmet?
-Karaca Ahmet. (Mezarlık)

AKIL VERGİSİ
Dostlarından biri, Fransız kralı 15. Lui' ye:
-Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz
mü? İnsanlar budalalığı kabul etmeyeceğine göre, herkes
böyle bir vergiyi seve seve verir.
Kral, alaylı alaylı gülerek:
-Hakikaten ilginç bir fikir dostum. Bu buluşunuza
karşılık, sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.
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KÖPEĞİ GERİ ALIRIM!
Şair Ebu Dellame, Abbasi halifelerinden Mehdi'ye bir
kaside takdim eder. Halife, kasideyi çok beğenir.
-Sana bu kasiden için ne hediye vereyim ey Ebu
Dellame?
-Efendimiz, fazla bir şey istemem. Bir av köpeği yeterli.
-Bu kadar güzel bir kasidenin karşılığı bir av köpeği olur
mu hiç?
-Efendim, kulunuz böyle istiyor.
Halife Mehdi bu isteğe şaşar, ama şairi de kırmak
istemez.
-Peki, istediğin gibi sana bir av köpeği versinler.
-Fakat efendim, bendeniz ava ne ile gideceğim?
-Haklısın, sana bir de at versinler.
-Ata nasıl bineceğim?
-Doğru, güzel bir eyer takımı da versinler.
-Efendimiz ata kim bakacak?
-Haklısın, bir de köle versinler.
-Ama efendim...
-Yine ne var Dellame?
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-Ben, atı nerede barındıracağım?
-Bir de ahır versinler.
-Köleyi nerede yatırayım?
-Bir de ev versinler.
-Bu kadar halkı neyle doyuracağım?
-Bin altın da harçlık versinler.
-Efendim…
Halife Mehdi, hemen şairin sözünü kesmiş:
-Eğer masrafı idare etmeye bir muhasebeci, hesapları
tutmaya da bir kâtip isteyecek olursan verdiğim köpeği
geri alırım, haberin olsun!

ÇİÇEKLER ve PİRİNÇLER
Amerikalı iş adamı, bir Çinli'ye alay ederek sormuş:
-Ölüleriniz, mezarlarına koyduğunuz pirinçleri ne zaman
yiyecek?
Çinli aynı istihza ile cevap vermiş:
-Sizin ölüleriniz, koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman.

SUSTURUCU SÖZ
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Münasebetsiz zamane gençlerinden biri, bir toplantıda
Mehmed Akif'i küçük düşürmeye çalışıp:
-Siz baytardınız, değil mi? demiş.
Akif, hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş:
-Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?

CENNETİN YOLU
Hıristiyan din adamlarından biri, Türkiye'ye geldiğinde
küçük bir çocuktan kendisine bulunduğu şehirdeki
kiliseyi kendisine göstermesini ister.
Kiliseye ulaştıklarında, papaz:
- Aferin çocuğum, yarın buraya gel de, sana cennetin
yolunu göstereyim, der.
Çocuk, papazın misyoner niyetini sezerek:
-Siz, kilisenin yolunu bile bulamazken cennetin yolunu
nasıl bileceksiniz ki?

ÇANAKKALE'DE NE İŞİNİZ VAR?
İngiliz garson, Türk müşterisine:
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-Çanakkale'de çok askerimizi öldürdüğünüz için sizleri
pek sevmeyiz deyince, gayet soğukkanlı bir şekilde
verilen şu cevabı almış:
-Sizin orada ne işiniz vardı?

DÜŞMANIN CANI NASIL ÇIKAR?
Şair Nef'i bir toplantıda konuşurken, düşmanlarından biri
içeri girmiş, fakat herkese selam verdiği halde kendisine:
-Merhaba canım! demiş.
Nef'i durur mu? Hemen cevabı yapıştırmış:
-Derhal çıkıyorum.

İŞİ ACELE
Nasreddin Hoca, bir gün eşeğe binmiş yolda giderken,
eşek birden koşmaya başlamış. Kontrolünden çıkan eşeği
durdurmaya çalışsa da hoca, başarılı olamamış. Eşeğin
sırtında iken hocanın rüzgâr gibi geçtiğini görenler:
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-Hayırdır hocam, bu telaş da neyin nesi, ne tarafa böyle?
diye sormuşlar.
Hoca, arkada bıraktığı insanlara eşeğin sırtından başını
geri çevirerek şöyle cevap vermiş:
-Merak edilecek bir şey yok. Eşeğin acele bir işi çıktı da,
birlikte oraya gidiyoruz.

PEYGAMBERİN MİRASI
Günün birinde Ebu Hureyre (r.a.) sokakta gördüğü
insanlara:
- Burada boşu boşuna ne dolaşıp duruyorsunuz? Mescide
koşun. Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mirası bölüşülüyor.
Siz de alın, der.
Bunu işitenler, hemen mescide giderler. Ama orada
herhangi bir mal varlığının paylaşıldığını göremeyince de
geri gelip, Ebu Hureyre'ye (r.a.):
-Biz senin söylediğin gibi bir taksim görmedik, derler.
Ebu Hureyre (r.a.):
-Peki, ne gördünüz? diye sorar.
Onlar da:
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-Mescidde kimi Kur'an okuyor, kimi zikir yapıyor, kimi
ilim öğreniyor, derler.
Bunun üzerine Ebu Hureyre (r.a.) şöyle der:
-İşte Resül-i Ekrem'in (a.s.m.) mirası odur.

HAYVANLAR ORUÇ TUTMAZ
Nazım Hikmet ve Necip Fazıl, Ramazan ayında arabayla
gidiyorlarmış.
Tabii Necip Fazıl oruç; ama Nazım Hikmet değil.
Nazım Hikmet, Necip Fazıl ile dalga geçmek için yolun
kenarındaki zayıf bir ineği işaret ederek demiş ki:
-Şunun haline bak Necip, oruç tutmaktan ne hale gelmiş?
Tabii Üstad altta kalır mı, hemen cevabı yapıştırmış:
-Nazım, sen bilmiyor musun, hayvanlar oruç tutmaz!
İKİMİZE YETECEK KADAR...
İngiltere kralı George ile görüştüğü sırada, Gandi'nin
üzerinde her zamanki beyaz örtüsü vardır.
Bir gazeteci sorar:
-Kıyafetiniz, bir kralla buluşmak için yeterli miydi?
Gandi, hiç aldırmadan cevap verir:
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-Kral ikimize yetecek kadar giyimliydi.

PEYGAMBERE NE GEREK VARDI?
Necip Fazıl Kısakürek, vapurla Karaköy'e geçerken
yanına biri yaklaşıp;
-Üstâd, peygamberlere ne diye gerek duyuldu, biz kendi
yolumuzu bulabilirdik, der.
Necip Fazıl, okuduğu kitaptan başını kaldırmadan şöyle
cevap verir:
-Ne diye vapura bindin ki karşıya yüzerek geçsene.

KULAK ÖLÇÜMÜ
Kulaklarının

büyüklüğü

ile

bilinen

Galile'ye

hasımlarından biri;
-Kulaklarınız bir insan için büyük değil mi? diye sormuş.
Galile ise çok susturucu bir cevap vermiş:
-Doğru, benim kulaklarım bir insan için büyük. Fakat
seninkiler de bir eşek için fazla küçük değil mi?
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İFTARA KADAR YUMUŞASIN
Adamın biri ramazan günü erik yiyormuş. Bunu gören
başka bir adam:
-Yahu, Müslüman olan böyle oruç yer mi? demiş.
Adam:
-Hayır, oruçluyum, cevabını verince diğeri, avurdunun
şişliğini işaret ederek:
-Ağzındaki nedir? diye sormuş.
Adam:
-Eriktir, demiş. İftara kadar yumuşasın diye ağzımda
tutuyorum.

SECDEYE GİDECEK OLURSA...
Üçüncü Selim bir Ramazan günü, saltanat kayığıyla
Kâğıthane

deresinde

dolaşırken

birkaç

kişinin

köprübaşında sofra kurarak kafayı çektiklerini görür.
Saltanat kayığının görünmesiyle ne yapacaklarını şaşıran
adamlar, hemen işret tepsisinin üzerine bir örtü örttükten
sonra hep birden namaza dururlar. Muziplikten hoşlanan
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Padişah,

önlerinden

geçerken

kayığını

yavaşlatır.

Eğilecek olurlarsa kadehlerinin, sürahilerin şangırtısı
duyulacak, belki örtü açılıp her şey meydana çıkacaktır.
Bu sebeple uzun süre ayakta dururlar. Hünkâr, kıs kıs
gülerek yanındakilere:
- Bu namazın hiç rükû ve secdesi yok mu? diye sorar.
Yanındakilerden biri der ki:
- Efendim, ne yapsınlar, mazurdurlar. Secde edecek
olurlarsa bir daha başlarını kaldıramayacaklarından
korkuyorlar.

TERAVİHİ UNUTTU
İki kafadar, Ramazan ayında kadı kıyafetine girip köy
köy dolaşmaya ve birkaç basit soru sorup, cevap
veremeyen köylüleri falakaya yatırarak para kazanmaya
başlamışlar. Kadı Efendinin bu durumdan haberi olunca
bunları yakalatmış ve;
-Bu sabah namazının, bu öğle namazının, bu ikindi
namazının, bu akşam namazının, bu yatsı namazının,
diyerek rekât toplamı kırk sopa attırıp salıvermiş.
İki kafadar köyden uzaklaşınca birisi:
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-Tabanlarım sızlıyor, şurada oturup biraz dinlenelim,
deyince diğeri:
-Yürü, yürü! Dinlenmenin sırası mı şimdi? Kadı Efendi
teravih namazını unuttu. Eğer hatırlarsa vay halimize!

İŞARET KOYMAK İÇİN
Zamanının zariflerinden sayılan ve kibar konaklarını
neşelendiren Şirket-i Hayriye kapı çuhadarı Hacı İzzet
Efendi'nin bir kaza neticesinde sağ elinin orta parmağı
bükülmez olmuştu. Bir gün bir yerde iftar ederken
baklavaları süratle atıştıran açgözlü bir softa, Hacı izzet
Efendi'yi lakırdıya tutup bir iki baklava fazla yemek için
soru sorar:
- Hacı Efendi, sizin orta parmağınız neden öyle dik
duruyor?
Hacı İzzet hemen şu cevabı verdi:
- Sizin gibi açgözlülerle yemek yediğim zaman
baklavanın birini alırken ötekine işaret koymak için!
EŞEK KÂMİLDİR
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Şair Eşref, bir gün eşeğe binmişti. Yolda giderken
arkadan İzmir Valisi Kâmil Paşa'nın arabası ile gelmekte
olduğunu gördü ve yol vermek için sağ kenara çekildi.
Yolun bu kenarında büyük bir çukur vardı.
Kamil Paşa espri olsun diye:
-Eşref, çok kenara çekilme, çukura düşersin, dedi.
Eşref:
- Merak etmeyin Paşam, eşek Kâmil’dir, cevabını verdi.
KABIZ İLACI
Kâmil Paşa, bir ara tuvalete girince bir de ne görsün!
Tuvalet kapısının iç tarafında kendi fotoğrafı öylece
kendisine bakıyor. Öfkeyle dışarı çıkarak:
-Ben ki senin amirinim, suretimi hiç utanmadan helaya
nasıl asarsın? deyince,
Eşref:
-Bu bir alay konusu değil Paşam. Müthiş bir korku
sonucu helaya asılmıştır!
Paşa sorar:
-Ne demek istiyorsun?
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-Arz edeyim Paşam, malumunuz ben sizden çok
korkarım. Son zamanlarda kölenize arız olan kötü bir
hastalıktan mustaribim.
Paşa iyice köpürünce Eşref:
-Müsaade buyurun efendim. Baktım ki kabızdan şişip
çatlayacağım.

Bunun

üzerine

fotoğrafınızı

hemen

tuvalete astım! İçeri girip heybetli fotoğrafınızı görünce
korkudan bir anda altıma...
Eşref sözünü tamamlamadan Kamil Paşa ve salonda
bulunanlar hep birden kahkahayı basıvermişler.

AKŞAM YEMEĞİ
Yahya Kemal, dostlarından birine:
-Bu akşam benimle yemek yer misin? diye sorar.
Arkadaşı:
-Hay hay! der. Çok memnun olurum. Hiçbir mazeretim
yok!
Yahya Kemal gülümseyerek karşılık verir:
-İyi öyleyse, bu akşam size geliyorum.
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AKIL ve BOYNUZ MESELESİ
İmam-ı Azam, üzerine doğru gelmekte olan bir davara
yol vererek kaldırıma çıkar.
Niye böyle yaptığını soranlara der ki:
- Onun boynuzları var, benim ise aklım!

YANLIŞ ÇATIRTI
3. Napolyon, o sırada Paris'te Büyükelçi bulunan Ahmet
Vefik Paşa'ya:
-Paşa, işitiyorum, Osmanlı imparatorluğu çatırdıyor,
deyince;
Vefik Paşa, gayet vakur bir eda ile şu cevabı yapıştırır:
-İstanbul buraya uzaktır, ses duyulmaz. O duyduğunuz
sizin imparatorluğunuzun çatırtısıdır.

BEN DE ARIYORUM
Bayezid-iBistami, etrafına bakınıp duran bir adama:
- Kimi arıyorsun? diye sorar.
Adam:
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-Bayezid’i arıyorum, diye cevap verir.
Bunun üzerine irfan dolu şu ifade gelir:
-Ben de otuz senedir onu arıyorum, fakat bir türlü
bulamadım.

NE OLUYOR!
-Hocam, namaz kılmakla benim Allah'a ne faydam
oluyor? diye soran birine Mehmet Kırkıncı şu cevabı
vermiş:
-Senin namaz kılmamakla kendine ne faydan oluyor?

NASIL GEÇİRİR?
Necip Fazıl'a,
-Allah, deveyi iğnenin deliğinden geçirebilir mi? diye
sormuşlar.
-Evet, geçirir, demiş.
Bunun üzerine,
-Deveyi mi küçültür, yoksa iğneyi mi büyültür? demişler.
Necip Fazıl, İlahi kudretin sonsuzluğunu ifade babında,
şu cevabı vermiş:
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-Ne deveyi küçültür, ne de iğneyi büyültür. Gökteki
yıldızları senin gözbebeğine sığdırdığı gibi vızır vızır
geçirir.

AT NALI UĞUR GETİRİR Mİ?
Kadıköy Camii'nde vaaz vermekte olan Osman Demirci
Hoca'ya sormuşlar:
-Hocam, at nalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir
mi?
-Osman Demirci Hoca:
-Zannetmiyorum, o nallardan her atta dört tane var;ama
bütün gün kamçı yiyip duruyorlar, diye cevap vermiş.

KABRİSTAN
Hz. Ali, mezarlığa neden sık gittiğini soranlara şu cevabı
vermiş:
- İki sebebi var. Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve
arkamdan gıybetimi yapmıyorlar.
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HAYAT NE ZAMAN BAŞLAR?
-Hayat kırkından sonra başlar, diyen bir kişiye Said
Turhan şu karşılığı vermiş:
-Eğer otuz beşinde ölmezsen!

ORUÇ NASIL ŞİŞMANLATIR?
Hekimoğlu İsmail'e:
-Ramazan olmasına rağmen biraz kilo almışsınız?
dediklerinde:
-Maalesef öyle oldu, demiş. Çünkü iki kişilik yemek
yiyor, bir kişilik oruç tutuyorum.

KAZA ETMEK
Yolculardan biri, otobüs şoförünün yanına gider ve
namaz vakti geçmeden bir mola vermesini rica eder.
Şoför sinirlenerek:
-Kaza edin efendim, der. Ne olur yani?
Adam, sakin sakin cevap verir:
-Ben kaza etmeden, ya sen kaza edersen?
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TAKVA NE DEMEK?
Ebu Hureyre, takvanın ne olduğunu soranlara:
-Siz hiç dikenli yoldan geçtiniz mi? dedi.
Onlar da:
-Evet, geçtik, dediler.
Bunun üzerine:
-O halde oradan geçerken ne yaptınız? diye sordu.
Onlar:
-Dikenlerden sakındık, dediler.
-İşte takva da, günah ve hatalardan sakınmaktır, cevabını
verdi.

SÜNNETİ BARİ YAPALIM
Adamın biri, her gün hanımını zorlayarak sahura
kaldırıyor; ona yemek hazırlatıp sahur yiyormuş. Gündüz
de oruç tutmuyormuş. Bir gün, beş gün bu böyle sürerken
kadın artık dayanamamış ve:
-Ya herif, sende hiç vicdan yok mu? Orucu tutmuyorsun,
bana zorla sahur hazırlatıyorsun, demiş.
Adam:
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-Oruç farz, sahur yemek sünnet değil mi diye sormuş.
Kadın:
-Evet, demiş.
Adam:
-E hanım! Farzı yapmıyorsak sünneti de mi yapmayalım,
demiş.

İFTAR VAKTİ
Tilki ormanda gezmektedir. Bir ağacın dalında asılı bir
geyik budu görür. Aç olmasına açtır; fakat durumdan
şüphelenir. Kontrol etmeye başlar ve görür ki bu bir
tuzaktır. Geyik budu bir iple bombaya bağlıdır. Epeyce
uzağa gider ve başını kollarının üzerine koyarak yatar.
Biraz sonra kurt gelir, budu görür ve tilkiye sorar:
-Ne yapıyorsun dostum?
Tilki cevap verir:
-Hiç işte, yatıyorum.
-Burada bir but var.
-Evet var.
-Neden yemedin?
Tilki sakince cevap verir:
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-Bugün orucum azizim.
Kurt kendinden emin:
-Ben yiyeyim o zaman.
Tilki:
-Buyur, afiyet olsun, der.
Kurt ete uzanır uzanmaz bir patlama olur, ortalık toz
duman. Kurt yaralı ve hareketsiz. Perişan halde yatarken
tilki sakince budu yemeye başlar. Bunu gören kurt:
-Hani sen oruçluydun, diye kızarak sorar.
Tilki pişkin pişkin şöyle der:
-Biraz önce top patladı duymadın mı?
EŞEK KAFASI
İstanbul'a yeni gelen bir köylü, kuyumcu dükkânının
önünde hayran hayran içeriyi seyretmektedir.
Kuyumcu çırağı, camekândan içeriyi seyreden köylü
kılıklı bu adamla dalgasını geçmek için yanına yaklaşır.
-Hayrola dayı, neye bakıyorsun?
-Bu dükkânda ne satılır diye merak ettim de ona
bakıyorum yeğen.
-Ne olacak işte, eşek kafası satıyoruz.
-Ya öyle mi! Desene çok alışveriş yapıyorsunuz?
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Kuyumcu çırağı:
-Nereden anladın?
Bir içerideki ustayı bir de kuyumcu çırağını işaret ederek:
-Baksana, koca dükkânda kala kala iki eşek kafası kalmış
da ondan anladım, der köylü.

YÜKÜ KALDIRSAN
Mehmed

Kırkıncı

Hocaefendinin

bir

sohbetinde

naklettiği bir fıkra:
Adamın birisi devamlı çalı diken taşır, her tarafı yara
bere içinde kalırmış. Artık hayattan bezmiş.
-Ya Rabbi, artık Azrail'i göndersen de bu hayatı elimden
alsa!
Bir gün Azrail, o resimlerdeki malum tırpanıyla gelmiş.
-Beni istemişsin, demiş.
Tırpanı gören adam korkuyla,
-He istedim ki gurban, şu yükümü sırtıma kaldırasan,
demiş.
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TEVRİYELİ SOHBET
Acem şairlerinden Mevlana Rükneddin, Kemâl Hocendî
ve

Burhaneddin

yemyeşil

bir

çimenlikte

şiirler

söylüyorlarmış. Nezaketle konuşurlarken, meclislerine
bir köpek gelir ve bunların tam karşısında bir süre
bakınıp durur.
Bunun üzerine Rükneddin der ki:
-Bu köpeğin harika bir kemâli(olgunluğu) var.
Burhaneddin ise:
-Evet, gördüğü her rükne(duvara) işer, der.
Kemal de köpeği göstererek cevabı yapıştırır:
-İşte burhan(delil) odur.

BU NASIL KİTABE?
İsmail Hakkı Danişmend'in Tarihî Hakikatler'inden:
Abdülhak Hâmid'in ağabeyi Abdülhak Nasuhi Bey,
Elçiliklerle valiliklerde ve nihayet Âyan azalığında
(senato üyeliği) bulunmuş büyük bir devlet ve fikir
adamıydı. Şiir, onun ilminde bir çerez gibidir. Alaycı
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zekâsının ince nüktelerini tıpkı babası (Hayrullah Efendi)
gibi hep beyitler ve kıt'alarla ifade etmiştir.
Meselâ babası Tahran elçisi olunca onu Tahran'a
çağırmış, annesi de göndermek istememiş. İki cami
arasında kalmış, hangisine gideceğini şaşırmış.
Nasuhi Bey bu müşkül vaziyetini şöyle anlatır:
Bir taraftan babam kılar davet,
Bir taraftan anam komaz gideyim;
Söyle Yarabbi, ben ne halt edeyim!
Günün birinde Nasuhi Bey'in bir çocuğu olmuş ve bir iki
ay sonra da çocuk ölmüş. Eşi, çocuğa manzum bir mezar
kitabesi yazması için ısrara başlamış.
Üç aylık çocuğa ne yazılır?
Nihayet işte bu beyti yazıp karısına okumuş ve birinci
mısraı beğenen hanımefendi ikinci mısraı duyunca
kıyameti koparmış:
Azimet eyledi gitti beka beka diyerek,
Bıraktı dâr-ı fenayı kaka kaka diyerek!
GÜLDÜREN HÜKÜMET
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Bir gün ünlü şair Lamartine'nin de bulunduğu bir
toplantıda o zamanki Fransız hükümetinin bir takım
gülünç icraatından söz ediliyormuş.
Büyük şair, nihayet hükümeti şöyle savunmuş:
- Eğer böyle bir hükümet olmazsa, bu memlekette hiç
kimsenin yüzü gülmez!

DESENE ÖMRÜNÜN TAMAMI...
Dil âliminin biri, bir kayıkla denizden karşıya geçmek
için kayığa biner. Bir müddet gittikten sonra kayıkçıya:
-Sen mantık, sarf, nahiv, gibi ilimler bilir misin? der.
Kayıkçı da bilmediğini söyler.
Dil âlimi:
-Eyvah desene, ömrünün yarısı boşuna gitmiş, diye cevap
verir.
Biraz sonra fırtına çıkar ve kayık, deniz üstünde ceviz
kabuğu misali bir o yana bir bu yana sallanmaya başlar.
Bu defa kayıkçı, kendini beğenmiş yolcusuna:
-Efendi, yüzme bilir misin? diye sorar.
Adamcağız korkudan sararmış halde cevap verir:
-Bilmem!
52

Kayıkçı:
- Desene senin ömrünün hepsi boşa gidecek…
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