Kaç Kuş Kalır?
Bir gün Ali’ye, öğretmeni sormuş:
- Ağaçta beş kuş var, ikisine taş attım, kaç kuş kalır?
Ali:
- Hiç kuş kalmaz. Çünkü diğerleri de kaçar!
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Kalem Malem...
Bir üniversite öğrencisi, yurt dışına okumak için çıkmış,
babasına mektup yazmış.
Mektupta:
“Baba, bana 100 milyon gönder, kalem malem, silgi milgi,
çanta manta alacağım.” diyormuş.
Babası, bir hafta sonra, parayla birlikte bir mektup yollamış:
“Oğlum, sana 50 milyon gönderiyorum. Kalem al, malem
kalsın. Silgi al, milgi kalsın. Çanta al, manta kalsın!”
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Dayak
Çocuk, okuldan bir gözü şiş olarak dönünce, annesi telaşlanır:
- Oğlum, ne oldu gözüne? Düştün mü yoksa?
- Hayır, düşmedim. Arkadaşım Orhan’la dövüştük. Ben de
yarın onun gözünü şişireceğim!
Annesi, oğlunu yatıştırmaya çalışır:
- Sakın ha! Dövüşmek iyi bir şey değil. Ben sana yarın pasta çörek vereyim. Arkadaşına da ver, barışın. Güzel güzel oynayın, olmaz mı?
- Olur anneciğim, barışırız.
Ertesi gün çocuk, öteki gözü de şişmiş olarak döndü.
Annesi, merakla sordu:
- Yine ne oldu?
- Arkadaşım yaptı; daha çok pasta, çörek istiyor!
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Bizim duşta iki su ayarı var;
kaynayan su ve Antarktika
buzulları; ortası yok.

Saygı Duruşu
Bir gün öğretmen, öğrencisine sorar:
- Evet, Osman, size dün ödev verdim, yaptın mı?
Osman, sinsi bir suratla:
- Evet!
Öğretmen, bunun üstüne:
- O zaman, Osman Gazi kaç yılında doğdu?
Osman, arkadaşına:
- Zilin çalmasına kaç dakika var?
Arkadaşı:
- Üç...
Osman, öğretmene:
- Bu onurlu padişah için sizi üç
dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum!
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Diş Türleri
Öğretmen, tabiat bilgisi dersinde uzun uzun dişleri anlatmıştı. Dersin sonuna doğru, dersi hiç dinlememiş bir öğrenciye
sordu:
- Kaç türlü diş vardır?
Öğrenci, biraz düşündükten sonra:
“Sağlam diş, çürük diş, takma diş!” diye cevap verdi.
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Hiç Göremiyoruz!
Öğretmen, Emine’ye sorar:
- Söyle bakalım yavrum; Hindistan mı daha uzaktır, yoksa
Ay mı?
- Hindistan daha uzaktır hocam.
- Nasıl olur kızım?
- Öğretmenim, bazı geceler Ay’ı görebiliyoruz ama Hindistan’ı hiç gördüğümüz yok ki!

Büyük Adam
Öğretmen, Ali’ye sorar:
- Sizin köyde doğan büyük adam var mı?
Ali, cevap verir:
- Hayır, öğretmenim. Bizim köyde hep bebekler doğuyor!
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Adamın birinin o kadar mutsuz bir evliliği varmış ki, kendini içkiye vermiş. Bir gece sarhoş olarak eve döndüğünde karısı
kapıyı açar açmaz düşüp ölmüş. Neden?
Çünkü karısını çift görmüş.
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Pazarlık
Matematik öğretmeni, Erhan’ı tahtaya kaldırır.
- Bak oğlum, ben şimdi kumaş tüccarıyım. Sen de müşterimsin. Sana, metresi 5 liradan 8 metre kumaş satıyorum.
Bana kaç para ödemen gerekiyor?
- 30 lira.
- Olur mu oğlum? Sana 5 liradan 8 metre kumaş satıyorum. Söylesene, kaç lira ödeyeceksin?
Çocuk ısrarla:
- 30 lira hocam!
- Otur yerine tembel!
Öğretmen, arka sırada oturan Hakan’ı tahtaya çağırır. Erhan, Hakan yanından geçerken usulca eğilip kulağına şöyle
söyler:
- Bana bak, eğer 30 liradan beş kuruş fazla verirsen bütün
arkadaşlığımız biter, tamam mı?

Tarih Sınavı
Baba, eve gelince oğluna sorar:
- Oğlum, tarih sınavın nasıl geçti?
- Kötüydü baba. Ama baba, suç bende değil ki. Hoca da
ben doğmadan önce ile ilgili soru soruyor!

13

Kısaca
Bir gün öğretmen, öğrencilerini hazırlıksız sınav yapmaya
karar verir. Mehmet hiç ders çalışmadığı için, kısa cevap yazarsa iyi not alacağını düşünerek hepsine “bilmiyorum” yazar.
Yazılı notları okunurken öğretmen, Mehmet’e sıfır verince
Mehmet heyecanla sorar:
- Öğretmenim, sorulara kısaca cevap verdim, ama neden
sıfır aldım?
Öğretmen:
- İyi ya, ben de kısa cevaba kısaca not verdim!
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Mucize
Öğretmen, çocukların, “mucize” kelimesini bulmalarını istiyormuş.
- İnsan yirminci kattan düşüp ölmezse, buna ne denir?
Ali cevap vermiş:
- Tesadüf, denir öğretmenim!
Öğretmen, soruyu yinelemiş:
- Peki, insan yirminci kattan ikinci kez düşer yine ölmezse
ne denir?
- Şans!
Öğretmen dayanamaz, yine sorar:
- Peki, üçüncü kez düşse?
- Alışkanlık!
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25 Kuruş
Bir anaokulunda öğretmen, çocuklara paraları öğretmek
istiyordu. Cebinden 25 kuruş çıkarıp gösterdi:
- Bilin bakalım bu ne?
Ön sırada oturan küçük bir çocuk, çabucak cevap verdi:
- Tura!

İkinci Soru
Öğretmen:
- Sizlere sorular soracağım. Birinci soruyu bilene ikinci
soru sorulmayacak. Şimdi söyle bakalım Ahmet, bir hindinin
kaç tane tüyü vardır?
- Dokuz bin 567 tane tüyü vardır öğretmenim!
- Nereden öğrendin bunu?
- Öğretmenim, hani birinciyi bilene ikinci soruyu sormayacaktınız?

Hayat felsefem;
“Sınavdan önce ezberle.
Sınavdan sonra unut.”
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Bakkal Amca
Recep, elinde bir listeyle bakkal Necati’ye gider:
- Bakkal amca; kilosu 7 liradan 8 kilo şeker, 5 liradan 9 kilo
pirinç, 8 liradan 10 kilo un kaç lira eder?
Bakkal Necati, şaşkınlıkla cevap verir:
- Senin söylediğin fiyatlardan satmıyoruz şekeri, pirinci,
unu. Bir de sen, o kadar ağır yükü nasıl götüreceksin ki?
Recep:
- Sen ağırlıklarına bakma Necati Amca, fiyatlarının toplamını söyle. Bu benim matematik ödevim.

Ah O Notlar

Anne, çocuğunun derslerinin zayıf olduğunu öğrenince
okula gidip, çocuğunun hocalarıyla konuşup sınıfı geçmesi için
uğraşmaya başlar.
- Çocuğumun sınıfı geçmesi için yapılacak hiç mi bir şey
yok?
- Yok! Onun o notlarıyla aslında beş öğrenci daha sınıfta
kalır!
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Hangi devlet markalıdır?
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Canı Çeker
Öğretmen, sınıfta ders işlerken, bir çocuğun elma yediğini
görür. Çocuğun alınmaması için genel olarak sınıfa sorar:
- Çocuklar, sınıfta bir şey yenir mi?
“Yenmez öğretmenim.” diye cevap verirler.
Hoca, önde oturan bir öğrenciye sorar:
- Metin, söyle bakalım, sınıfta yiyecek neden yenmez?
Metin, gülerek:
- Öğretmenimizin canı çeker de ondan.
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Yemin
Öğretmen, Ayşe’ye sormuş:
- Hiç yemin eder misin Ayşe?
- Vallahi billahi etmem öğretmenim.
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Hata
Hoca, matematik dersinde bir problem sorar, Ali parmak
kaldırır fakat soruyu yanlış yapar.
Hoca, sınıfa dönerek sorar:
- Evet, çocuklar, arkadaşınızın ilk hatası neydi?
Emre cevap verir:
- Parmak kaldırmasıydı hocam.
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Saatler
Öğretmen, çocuğa sormuş:
- Bir gün kaç saattir çocuğum?
- 25 saat öğretmenim.
- Nasıl olur oğlum? 24 saat.
- Daha dün siz değil miydiniz saatler bir saat ileri alındı
diyen?
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Karne
Bir öğrenci okula gitmiş, o gün karne alacakmış, karnesini alınca eve dönmüş.
“Baba, notlarımın hepsi beş.” demiş.
Babası bakmış karnesine.
“Yavrum, hepsi bir ama!” demiş.
Çocuk:
“Baba, hepsinin toplamı beş.” demiş.
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Reçel Kavanozu
Bir kimyacı, bilgisayarının başında çalışırken, oğlu odaya
girdi. Oğlu da 6 yaşında çok kurnaz biri, babasının yanına gider
ve:
- Babacığım şu koca koca, kimya bilim adamlarının hayatlarını anlatan ansiklopedileri alabilir miyim?
Bunun üzerine babası sevinir. Daha bu yaşta oğlum kimya
ile uğraşırsa gelecekte tam bir kimyacı olur, diye düşünerek:
“Al yavrum.” der.
Özkan, beş cildi birden alıp götürür. Bir saat sonra annesi
söyleniyordur:
- Reçel kavanozlarının biri yok. Bizim bacaksızın boyu da
oraya yetişmez ki!

CNBC-e’yi okurken, ilk dört harfi
İngilizce okuyup, beşinci harfini
Türkçe okumamızın da mantıklı
bir açıklaması vardır umarım.
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Hangi Sandalye?
Renkli kişiliği ve düşük not vermesi ile öğrencileri arasında
özel bir üne sahip olan felsefe öğretmeni, sınav yapacağı gün
öğrencilere, önce kâğıt ve kalemlerini hazırlamalarını söyledi, sonra da sandalyesini kaldırıp masanın üzerine koydu.
Sonra:
“Sınav sorumu soruyorum.” dedi: “Bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayınız.”
Sıfırcı felsefe öğretmeni, sınav kâğıtlarını okuduktan sonra, bu konudaki ününe gölge düşüreceğini bilmesine rağmen,
hayatında ilk kez bir öğrencisine yüz üzerinden yüz vermek zorunda kaldı.
Öğrencinin sınav kâğıdında yalnızca şu iki sözcük yer alıyordu:
“Hangi sandalyenin?”
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Dik Açı
Temel, Anadolu Lisesi sınavına hazırlanmakta olan oğlu
Dursun’a sormuş:
- Söyle pakayum Tursun, su kaç terecede kaynayi?
Dursun, biraz düşündükten sonra cevaplamış:
- Toksan terecede...
Bunun üzerine Temel, oğluna yeni bir şey öğretme hazzıyla düzeltmiş cevabı:
- Pilemedun, toksan terecede tik açı kaynayi.
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Nasıl Anlaşılıyor?
Temel, İngilizce öğrenmek için dershaneye yazılmış. İlk
derste, “come”, yani “gel” demeyi öğretiyorlarmış.
Temel, öğretmene sormuş:
- Pu nasil iştur? Come yazaysun, kam okuysun, peçi cel
olduğuni nereden anlaysun?
25

Hangi ağrı en güzel ağrıdır?
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Sürahi bardağa ne demiş?
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Aklıma Gelmiyor
Birinci sınıf öğretmeni, öğrencilerden birine sordu:
- Bu harfin adı ne?
Üzülerek karşılık verdi çocuk:
- Harfi tanıyorum ama adı bir türlü aklıma gelmiyor...

Söyle ona Sebastian eski
sevgiliden arkadaş olmaz,
bitmiş gitmiş uzatmaya
gerek yok.

Süt Bozulmasın
Öğretmen:
- Söyle bakalım Ali, sütün bozulmaması için ne yapmalıyız?
Ali:
- Sütü sağmayıp inekte bırakmalıyız öğretmenim.
28

Babam
Bir gün okul müdürünün telefonu çalar. Müdür telefonu
açar:
- Buyurun?
- Müdür Bey, benim çocuğum bugün okula gelmeyecek,
biraz rahatsızlandı.
- Peki. Kimsiniz?
“Ben mi?” der çocuk ve devam eder:
- Ben, babam.

Banyodan sonra söylenen,
“sıhhatler olsun” lafını,
“saatler olsun” olarak anlayanlar
derneği. Hobaaa!

Tarih Sınavı
Baba, eve gelince oğluna sorar:
- Oğlum, tarih sınavın nasıl geçti?
- Kötüydü baba. Ama baba, suç bende değil ki. Hoca da
ben doğmadan önce ile ilgili soru soruyor!
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Kara Bulutlar
Öğretmen, hayat bilgisi dersinde, bulutların, yeryüzündeki suların buharlaşmasından oluştuğunu uzun uzun anlattıktan
sonra, ön sıralarda oturan öğrencilerden birine şu soruyu sordu:
- Söyle bakalım oğlum, kara bulutlar neden olur?
Çocuk düşündü, yutkundu, bir şey diyemedi. Onun yanında oturan küçük kız çocuğu, parmak kaldırarak şu cevabı verdi:
- Kirli sulardan olur öğretmenim!

Başkasının Pantolonu
Öğretmen, Ali’yi tahtaya kaldırır ve sorar:
- Ali bak cebinde 10 lira var, ben de sana 15 lira verdim.
Cebinde ne kadar var?
- Cebimde ne var bilmem ama galiba üstümde başkasının pantolonu var.
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Öğretmen Silerse
Bir gün bir çocuk, birinci sınıfa başlamış. Bu çocuk akşam
eve geldiğinde babası yanına çağırmış.
Babası:
- Minik Mehmet’im, bugün okulda neler yaptınız?
Mehmet:
“Babacığım, çizgiler çizdik bak.” demiş fakat adam hiçbir
şey görememiş.
Babası:
- Yavrum ama burada hiçbir şey yok.
Mehmet:
- Öğretmen yazdı ben de yazdım, öğretmen sildi ben de
sildim.

Kar Yağarsa
Bir gün Ahmet’le Ali okula gidiyorlarmış. Ahmet, Ali’ye:
- Hatırlıyor musun? Hani dün öğretmen; yağmur da yağsa
güneş de açsa sınav yapacağım, demişti.
Ali:
- Evet, ne oldu ki?
Ahmet:
- Görmüyor musun? Kar yağıyor.
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ince saçı
Kim suya gir

ıslanmaz?
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Koşma nedir?
Yürümenin hızlı şekline koşma denir.
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Dik Açı
Temel, Anadolu Lisesi sınavına hazırlanmakta olan oğlu
Dursun’a sormuş:
- Söyle pakayum Tursun, su kaç terecede kaynayi?
Dursun, biraz düşündükten sonra cevaplamış:
- Toksan terecede...
Bunun üzerine Temel, oğluna yeni bir şey öğretme hazzıyla düzeltmiş cevabı:
- Pilemedun, toksan terecede tik açı kaynayi.
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Nasıl Anlaşılıyor?
Temel, İngilizce öğrenmek için dershaneye yazılmış. İlk
derste, “come”, yani “gel” demeyi öğretiyorlarmış.
Temel, öğretmene sormuş:
- Pu nasil iştur? Come yazaysun, kam okuysun, peçi cel
olduğuni nereden anlaysun?
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Senin bu söylediklerine
kim inanır?
Kadir İnanır
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Karadenizlinin Fiil Çekimi
Dil bilgisi dersinde Karadenizli öğretmen, Erzurumlu öğrencisini sözlüye kaldırır ve şu soruyu yöneltir:
- “Pakmak” fiilinin çekiminu yap pakalum...
Erzurumlu öğrenci hemen atılır:
- Bakirem, bakirsen, bakir...
Öğretmen, öğrencisinin bu cevabı karşısında kızar:
- Uy diluni eşek arisu soksin! Öyle mi denur daa? Onun
aslu pöyledur: Pakayrum, pakaysun, pakayi...

Yine daraldı canım;
bir beden büyümem lazım!
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Adı Ne?
Yeni gelen din kültürü hocası sınıfa girer ve bir çocuğu ayağa
kaldırır, der ki:
- Evladım, adın ne?
- Kevser.
- O zaman Kevser suresini oku.
Çocuk, ezbere okumuş. Hoca, başka bir çocuğu kaldırmış.
“Adın ne?” demiş.
- Fatih.
- O zaman, Fatiha suresini oku.
Çocuk ezbere okumuş, o sırada sıranın altına saklanmış bir
çocuk görmüş hoca ve:
“Evladım, neden saklanıyorsun?” diye sormuş.
Çocuk:
“Boş verin hocam!” demiş.
Hoca:
- Adın ne?
- Yasin ama arkadaşlar kısaca Sübhaneke der!
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Kaç Kedi?
Bir gün öğretmeni, Orhan’a matematik dersinde şöyle
demiş:
- Orhan, ben sana üç kedi versem, teyzen de beş kedi verse, kaç kedin olur?
Orhan:
- Dokuz kedim olur öğretmenim.
Öğretmeni şaşırarak:
- İyi düşün oğlum!
Orhan:
- Hayır, öğretmenim, doğru söyledim, çünkü benim evde
bir kedim daha var!
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Cevap
- Oğlum, sınavın nasıl geçti, sorulara cevap verebildin mi?
- Evet, babacığım, ne sordularsa tümüne teker teker cevap
verdim.
- Peki, ne cevaplar verdin, söyle bakalım?
- Bilmiyorum, dedim.
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Sıfırsız 10!
Öğretmen, matematik dersinde Kadir’e sorar:
- Oğlum, sıfır rakamının değeri nedir?
Kadir:
“Sıfırın bir değeri yoktur.” der.
Öğretmen de:
“Aferin oğlum,” der, “sana on veriyorum ama sıfırı önünden alırım!”
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Arkadaş Dayanışması
Karne günüymüş. Annesi, çocuğunun karnesini merakla
bekliyormuş. Çocuk eve gelmiş, annesi heyecanla kapıyı açmış, çocuk içeri girmiş.
Annesi:
“Kızım, karnen nerede?” diye sormuş.
Çocuk:
“Anne, karnemi arkadaşıma verdim.” demiş.
Annesi:
- Niye kızım?
Çocuk:
- Anne, karnemi verdim arkadaşıma, çünkü babasını korkutacakmış!
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yağmaz?

Elektrik
Fizik dersinde öğretmen sordu:
- Söyleyin bakalım çocuklar, elektrik nelerden geçmez?
Sınıfı dolduran öğrenciler, hep bir ağızdan bağırdılar:
- Camdan, tahtadan!
- Başka?
- Lastikten!
- Başka?
Arka sıralardan birinde tek başına oturmakta olan bir öğrenci, cevap verdi:
- Bir de kenar mahallelerden geçmez öğretmenim!

Madem Biliyorsun
Öğrenci tahtada, öğretmenin sorduğu soruyu yapıyordu.
Öğretmen uyardı:
- Yanlış yapıyorsun!
- İyi de öğretmenim madem sonucu biliyorsunuz, beni neden uğraştırıyorsunuz?
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Böl Böl Bölmece
Öğretmen sorar:
- Bir bifteği ikiye böler sonra yarımları da ikiye bölersek
ne olur?
Çocuk yanıtlar:
- Dörtte bir olur öğretmenim.
- Çok güzel. Onları da bölersek ne olur?
- Sekizde bir olur öğretmenim.
- Onları da bölersek ne olur?
- On altıda bir.
- Onları da bölersek ne olur?
- Otuz ikide bir.
- Aferin. Onları da bölersek?
- Altmış dörtte bir olur öğretmenim.
- Onları da bölersek ne olur?
Çocuk artık dayanamaz:
- Kıyma olur öğretmenim, kıyma!
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Kara Bulutlar
Öğretmen, hayat bilgisi dersinde, bulutların, yeryüzündeki suların buharlaşmasından oluştuğunu uzun uzun anlattıktan
sonra, ön sıralarda oturan öğrencilerden birine şu soruyu sordu:
- Söyle bakalım oğlum, kara bulutlar neden olur?
Çocuk düşündü, yutkundu, bir şey diyemedi. Onun yanında oturan küçük kız çocuğu, parmak kaldırarak şu cevabı verdi:
- Kirli sulardan olur öğretmenim!

Başkasının Pantolonu
Öğretmen, Ali’yi tahtaya kaldırır ve sorar:
- Ali bak cebinde 10 lira var, ben de sana 15 lira verdim.
Cebinde ne kadar var?
- Cebimde ne var bilmem ama galiba üstümde başkasının pantolonu var.
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Mürekkepli Kalem
Öğretmen, küçük Emre’ye kızdı:
- Sana ödevlerini mürekkepli kalem ile yaz diyorum, sen
hâlâ kurşun kalem ile yazıyorsun. Bugün yine kurşun kalem ile
yazmışsın.
Emre, utana sıkıla şu karşılığı verir:
- Ne yapayım öğretmenim! Ben de söylüyorum babama
ama bir türlü mürekkepli kalemle yazmak istemiyor.
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Dışarıdan
Çocuğun biri, sürekli sınıfın penceresinden başını sarkıtarak
derslere katılıyormuş. Öğretmeni bir gün sormuş:
- Evladım, neden pencereden bakarak dersleri dinliyorsun?
Çocuk:
- Öğretmenim, ben okulu dışarıdan veriyorum.
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Terleten Sınav
Sınavda tıp öğrencisine sordular:
- Hastayı hangi yöntemlerle terletirsin?
Öğrenci, bildiklerini söyledi.
- Başka?
Belleğini yokladı, anımsadığı başka yöntemleri de anlattı.
- Başka?
Ter içinde kalan öğrenci:
- Bütün bu yöntemlerden sonuç alınmazsa, buraya getirir,
huzurunuzda sınava sokarım!

Tabela
Abidin, okula geç kalmış, kapıyı çalmış, öğretmen “gel”
demiş. Abidin içeri girmiş, öğretmen, Abidin’e: “Neden geç
kaldın?” diye sormuş.
Abidin:
“Tabelanın üzerinde, ‘dikkat okul var yavaş gidiniz’ yazıyordu.” demiş...
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Ev Adresi
Temel’in dersleri hep kötü gidiyordu. Ev ödevlerinden bile
sürekli zayıf alıyordu. Bir akşam eve neşeli hâlde geldi. Annesine hemen müjdeyi verdi:
- Anneciğim, öğretmenimiz bugün öyle bir soru sordu ki
benden başka kimse cevap veremedi.
Fadime, oğlunun nihayet başarılı olmasının sevincini yaşıyordu:
- Peki, ne sordu bakayım öğretmenin?
Temel, hemen cevapladı:
- Ev adresimizi sordu anneciğim…
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Ay ve Güneş
Astronomi dersinde, öğretmen, Temel’e sordu:
- Ay nedir?
Temel:
- Ay, güneşin arkadaşıdır, gece vardiyasında o vazifelidir!

Babaannemi cehenneme koysan,
“Bir yerden soğuk geliyor.” diyerek,
zebaniyle kavga eder.
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Hâlâ Bulamamışlar
Temel, gazete okuyordu. Küçük oğlu, yanına yaklaştı:
- Babacığım, matematik dersime yardım edebilir misin?
Temel, gazeteyi bırakıp:
- Peki, sor bakalım neymiş?
- Öğretmen, bir dairenin alanını bulmamızı söyledi.
Temel hayretle karşıladı soruyu:
- Hay Allah, hâlâ bulamadılar mı? Ben çocukken de hep
bunu sorarlardı!

Otobüste Nokia tune çalıp,
50 yaş üzeri herkesi
telaşa sevk ediyorum!
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Hacılar içinde hiç uykusu
gelmeyen hangisidir?
Hacıyatmaz.
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Anonim
Öğretmen, derste “anonim” kelimesinin anlamını anlatıyordu:
- Anonim, isimsiz demektir. Yani kime ait olduğu belli değildir...
Tam o esnada bir kahkaha duyuldu.
Öğretmen sordu:
- Kim güldü?
Temel cevap verdi:
- Anonim!

Biri, “Sinemaya fazla biletim var,
gelir misin?” dese, “Niye fazla
bilet alıyorsun ki?” diye sorarım.
Bu yüzden yalnızım.
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Cesaret
Öğretmen, öğrencilerinden birine sorar.
- Cesaret neye derler?
Öğrencisi şu cevabı verir:
- Bir şey bilmediği hâlde bir şey söyleyecekmiş gibi parmak kaldırmaya derler efendim.

Bir kadını etkilemenin
yolu; o kadından
etkilenmemektir...
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Benim Neyim Eksik?
Temel, oğlu Dursun’u, her gün sokakta ders çalışması için
zorluyormuş. Bunu duyan arkadaşları, Temel’e:
“Neden böyle yapıyorsun? Dışarıda ders çalışılır mı?” demişler.
Temel:
“Duyuyorum ki herkes, çocuğunu dışarıda okutuyormuş.
Benim onlardan neyim eksik?” cevabını vermiş.

Derdimi anlatacak kadar
İngilizce biliyorum.
Allahtan hiçbir derdim yok.
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Ali’nin Gerekçesi
Ali, yazılı kâğıtlarını o kadar küçük yazıyordu ki okumak
mümkün olmuyordu. Bir gün öğretmen:
“Oğlum, neden yazıları hem küçük hem de sık yazıyorsun?” diye sordu.
Ali:
- Yanlışları görünmesin diye öğretmenim!
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Temel’in Mazereti
Öğretmeni, Temel’e çıkışmış:
- El yazısını düzeltmen için, bu şiiri on defa yazmanı söylemiştim… Ama sen dört defa yazmışsın, neden?
Temel’in cevabı zekiceymiş:
- Matematiğim de kötü öğretmenim!

unur?
- Wi-Fi nasıl ok
- Beleş internet.
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Yaşamak Bu mu?
Tıp fakültesinde bir derste, profesör, uyuklamakta olan bir
öğrenciyi ayağa kaldırıp sormuş:
- Söyle bakalım! Şuradaki kurbağanın kafasını kessem ne
olur?
Öğrenci, düşünmeden cevap vermiş:
- Ölür hocam!
Hoca sinirlenmiş.
“Otur yerine!” demiş. “Geçen derste de anlatmadım mı?
Kurbağanın kafasını kesersen 24 saat daha yaşar!”
Geçen derste hakikaten de bunların anlatıldığını anımsayan
öğrenci, mahcup bir ses tonuyla karşılık vermiş:
- Hocam, siz ona yaşamak mı diyorsunuz?

çekil bir de
Baktın olmuyor
bastian.
ben bakayım Se
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İlk Gün
Anne:
- Ne haber, okulda ilk günün nasıl geçti?
Çocuk:
- Ne! İlk gün mü? Yarın da mı gideceğim?

Ev Ödevi
Küçük kız okuldan gelir ve annesine:
- Anneciğim, bugün okulda, yapmadığım bir şey yüzünden
cezalandırıldım.
Annesi, yüksek sesle:
“Ama bu nasıl olur? Okula gelip öğretmeninle bu konu
hakkında konuşmalıyım!” der ve sorar:
- Sahi, bu arada, senin yapmadığın şey neydi?
Küçük kız cevaplar:
- Ev ödevim.

58

Kötünün İyisi
Temel’in oğlu Dursun, akşam eve sevinçle gelmiş ve babasına, hiç ummadığı bir haber vermiş:
- Baba, bugün matematikten imtihan olduk, en yüksek
notu ben aldım…
- Yaaa… Öğretmen ne sordu?
- İki kere iki kaç eder, diye sordu.
- Sen ne dedin?
- Beş eder, dedim.
- İki kere iki dört eder, nasıl oldu da en yüksek notu sen
aldın?
- Ötekiler 6 eder, 7 eder cevabını verdiler de ondan.

Ben, başladığım
hiçbir işi yarım bırakmam!
Ama daha hiçbir işe
başlamışlığım yok.
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Uçan kalem hangisidir?
Pilot kalem
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Hangi kara k
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Tüyleri bo
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Sebastian söyle onlara
onlardaki aklı kuşa
taksam ters uçar.

Koyduğun Yerleri Unutma!
Küçük Dursun, çalıştığı dersten başını kaldırıp babasına
sordu:
- Baba, piramitler nerede?
Baba Temel:
- Ne bileyim? Sana kaç kez söyledim, koyduğun yerleri
unutma diye!

Ben Yokken
Öğretmen, derse geç kalan öğrenci Temel’e çıkışmış:
- Sabah sekizde sınıfta olmalıydın?
- Uyy... Ben yokken önemli bir şey mi oldu hocam?
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Buzdolabı
Derste, Dünya konusu işleniyordu. Öğretmen, Temel’e sordu:
- Kuzey Kutbu’nu bir cümleyle anlat bakalım.
Temel:
- Dünyanın buzdolabıdır öğretmenim.

Anlamadı
Kayseri’de bir ilkokulda, matematik dersinde öğretmen, öğrenciye sormuş:
- Altı kere altı?
- Otuz dokuz.
“Otur, sıfır!” diye bağırmış öğretmen.
Öğrencinin bir arkadaşı dönüp, merakla sormuş:
- Ya, bildiğin hâlde neden otuz dokuz dedin?
Öğrenci:
- Pazarlık edecektim, anlamadı.
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sın,
Zor alışır
geçersin;
Kolay vaz
OKUL…

Kompozisyon Yarışması
Bir okulda kompozisyon yarışması açılmıştı. Yarışmaya
birçok öğrenci katıldı. Konu: “Bana arkadaşını söyle, sana kim
olduğunu söyleyeyim.” idi. Bir öğrenci, kâğıdına şunları yazdı:
“Benim arkadaşım, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa.”
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Okul Tatili
Bir gün öğretmen, din dersinde, felaket gününde neler
olacağını anlatıyormuş. Bütün sınıf öğretmeni dinlerken bir
öğrenci, arkada, sevincinden uçacak durumdaymış.
Öğretmen, öğrencinin yanına gelerek:
“Ne oldu oğlum? Neden bu kadar çok sevinçlisin?” demiş.
Çocuk:
- Öğretmenim, size bir şey sormam lazım. Çok önemli.
Öğretmen:
- Sor bakalım, neymiş bu kadar önemli olan şey?
Çocuk:
- Öğretmenim, sizin anlattığınız günde acaba okullar tatil
olacak mı?
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- Aşkım, ben çok mu şişmanım?
- Şuradan kendine iki
sandalye çek, anlatıyım.

Tahta Çıkınca
Öğretmeni, Temel’i tarih dersinde uyuklarken görür. Biraz
da kızgınlıkla sorar:
- Kraliçe Elizabeth, tahta çıkınca ne yaptı?
Temel’in cevabı pişkincedir:
- Oturdu, hocam…

65

Amorti
Karadeniz ilkokullarından birinde tarih dersi yapılıyordu.
Öğretmen, dersi anlattıktan sonra, öğrencileri teker teker
sözlüye kaldırmaya başladı. Sıra Temel’e geldiğinde sordu:
- Söyle bakalım. İstanbul’un fethi hangi tarihte oldu?
- 1553…
Öğretmen, büyük kızgınlıkla bağırdı:
- Bilemedin, 1453 olacaktı. Sana sıfır verdim.
Temel, bu cevap üzerine öğretmenin gözünün içine baka
baka büyük bir hayret ifadesiyle şöyle dedi:
- Olur mu öğretmenim! Son iki rakamı bildim. Amorti yok
midur?

Türk kızı, özür dileyecekken olayı
öyle bir hâle getirir ki bir bakmışsın
özür dileyen sen olmuşsun.
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Doğru Cevap
Ahmet, okuldan eve geri döner ve babasına:
“Babacığım, öğretmen bir soru sordu, bir tek ben cevap
verdim.” der.
Babası:
- Öyle mi? Soru neydi?
Ahmet:
- Camı kim kırdı?

Karne Kimin?
Çocuk, babasının yanına gelmiş:
- Baba bak, annem, sandıkta karne buldu.
Baba:
- Bu karne kimin böyle, batmış! Yazık bu karneyi getirene, o benim elimde olsaydı döverdim!
Çocuk:
- Annem, senin olduğunu söyledi.
Baba:
- Benim işim vardı da ben gideyim, bayyy...
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Ben Yapmadım
Ali, annesi hasta olduğu için derste dalgın bir şekilde etrafa bakıp duruyormuş. Derste öğretmen, Çin Seddi’nin yapılışını anlatıyormuş. Öğretmen, dersi dinlemediğini görünce
Ali’ye, “Çin Seddi’ni kim yaptı?” diye sormuş.
Tabii, Ali, dinlemediği için soruyu anlamamış. Öğretmenin
kendisini azarladığını düşünmüş ve: “Valla ben yapmadım!”
demiş.
Öğretmen bunu almış, müdürün odasına götürmüş. Müdüre:
“Hocam, ben buna; Çin Seddi’ni kim yaptı, diye soruyorum, o da ‘valla be yapmadım’ diyor.”
Müdür de bunları dinlememiş ve:
“Bunlar yaparlar yaparlar, sonra da ‘yapmadım’ derler!”
demiş...
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Sıcaklık-Soğukluk Etkisi
Fizik dersinde öğretmen, küçük Temel’e sorar:
- Sıcaklığın ve soğukluğun cisimler üstünde etkisi nedir?
Temel cevap verir:
- Sıcakta uzar, soğukta küçülürler.
- Bir örnek verir misin?
- Günler yazın uzar, kışın kısalır.

Sen hiç problem çözerken,
çocuğun yaşını
368 buldun mu?
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Yeni Arkadaşlar
İdris, oğlu Temel’in okul durumu konusunda sık sık bilgi
alırdı. Bir gün yine oğluna sordu:
- Ha uşağım, bu hafta sınıfın kaçıncısısın?
- Yirmi beşincisiyim babacığım.
İdris, bu haberden memnun olmadı.
- Peki, geçen hafta yirmincisi değil miydin?
Temel’in gerekçesi son derece açıktı:
- Evet, babacığım, ama sınıfa yeni beş arkadaş katıldı
da…
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Portakala Benziyor
Öğretmen, elindeki küreyi sınıfa göstererek:
- Çocuklar, şu elimdeki, dünyamızın küçük bir örneğidir.
Gördüğünüz gibi tıpkı bir portakala benziyor.
Öğrencilerden biri:
- Anlaşıldı. Onun için herkes onu yemek istiyor.
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Şekerli Cümle
Öğretmen:
“Çocuklar! İçinde şeker olan bir cümle söyleyin bana!”
demiş.
Parmak kaldıran Ali:
“Bu sabah bir bardak süt içtim.” cümlesini söylemiş.
“Şeker bunun neresinde?” diye soran öğretmene, Ali, şöyle cevap vermiş:
“Sütün içinde öğretmenim!”

Nadir Zaman
Öğretmen, sınıfta sordu:
- Eğer; “çalışmak eğlencelidir” dersek, bu hangi zamandır?
Alper hemen cevabı verdi:
- Nadir rastlanan bir zaman hocam!
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Benim için önemini sordu,
“oksijen israfısın”
diyemedim.

Diş Türleri
Öğretmen, tabiat bilgisi dersinde uzun uzun dişleri anlatmıştı. Dersin sonuna doğru, dersi hiç dinlememiş bir öğrenciye
sordu:
- Kaç türlü diş vardır?
Öğrenci, biraz düşündükten sonra:
“Sağlam diş, çürük diş, takma diş!” diye cevap verdi.
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Hangi kamyonlar
yokuşta duramaz?
Freni patlayan kamyonlar
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Çekince Uzar
Öğretmen, Ali’ye:
“Uzun bir kelime söyle.” demiş.
Ali:
“Lastik, öğretmenim!” demiş.
Öğretmen:
“Lastik uzun kelime değildir, ondan daha uzunları da vardır.” deyince, Ali:
“Çekince uzar hocam!” demiş.

- Sinemaya gidelim mi?
- Birincisi; ben sinem değilim…
- İkincisi, biz astronot değiliz.
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Pazarlık
Öğretmen, Elif’e sorar:
- Söyle bakalım, iki kere iki kaç eder?
Elif:
- Beş eder öğretmenim.
Öğretmen:
- Kızım, nasıl beş eder?
Elif:
- Pazarlıkla dörde indiririz öğretmenim!

Suyun İçinde Konuşulmaz
Hayat bilgisi dersinde öğretmen sordu:
- Balıklar neden konuşamaz?
Funda, parmak kaldırdı.
- Öğretmenim, siz de başınızı suya soksanız konuşamazsınız!
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1451-1506
Öğretmen sınıfa girer girmez Melek, parmağını kaldırdı.
Öğretmen:
“Ne istiyorsun?” diye sordu.
- Tarih kitabında Kristof Kolomb’un yanına niçin 14511506 koyduklarını anlayamadım.
Hakkı, parmağını kaldırdı.
Öğretmen, Hakkı’nın bir şey bildiğini sanarak sordu:
- Sen biliyor musun?
- Evet, öğretmenim.
- Öyleyse söyle bakalım.
- Bu onun telefon numarasıdır, öğretmenim.

- Eve neyle gidiyorsun?
- Metroyla, sen?
- Çokonat’la
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Işıktan Işığa Fark Var!
Fen bilgisi imtihanında şöyle bir soru gelmişti:
“Güneş ışığı ile elektrik lambasının ışığı arasındaki fark nedir?”
Ali hemen cevabı yazdı:
“Elektrik lambası için her ay para ödüyoruz ama güneş ışığı için bir para ödemiyoruz.”
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Park ve Ev
Evini kaybeden küçük çocuğa, polisler soruyor:
- Yavrum, senin evin nerede?
- Parkın karşısında!
- Peki, park nerede?
- Evin karşısında!
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Derin Nefes
- Derin nefes almanın mikropları öldürdüğünü biliyor
muydunuz çocuklar?
- İyi ama öğretmenim, derin nefes almaları için mikropları
nasıl ikna edeceğiz?

irim diye,
Toplamaya üşen rum.
ıyo
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Cüzdana Sığar mı?
Öğretmen ders anlatıyordu:
- Günümüzden yıllarca önce, para denen şey yokmuş çocuklar. İnsanlar, alışveriş yapmak istedikleri zaman, karşılığında malına göre ya yumurta ya buğday ya inek ya da değerine
göre başka bir şey verirlermiş.
Ersin, parmağını kaldırdı ve söz aldı:
- İyi de öğretmenim, o zamanın insanları, bütün bunları
cüzdanlarında nasıl taşırlarmış?
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Cevap
- Oğlum, sınavın nasıl geçti, sorulara cevap verebildin mi?
- Evet, babacığım, ne sordularsa tümüne teker teker cevap
verdim.
- Peki, ne cevaplar verdin, söyle bakalım?
- Bilmiyorum, dedim.
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Sıfırsız 10!
Öğretmen, matematik dersinde Kadir’e sorar:
- Oğlum, sıfır rakamının değeri nedir?
Kadir:
“Sıfırın bir değeri yoktur.” der.
Öğretmen de:
“Aferin oğlum,” der, “sana on veriyorum ama sıfırı önünden alırım!”
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Adı Ne?
Yeni gelen din kültürü hocası sınıfa girer ve bir çocuğu ayağa
kaldırır, der ki:
- Evladım, adın ne?
- Kevser.
- O zaman Kevser suresini oku.
Çocuk, ezbere okumuş. Hoca, başka bir çocuğu kaldırmış.
“Adın ne?” demiş.
- Fatih.
- O zaman, Fatiha suresini oku.
Çocuk ezbere okumuş, o sırada sıranın altına saklanmış bir
çocuk görmüş hoca ve:
“Evladım, neden saklanıyorsun?” diye sormuş.
Çocuk:
“Boş verin hocam!” demiş.
Hoca:
- Adın ne?
- Yasin ama arkadaşlar kısaca Sübhaneke der!
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Birinci Sınıf
Ali okula başlamıştır. Akşam okuldan dönünce, babası
sorar:
- Okul nasıl geçti bakalım?
- Sorma baba, daha ilk günden canımı sıktılar. Bizim sınıfın
kapısında “birinci sınıf” yazıyor, ama sıraların hepsi tahtadan!

Geçmiş Zaman
Okulda bir gün Türkçe öğretmeni, zaman kiplerini işliyor
ve öğrencilerine bir soru soruyor:
- Çocuklar “ben güzelim” dersem hangi zamana girer bu
cümlem?
Çocuklar hep bir ağızdan:
- Geçmiş zaman öğretmenim!
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Son Çıkan Diş
Öğretmen, öğrencilerine sordu:
- Söyleyin bakalım, en son hangi dişler çıkar?
Sınıfta bir sessizlik oldu, sınıfın en arkasından bir el kalktı:
- Ben biliyorum öğretmenim!
- Söyle bakalım!
- En son takma dişler çıkar öğretmenim!

Arı Soktu
Öğrenci, derse geç kalmıştı. Öğretmen, niye geç kaldığını
sordu.
Öğrenci:
“Arı soktu.” dedi.
Öğretmen:
- Nereni soktu?
Öğrenci:
- Söyleyemem.
Öğretmen kızdı. “Otur!” diye bağırdı. Öğrenci, boynunu
bükerek cevap verdi:
“Oturamam!”
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CNBC-e’yi okurken, ilk dört harfi
İngilizce okuyup, beşinci harfini
Türkçe okumamızın da mantıklı
bir açıklaması vardır umarım.

Reçel Kavanozu
Bir kimyacı, bilgisayarının başında çalışırken, oğlu odaya
girdi. Oğlu da 6 yaşında çok kurnaz biri, babasının yanına gider
ve:
- Babacığım şu koca koca, kimya bilim adamlarının hayatlarını anlatan ansiklopedileri alabilir miyim?
Bunun üzerine babası sevinir. Daha bu yaşta oğlum kimya
ile uğraşırsa gelecekte tam bir kimyacı olur, diye düşünerek:
“Al yavrum.” der.
Özkan, beş cildi birden alıp götürür. Bir saat sonra annesi
söyleniyordur:
- Reçel kavanozlarının biri yok. Bizim bacaksızın boyu da
oraya yetişmez ki!
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Ya Geri Almazsam!
Okulda küçük çocuk, kendinden daha büyük olana yan
yan bakarak:
“Söylediğin sözü geri alman için sana beş dakika süre veriyorum!” dedi.
Öbürü kabararak:
“Bak hele sen! Peki, beş dakika sonra sözümü geri almazsam ne olacak?” diye diklendi.
Küçük çocuk, biraz düşündükten sonra:
“Peki, söyle, ne kadar zaman istiyorsun?” dedi.

Önemli Değil
Dil bilgisi dersinde öğretmen, öğrencilere sordu:
- “Bağırmadım, bağırmadın, bağırmadı” deyince ne anlarsınız?
Kimseden çıt çıkmıyordu. Öğretmen, bütün öğrencilerin
birden parmak kaldırmasını beklediği için, hayal kırıklığına uğradı.
Neden sonra ön sıralardan Temel, ayağa kalkarak söz hakkı istedi. Öğretmen söz verince de cevapladı:
- Önemli bir durum yok efendim. Hiç kimse bağırmamıştır.

85

20’ye Kadar
Bir gün öğretmen, öğrencisi Yeter’e sorar:
- Kızım, 20’ye kadar sayar mısın?
Yeter:
- Öğretmenim, saygısızlık etmek istemem ama 20’ye kadar
saymak için ayakkabımı ve çorabımı çıkarmam gerek.
Öğretmen:
- Neden?
Yeter:
- Elimdeki on parmak bana yetmiyor, ayağımdaki on parmak da gerekiyor.

Ne İşe Yarar?
Öğretmen, Temel’e sorar:
- Göz, kulak, burun ne işe yarar?
Temel:
- Öğretmenim; göz, görmeye, kulak işitmeye, burun da karıştırmaya yarar!
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Babası Ne İş Yapar?
Öğretmen, Ali’ye sordu:
- Ali, baban ne iş yapar oğlum?
Ali biraz düşünüp yanıt verdi:
- Annem ne iş gösterirse onu yapar öğretmenim.
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Ne Zaman?
Birinci sınıf öğrencisi, okuldan dönünce annesine:
“Bugün öğretmen bize atlardan söz etti. Ama ben atın ne
olduğunu hâlâ anlayamadım.” dedi.
“Neden?” diye sordu annesi.
- Öğretmen “atın yavrusuna tay, dişisine kısrak, erkeğine
aygır derler” dedi.
- Bunda anlaşılmayacak ne var çocuğum?
- Peki, anneciğim, ne zaman ata “at” diyorlar?
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Anne Tembihi
Din kültürü hocası, bir gün sınıfa sorar:
- Kim cennete gitmek ister?
Bütün sınıf parmak kaldırır. Bir tek Temel kaldırmaz.
Hoca:
- Temel, neden sen cennete gitmek istemiyorsun?
Temel:
- Annem, okuldan sonra eve gel, dedi de ondan!
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Bir de Annesini Görün!
Öğretmen, Orhan’ın defterine, “oğlunuz çok konuşuyor”
yazıp eve yollar.
Notu okuyan baba, notun altına şunu yazıp gönderir:
“Bu da bir şey mi? Siz bir de annesini görün!”
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Buzdolabı
Derste, Dünya konusu işleniyordu. Öğretmen, Temel’e sordu:
- Kuzey Kutbu’nu bir cümleyle anlat bakalım.
Temel:
- Dünyanın buzdolabıdır öğretmenim.

Anlamadı
Kayseri’de bir ilkokulda, matematik dersinde öğretmen, öğrenciye sormuş:
- Altı kere altı?
- Otuz dokuz.
“Otur, sıfır!” diye bağırmış öğretmen.
Öğrencinin bir arkadaşı dönüp, merakla sormuş:
- Ya, bildiğin hâlde neden otuz dokuz dedin?
Öğrenci:
- Pazarlık edecektim, anlamadı.
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Ben Yapmadım
Ali, annesi hasta olduğu için derste dalgın bir şekilde etrafa bakıp duruyormuş. Derste öğretmen, Çin Seddi’nin yapılışını anlatıyormuş. Öğretmen, dersi dinlemediğini görünce
Ali’ye, “Çin Seddi’ni kim yaptı?” diye sormuş.
Tabii, Ali, dinlemediği için soruyu anlamamış. Öğretmenin
kendisini azarladığını düşünmüş ve: “Valla ben yapmadım!”
demiş.
Öğretmen bunu almış, müdürün odasına götürmüş. Müdüre:
“Hocam, ben buna; Çin Seddi’ni kim yaptı, diye soruyorum, o da ‘valla be yapmadım’ diyor.”
Müdür de bunları dinlememiş ve:
“Bunlar yaparlar yaparlar, sonra da ‘yapmadım’ derler!”
demiş...
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Az Bile Geldik!
Öğretmen, öğrencilerine, “herkes bir iyilik yapsın” demiş.
Ertesi gün öğretmen, Ali’ye sormuş:
- Ne yaptın?
Ali:
- Karşıdan karşıya bir amca geçirdim.
Mehmet’e sormuş, o da “ben de yardım ettim” demiş. Ahmet’e sormuş. “Ben de iki arkadaşıma yardım ettim.” demiş
Ahmet.
Öğretmen: “Niye üçünüz birden karşıya geçirdiniz?” deyince, çocuklardan biri:
“Adam karşıdan karşıya geçmek istemeyince az bile geldik
öğretmenim!” demiş.
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Kaslar
Yaşlı bir öğretmen, fen bilgisi dersinde kasları anlatıyordu.
Bir ara öğrencilerden birine şu soruyu sordu:
- Şimdi ben boks yapsam hangi kaslar çalışır?
Çocuk, sakince cevap verdi:
- İzleyenlerin yüz ve karın kasları öğretmenim! (Gülme
kasları)

Durmadan “ben farklıyım”
diyen insanları anlamıyorum.
Farkınız ne ya?
Sizi babanız mı doğurdu?

Ölmüş Hayvan
Öğretmen, öğrencilere sordu:
- Burada bir hayvan iskeleti var. Söyleyin bakalım, bu, hangi hayvanın iskeletidir?
Turgut cevap verdi:
- Ölmüş bir hayvanın iskeletidir.
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Öğretmen Silerse
Bir gün bir çocuk, birinci sınıfa başlamış. Bu çocuk akşam
eve geldiğinde babası yanına çağırmış.
Babası:
- Minik Mehmet’im, bugün okulda neler yaptınız?
Mehmet:
“Babacığım, çizgiler çizdik bak.” demiş fakat adam hiçbir
şey görememiş.
Babası:
- Yavrum ama burada hiçbir şey yok.
Mehmet:
- Öğretmen yazdı ben de yazdım, öğretmen sildi ben de
sildim.

Kar Yağarsa
Bir gün Ahmet’le Ali okula gidiyorlarmış. Ahmet, Ali’ye:
- Hatırlıyor musun? Hani dün öğretmen; yağmur da yağsa
güneş de açsa sınav yapacağım, demişti.
Ali:
- Evet, ne oldu ki?
Ahmet:
- Görmüyor musun? Kar yağıyor.
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kemer takarlar?
Pantolonları düşmesin diye
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En Azından Dene
Çocuk, babasından, matematik ödevini yapmasına yardım
etmesini ister ve:
“Doğru olmaz oğlum.” cevabını alır fakat o ısrarlıdır:
- En azından dene baba!
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Fazla Açık!
Bir gün öğretmen, sınıfta tembel olan, derslerle ilgilenmeyen Pakize’nin babasını okula çağırır...
Öğretmenle veli arasında şöyle bir konuşma geçer:
- Pakize’nin durumu çok zayıf, derslerle hiç ilgilenmiyor.
-Ama Hoca Hanım, bizim kızın zihni çok açıktır.
- Yaa tabii bayağı açık! Bilgiler bir yerden girip bir yerden
çıkıyor!
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Bu Kadar da Olmaz ki!
Çocuk okuldan gelir, çantasını sinirle fırlatır.
Annesi:
“Ne oldu yavrum?” der.
Çocuk, kızgın bir sesle:
- Anne, öğretmenimiz hiçbir şey bilmiyor, bütün soruları
bize soruyor!

Nüfus Memuru
Lise çağındaki bir çocuk, liseye kayıt yaptırmak için okula
gider...
Müdür sorar:
- Oğlum, adın ne?
Çocuk:
- Me Me Mehmet Ya Ya Ya Yakut!
Müdür:
- Oğlum, kekeme misin sen?
Çocuk:
- Hayır, hocam, babam kekemeydi. Nüfus memuru da…
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İngilizce
Bir gün öğretmen, öğrencilere:
“At koştu koştu, koştu, koştu, suya düştü, boğuldu, öldü.
Bunu İngilizceye çevirin.” der.
Önde oturan Mert, parmak kaldırır. Öğretmen ona söz
hakkı verir.
Mert:
“At dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Cumburlop, gulu gulu
be.” der.

Misafir
Bir gün bir sınıfta öğretmenin verdiği ödevi yapmayan sadece Temel ve Dursun’muş. Öğretmeni, Temel’e sorar:
-Temel, ödevini niye yapmadın?
Temel:
-Misafir geldi öğretmenim.
Öğretmen:
-Dursun, sen niye yapmadın?
Dursun:
- Temellere misafir giden bizdik öğretmenim.
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Yanlış Cevap
Öğretmen, Temel’e sormuş:
- Temel, sana 17.861 ile 76.975’i topla, sonra ikiye böl desem, ne cevap verirsin?
Temel:
- Yanlış cevap veririm, öğretmenim.

Babam, “Takdir getir
bilgisayarını yenileyeceğim.” dedi,
ben de getirdim.
Geldi F5’e basıp gitti!

Çalmak Fiili
Türkçe dersinde öğretmen, öğrencilerine sorar:
- Çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir?
Afacan öğrenci cevap verir:
- Hapse girmektir, öğretmenim.
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Aslında içimde çok zeki
biri yatıyor ama yatıyor
işte, sorun orada.

Otomobilin Tarihi
Edebiyat öğretmeni, sınıfa sorar:
- Otobiyografi nedir?
Öğrenci Temel, hemen ileri atılır.
- Otomobilin tarihidir öğretmenim!
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Kaslar
Yaşlı bir öğretmen, fen bilgisi dersinde kasları anlatıyordu.
Bir ara öğrencilerden birine şu soruyu sordu:
- Şimdi ben boks yapsam hangi kaslar çalışır?
Çocuk, sakince cevap verdi:
- İzleyenlerin yüz ve karın kasları öğretmenim! (Gülme
kasları)

Durmadan “ben farklıyım”
diyen insanları anlamıyorum.
Farkınız ne ya?
Sizi babanız mı doğurdu?

Ölmüş Hayvan
Öğretmen, öğrencilere sordu:
- Burada bir hayvan iskeleti var. Söyleyin bakalım, bu, hangi hayvanın iskeletidir?
Turgut cevap verdi:
- Ölmüş bir hayvanın iskeletidir.
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Matematiğin kuralı:
“Çözüm basit geliyorsa,
yanlış çözüyorsundur.”

Bilye
Doktorun karşısına iki küçük çocuk gelmişti. Doktor, dertlerini sordu.
Birisi:
- Bir bilye yuttum. Onu çıkartmanızı istiyorum.
Doktor, ötekine sordu:
- Ya sen ne istiyorsun?
- Onun yuttuğu bilye benim. Ondan almaya geldim!

Bu hayattan illa bir ders
çıkarılması gerekiyorsa,
bence matematik çıkarılsın.
Herkes rahatlar.
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Terleten Sınav
Sınavda tıp öğrencisine sordular:
- Hastayı hangi yöntemlerle terletirsin?
Öğrenci, bildiklerini söyledi.
- Başka?
Belleğini yokladı, anımsadığı başka yöntemleri de anlattı.
- Başka?
Ter içinde kalan öğrenci:
- Bütün bu yöntemlerden sonuç alınmazsa, buraya getirir,
huzurunuzda sınava sokarım!

Tabela
Abidin, okula geç kalmış, kapıyı çalmış, öğretmen “gel”
demiş. Abidin içeri girmiş, öğretmen, Abidin’e: “Neden geç
kaldın?” diye sormuş.
Abidin:
“Tabelanın üzerinde, ‘dikkat okul var yavaş gidiniz’ yazıyordu.” demiş...
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Küs olduğunuzda bile size iyi geceler
demeden yatmayan birini
bulduysanız kaçırmayın.

İstifa
Ders yılı sonunda sınıfta kalan öğrencilerden biriyle, öğretmen arasında şu konuşma geçti:
Öğretmen:
- Bir daha sınıfta kaldığını görmeyeceğim, anladın mı?
Öğrenci:
- İstifa mı ediyorsunuz, öğretmenim?
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Dayak
Çocuk, okuldan bir gözü şiş olarak dönünce, annesi telaşlanır:
- Oğlum, ne oldu gözüne? Düştün mü yoksa?
- Hayır, düşmedim. Arkadaşım Orhan’la dövüştük. Ben de
yarın onun gözünü şişireceğim!
Annesi, oğlunu yatıştırmaya çalışır:
- Sakın ha! Dövüşmek iyi bir şey değil. Ben sana yarın pasta çörek vereyim. Arkadaşına da ver, barışın. Güzel güzel oynayın, olmaz mı?
- Olur anneciğim, barışırız.
Ertesi gün çocuk, öteki gözü de şişmiş olarak döndü.
Annesi, merakla sordu:
- Yine ne oldu?
- Arkadaşım yaptı; daha çok pasta, çörek istiyor!
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İlim
Temel, okula yeni başlayan oğlu İdris’e sordu:
- Çarpım tablosunu öğrendin mi?
- Öğrendim.
- Söyle bakayım öyleyse, altı kere altı kaç eder?
- Otuz altı eder.
Temel, çenesini sıvazladı:
- Allah Allah! Bizim zamanımızda da 36 ederdi. Bu ilim hiç
ilerlemiyor demek!
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Mürekkepli Kalem
Öğretmen, küçük Emre’ye kızdı:
- Sana ödevlerini mürekkepli kalem ile yaz diyorum, sen
hâlâ kurşun kalem ile yazıyorsun. Bugün yine kurşun kalem ile
yazmışsın.
Emre, utana sıkıla şu karşılığı verir:
- Ne yapayım öğretmenim! Ben de söylüyorum babama
ama bir türlü mürekkepli kalemle yazmak istemiyor.
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Dışarıdan
Çocuğun biri, sürekli sınıfın penceresinden başını sarkıtarak derslere katılıyormuş. Öğretmeni bir gün sormuş:
- Evladım, neden pencereden bakarak dersleri dinliyorsun?
Çocuk:
- Öğretmenim, ben okulu dışarıdan veriyorum.
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Sevmek Fiilinin Sonu
- Söyle bakalım kızım Meryem. Sevmek fiilinin gelecek zamanı nedir?
Meryem hiç tereddüt etmeden cevap verir:
- Evlenmektir!

Misafirin çocuğu, “Abla, bilgisayar
çalışıyor mu?” dedi. “Yok, ev
hanımı.” dedim. O günden beri
çocuktan haber alınamıyor.
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Lütfen!
Okulda ilk gündü. Okul Müdürü Temel, koridoru turlarken, sınıftan korkunç bir gürültü duydu. Hemen sınıfa girdi ve
en çok gürültüyü, en uzun boylu öğrencinin çıkardığını gördü.
Delikanlıyı yakaladı, salona götürdü ve affedilene kadar orada
kalmasını söyledi.
Tekrar sınıfa dönen Müdür Temel, düzeni yeniden sağladı
ve yarım saat boyunca görgü kurallarının öneminden bahsetti.
“Şimdi, sorusu olan var mı?” dedi.
Dursun, ürkek ürkek yerinden doğruldu:
- Lütfen efendim... Öğretmenimizi geri getirebilir misiniz?
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Mermer
Öğretmen sormuş:
- Ülkemizde mermer en çok nerelerde bulunur?
Çocuk cevap vermiş:
- Merdivenlerde, eşiklerde, masa üstlerinde bulunur öğretmenim.
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Kemanın Sesi
Küçük çocuk, keman dersi için evde prova yapıyor, babası
da oturmuş gazete okuyordu. Evin köpeği de çocuğun kemanından çıkan melodilere havlayarak eşlik ediyordu. Bu
gürültüde babanın gazete okuması mümkün mü?
Bir duruyor, iki duruyor, ama ne çocuk keman çalmayı ne
de öteki havlamayı kesiyordu. En sonunda baba, oğluna seslendi:
- Oğlum, şunun bilmediği bir parça çalsana!
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İki Kitap
Kütüphane memuru, öğrenciye:
“Bu kitaptan yararlanırsanız ödevinizin yarısını yapmış
olursunuz.” dedi.
Öğrenci sevinçle haykırdı:
- O hâlde aynı kitaptan iki tane lütfen!

Bu Nasıl Dünya?
Öğretmen, Rıza’ya sordu:
- Dünya yuvarlak mıdır?
- Hayır, öğretmenim.
- Nasıl olur, düz mü yani?
- O da değil.
- Peki, nasıl?
- Babamın dediğine bakılırsa karmakarışık!
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Japonca Karne
Temel bir gün, çocuğunun durumunu sormak için okula
gitmiş, öğretmene sormuş:
- Öğretmen Hanım, çocuğumun derslerdeki durumu nasildur? Bir sorun var midur?
Öğretmen şu cevabı vermiş:
- Tek sorun var o da çocuğunuz, karnesinin Japonca yazılmasını istiyor.

Kontrol
Temel, üniversite sınavına girmiş. Her soruda yazı tura
atarak cevapları vermiş. İki saat sonra öğrencilerin çoğu, sınav
kâğıdını verip salonu terk etmiş, Temel hâlâ yazı tura atıyor.
Öğretmen gelip başına dikilmiş:
- Temel, hepsine yazı tura atıyorsun, hâlâ bitiremedin mi?
Temel:
- Hocam, bir saat önce bitirdim ama cevaplarımı kontrol
ediyorum.
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Ceza
Sayı saymayı bir türlü öğrenemeyen Alper’e, öğretmeni,
100 defa “ben sayı saymayı bilmiyorum” diye yazma cezası
verir.
Ertesi gün öğretmen, Alper’i kontrol ediyordu. Defterine
baktı ve öfkeli bir tarzda sordu:
- Neden 30 kez yazdın? 100 defa yazman gerekiyordu!
Alper cevap verir:
- Ben sayı saymayı bilmiyorum ki öğretmenim!
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Durumu Çok İyi
Temel’in babası, öğrenci Temel’e sorar:
- Aslan oğlum, sınıftaki durumun nasıldur?
Temel, babasına cevap verir:
- Sınıftaki durumum çok iyidur babaciğum, pencere kenari!
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Saatler
Öğretmen, çocuğa sormuş:
- Bir gün kaç saattir çocuğum?
- 25 saat öğretmenim.
- Nasıl olur oğlum? 24 saat.
- Daha dün siz değil miydiniz saatler bir saat ileri alındı
diyen?
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Karne
Bir öğrenci okula gitmiş, o gün karne alacakmış, karnesini alınca eve dönmüş.
“Baba, notlarımın hepsi beş.” demiş.
Babası bakmış karnesine.
“Yavrum, hepsi bir ama!” demiş.
Çocuk:
“Baba, hepsinin toplamı beş.” demiş.
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Haksızlık
Öğretmen, iki öğrencisine kızar ve ellişer kez adlarını yazmalarını söyler.
Öğrencilerden biri bu karara itiraz eder.
- Öğretmenim, bu çok büyük bir haksızlık değil mi?
- Neden haksızlık olsun ki?
- Onun adı Ali, benim ki ise Abdürrezzak!
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Yorumsuz
Felsefe öğrencisi, ilk sınavını oluyormuş. Sınav kâğıdında
tek bir cümle varmış:
“Bu bir soru mudur? Tartışınız.”
Kısa bir süre düşündükten sonra yazmış:
“Eğer o bir soruysa, bu da bir cevaptır.”
Öğrenci, sınavdan 100 almış.

115

Koyun
Bir gün öğretmenleri, resim dersinde öğrencilerin çalışmalarına bakmış. Bir çocuk, öğretmenine göstermiş, öğretmeni:
“Bu ne, ot nerede?” deyince, çocuk:
“Koyun yedi öğretmenim.” demiş.
Öğretmen:
“Koyun nerede peki?” deyince, çocuk:
“Otu yiyince gitti!” diye cevap vermiş.

Bir kadınla kavga ederken, önce
sessiz kalın; olmazsa ona, haklı
olduğunu söyleyin, o da olmazsa
yere yatıp ölü taklidi yapın.

Kazan
Ahmet, bir gün sınıfa kocaman bir kazan getirir.
Öğretmeni:
“Ahmet, ne yapacaksın o kazanı, deney mi yapacaksın?”
diye sorunca, Ahmet cevap verir:
- Dersi kaynatacağım öğretmenim, dersi...
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20’ye Kadar
Bir gün öğretmen, öğrencisi Yeter’e sorar:
- Kızım, 20’ye kadar sayar mısın?
Yeter:
- Öğretmenim, saygısızlık etmek istemem ama 20’ye kadar
saymak için ayakkabımı ve çorabımı çıkarmam gerek.
Öğretmen:
- Neden?
Yeter:
- Elimdeki on parmak bana yetmiyor, ayağımdaki on parmak da gerekiyor.

Ne İşe Yarar?
Öğretmen, Temel’e sorar:
- Göz, kulak, burun ne işe yarar?
Temel:
- Öğretmenim; göz, görmeye, kulak işitmeye, burun da karıştırmaya yarar!
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Doğru Cevap
Ahmet, okuldan eve geri döner ve babasına:
“Babacığım, öğretmen bir soru sordu, bir tek ben cevap
verdim.” der.
Babası:
- Öyle mi? Soru neydi?
Ahmet:
- Camı kim kırdı?

Karne Kimin?
Çocuk, babasının yanına gelmiş:
- Baba bak, annem, sandıkta karne buldu.
Baba:
- Bu karne kimin böyle, batmış! Yazık bu karneyi getirene, o benim elimde olsaydı döverdim!
Çocuk:
- Annem, senin olduğunu söyledi.
Baba:
- Benim işim vardı da ben gideyim, bayyy...
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Denizler Neden Taşmaz?
Öğretmen, sınıfta şu soruyu sordu:
- Nehirler, çaylar, kar ve yağmur suları hep denize dökülüyor. Nasıl oluyor da deniz taşmıyor?
Öğrencilerden biri, saf saf yanıt verdi:
- Suyun fazlasını balıklar içer de onun için öğretmenim.

Kardeşim, onun özel hayatına
saygı göstermediğimi
düşünüyor. En azından
günlüğüne öyle yazmış.

Yüz Kelimelik Kompozisyon
Öğretmen, öğrencilerinden, ortalama yüz kelimelik, konusu evcil hayvanlar olan bir kompozisyon yazmalarını istemişti.
Ertesi gün öğretmen, Gökben’in verdiği kâğıtta şunları okudu:
“Geçen hafta kedimiz kaybolmuştu. Ben sokak sokak dolaşıp ona seslenmeye başladım: Pamuk! Pamuk! Pamuk! Pamuk! Pamuk...”
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Yemin
Öğretmen, Ayşe’ye sormuş:
- Hiç yemin eder misin Ayşe?
- Vallahi billahi etmem öğretmenim.
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Hata
Hoca, matematik dersinde bir problem sorar, Ali parmak
kaldırır fakat soruyu yanlış yapar.
Hoca, sınıfa dönerek sorar:
- Evet, çocuklar, arkadaşınızın ilk hatası neydi?
Emre cevap verir:
- Parmak kaldırmasıydı hocam.
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Büyüyünce Ne Olacaksın?
Öğretmen, öğrencilerine soruyordu:
- Fatma, büyüyünce ne olacaksın?
- Hemşire olacağım.
- Sen ne olacaksın Mustafa?
- Subay olacağım.
- Sen Yusuf?
- Öğretmen olacağım.
Sıra Teoman’a geldi.
- Teoman, büyüyünce sen ne olacaksın?
- Emekli olacağım!

Hangi Okul?
Baba, okuldan gelen çocuğuna sorar:
- Bugün okulda ne yapmayı öğrendiniz?
- Dinamit yapmasını öğrendik.
- Peki, yarın okulda ne yapacaksınız?
- Hangi okulda?
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Kaç Yaşındasın?
- Oturun bakalım yerinize, hepiniz kocaman çocuklarsınız,
ne bu hâliniz? Sen kaç yaşındasın Abidin?
- Bilmiyorum öğretmenim.
- İnsan yaşını bilmez mi?
- Öğretmenim, ne zaman ağlasam; “ayıp, ağlama, sen kocaman adamsın” diyorlar, bir yere tek başıma gitmek istesem;
“sen daha küçüksün” diyorlar. Anlamadım!

Eriyecek Olsa
Kimya dersinde hoca, cebinde ne kadar bozuk parası varsa
çıkarır ve dolaptaki bir fanusun içine asit doldurur. Çocuklara
sorar:
- Bu paraları asidin içine atsam erir mi?
Yerinde oturan Nuri, hemen fırlar.
“Erimez!” diye cevap verir.
Hoca:
- Aferin Nuri. Peki, söyle bakalım, neden erimez?
Nuri gülerek:
- Hocam, eriyecek olsa aside atmazsınız da ondan!
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Hangi Lastik Patladı?
Dört arkadaş üniversiteye gidiyormuş, okula geç kalmışlar.
Sınavları da varmış, girememişler ve demişler ki:
- Hocam, araba kullanırken, arabanın lastiği patladı, ondan geciktik.
Hoca affeder ve onları başka zaman kolay bir sınava sokmaya çalışır. Her biri ayrı köşelere oturur hepsini yaparlar. Arka
sayfada bir tane soru kalmıştır, o da şudur:
“Arabanın hangi lastiği patladı?”

Alın Teri
Öğretmen, çocuklara:
“Çocuklar, babalarınız, alınlarının teriyle para kazanır.”
dedi.
İçlerinden Ali:
- Öğretmenim, benim babam, alnının teriyle para kazanmıyor.
Öğretmen:
- Neden?
Ali:
- Öğretmenim, benim babam buzhanede çalışıyor!
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25 Kuruş
Bir anaokulunda öğretmen, çocuklara paraları öğretmek
istiyordu. Cebinden 25 kuruş çıkarıp gösterdi:
- Bilin bakalım bu ne?
Ön sırada oturan küçük bir çocuk, çabucak cevap verdi:
- Tura!

İkinci Soru
Öğretmen:
- Sizlere sorular soracağım. Birinci soruyu bilene ikinci
soru sorulmayacak. Şimdi söyle bakalım Ahmet, bir hindinin
kaç tane tüyü vardır?
- Dokuz bin 567 tane tüyü vardır öğretmenim!
- Nereden öğrendin bunu?
- Öğretmenim, hani birinciyi bilene ikinci soruyu sormayacaktınız?

Hayat felsefem;
“Sınavdan önce ezberle.
Sınavdan sonra unut.”
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Lütfen!
Okulda ilk gündü. Okul Müdürü Temel, koridoru turlarken, sınıftan korkunç bir gürültü duydu. Hemen sınıfa girdi ve
en çok gürültüyü, en uzun boylu öğrencinin çıkardığını gördü.
Delikanlıyı yakaladı, salona götürdü ve affedilene kadar orada
kalmasını söyledi.
Tekrar sınıfa dönen Müdür Temel, düzeni yeniden sağladı
ve yarım saat boyunca görgü kurallarının öneminden bahsetti.
“Şimdi, sorusu olan var mı?” dedi.
Dursun, ürkek ürkek yerinden doğruldu:
- Lütfen efendim... Öğretmenimizi geri getirebilir misiniz?
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İnsanlar gemide transa
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Transatlantik olur.
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Orucum Bozulmasın
Öğrencinin biri sürekli yaramazlık yapıyormuş. Öğretmen dayanamamış kulağından yakalamış.
“Bana bak! Uslu durmazsan dayak yersin.” deyince, öğrenci:
“Ben oruçluyum!” der.
Öğretmen:
“Eee oruçluysan ne yapalım?” deyince, öğrenci:
“Annem bana, sakın bir şey yeme, dedi evden çıkarken.
Eğer bir şey yersem orucum bozulurmuş!”
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Büyük Sevgi
Yıl sonunda öğrenci, uzaktaki ailesine gönderdiği faksta
şunları yazıyordu:
“Babacığım, okullar kapandı. Öğretmenler beni çok seviyorlar. İmtihanlara tekrar bekliyorlar.”
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