Bilmece bildirmece, Resim yapar gündüz gece,
Duvarlara asılır, Her gün ona bakılır,
Yapar resim bakınca, Siler çabuk kaçınca
Hatta gülsen sen ona, O da hep güler sana.
(Ayna)
Kat kattır katmer değil,
Kırmızıdır elma değil,
Yenir ama meyve değil.
(Soğan)
Tarlada yeşil,
Çarşıda siyah,
Evde kırmızı.
(Çay)
Yere girer paslanmaz,
Suya girer ıslanmaz.
(Gölge)
Danesi darı,
Kendisi sarı,
Karşıda bir yiğitçik,
Belinde divitçik.
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(Mısır)
Anaya değmez,
Babaya değer,
Halaya değmez,
Amcaya değer,
İğneye değmez,
İpliğe değer.
(Dudaklar)
İstanbul'da bir tane,
İzmir'de iki tane.
(İ harfi)
Denizi var suyu yok,
Dağı var ormanı yok,
Şehri var insanı yok.
(Harita)

Değnek ucunda yemiş,
Onu yiyen ölmemiş,
Bir daha yemem demiş.
(Dayak)
Aldır onun tepesi,
Yeşildir hem cüppesi,
Kara kara küpesi.
(Karpuz)
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Her gün yeniden doğar,
Dünyaya haber yayar.
(Gazete)
Dışı var, İçi yok,
Tekme yer, Suçu yok.
(Top)
Dört köşedir beş değil,
Başı sudan hoş değil.
(Şeker veya sabun)
Taştandır demirdendir,
Yediği hamurdandır,
Bütün dünyayı doyurur,
Kendi doymaz nedendir?
(Fırın)
Birisi der ah başım,
Birisi der ah belim.
(Çivi ve tahta)
Bir küçücük fil taşı,
İçinde beyler aşı,
Pişirirsen aş olur,
Pişirmezsen kuş olur.
(Yumurta)
Zilim var,
Kapım yok.
(Telefon)
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Arabalar takır takır,
Benim babam neden fakir,
İnce ipten halı dokur.
(Örümcek)
İnim inim inler,
Cümle alem dinler.
(Davul)
Bir bağım var uzundur uzun.
(Sene)
Çıtçıtlı hamam,
Kubbesi tamam,
Bir gelin aldım,
Babası imam.
(Saat)
Bağlarım yürür,
Çözerim durur.
(Çarık)
Min min minare,
Dibi daire,
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Yüz bin çiçek,
Bir lale.
(Ay, gök ve yıldızlar)
Gökte uçar,
Kanadı yok,
Şekere benzer,
Tadı yok.
(Kar)
Yuvarlağız,
Altındanız,
Bir kolda toplanırız.
(Bilezik)
Küçük kare kutu,
İçi insan dolu.
(Televizyon)

Kolu var,
Bacağı yok,
Dikdörtgeni var,
Karesi yok.
(Kapı)
Ektim beyaz,
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Bitti yeşil,
Sonra oldu,
Kırmızı meşin.
(Biber)
Bir sihirli fenerim,
Kibritsizde yanarım.
(Ampul)
İncecik beli,
Elimin eli.
(Çatal)
Mavi atlas,
Makas kesmez.
(Deniz)
Sarı tavuk dalda yatar,
Dal kırılır yerde yatar.
(Ayva)
Tarlada biter,
Makine büker,
Sabah akşam elimizi yüzümüzü öper.
(Havlu)
Bir tas yoğurdum var,
Yarısı ak, yarısı kara.
(Göz)
İki camlı pencere,
Bakıp durur her yere.
(Gözlük)
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Beyaz duvar içinde,
Sarı kanarya yatar.
(Yumurta)

Yürür yürür iz etmez,
Hızlı gitse toz etmez.
(Gemi)
İp bağladım sıpaya,
Uçtu gitti tepeye.
(Uçurtma)
Dağda idim bağ idim,
Başı tuğlu bey idim,
Eve geldim evlendim,
Bilinecek bağlandım.
(Süpürge)
Metel metel mert atar,
Dil atar damak tutar.
(Anahtar)
Bize misafir geldi,
Yeşil mantolu siyah düğmeli,
Kırmızı entarili.
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(Karpuz)
Açarsam dünya olur,
Yakarsam kül olur.
(Harita)
Senede verir otuz okka üzüm.
(Ramazan)
Bir çuval cevizim var,
Sayarım tükenmez.
(Yıldız)
El eker dil biçer.
(Yazı)
Özü tatlı,
Sözü tatlı,
Candan daha kıymetli.
(Anne)

Gölgesiz dağlar aşar.
(Ses)
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Aldır abası,
Yeşildir cübbesi.
(Kiraz)
Bir oğlum var,
Kat kat gömleği var.
(Soğan)
Yattım yumuşak,
Uyudum sıcak sıcak.
(Yatak)
Ben giderim o gider,
Güneşte beni izler.
(Gölge)
Gökte açık pencere,
Kalaylı bir tencere.
(Ay)
Pazardan aldım bir tane,
Eve geldim bin tane.
(Nar)
Uzun yoldan kuş gelir,
Ne söylerse hoş gelir.
(Mektup)
Sesi var canı yok,
Konuşur ağzı yok.
(Radyo)
İçimde akrep var,
Zarar vermeden turlar.
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(Saat)
Elsiz ayaksız kapı açar.
(Anahtar)

Kolu var eli yok,
Karnıyarık, karnı yok.
(Ceket)
Çat orada,
Çat burada,
Çat kapı arkasında.
(Süpürge)
Geceleri fener,
Gündüzleri söner.
(Yıldız)
Sarıdır sallanır,
Dalında ballanır.
(Portakal)
Yeraltında sakallı baba.
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(Soğan)
İstanbul’da pişti,
Kokusu buraya düştü.
(Mektup)
El kadar mezar,
Dünyayı gezer.
(Ayakkabı)
Dereden karşıya gölgesiz geçer.
(Nefes)
Geniş alan,
Denizde kalan.
(Ada)
Ateşe girer yanmaz,
Suya düşer ıslanmaz.
(Güneş)
Bakarsan bağ gibi,
Bakmazsan dağ gibi.
(Tarla)
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Kat kat açılır,
Kokusundan kaçılır.
(Sarımsak)
Ağaç başında al yanaklı kız.
(Elma)
İki kardeş birbirini tartar.
(Terazi)
Çarşıdan alınmaz,
Mendile koyulmaz,
Tadına doyulmaz.
(Uyku)
Dağda altın çam,
Eve gelir can büyütür.
(Beşik)
Mavi atlas iğne batmaz,
Makas kesmez terzi biçmez,
(Gökyüzü)
Burada öğürür,
Karşıda böğürür.
(Tüfek)
Dal doruğunda karatavuk.
(Zeytin)
Ata da binmez,
Öküze de binmez,
Kanatsız da,
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Ayaksız da ama her yere gider.
(Rüzgâr)
Örterim uyur,
Açarım uyanır.
(Ateş)
Ayaksız koşar.
(Nehir)

Dal doruğunda,
Tüylü dede.
(Şeftali)
Bir küçücük evim var,
Sayısız külfetim var.
(Kibrit)
Gökte gördüm köprü,
Rengi yedi türlü.
(Gökkuşağı)
Alçacık boyları,
Kadifedir donları.
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(Patlıcan)
Geldi mi gelir,
Gitti mi gelmez.
(Gençlik)
Dört ayaklı ayı,
Üstünde kabadayı.
(Sandalye)
Yedi delikli tokmak,
Bunu bilmeyen ahmak.
(Baş)
Yeraltında yağlı kayış.
(Yılan)
Buradan vurdum kılıcı,
İstanbul’dan çıktı ucu.
(Şimşek )
Uzaktan baktım bir karataş,
Yanına gittim dört ayak bir baş.
(Kaplumbağa)
Başımda saç yok,
İçimde tat çok.
(Kabak)
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Vurursun vurursun hiç gözünden yaş çıkmaz.
(Davul)
Cıvıl cıvıl kuşlar,
Sahrada kışlar,
Kendi diye işler,
Ellere bağışlar.
(Arı)
Yol üstünde cansız eşek.
(Köprü)
Altı duvar üstü duvar içinde bembeyaz su var.
(Yayık)
Karaoğlan’ı kulağından asarlar.
(Tava)
Dal ucunda kilitli sandık.
(Ceviz)
Uzun oluk dibi delik.
(Baca)
Altı su, Üstü ateş.
(Lamba)
Çarşıdan aldım kapkara,
Eve geldim kıpkırmızı.
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(Kömür)
Bir küçücük nışadır,
Herkesi giydirir kuşatır.
(İğne)
Dedemin bıyıkları bir omuz.
(Mısır püskülü)
Dünyada her şey lazım,
Her şeye bir şey lazım.
(Ad)
Ambar içinde otuz iki keklik yatar.
(Ağız, dişler)

Altı süttür içerim,
Üstü çayır biçerim.
(Koyun)
Hasretler kavuşturur,
Dargınlar barıştırır.
(Bayram)
Ayva gibi sarıdır,
Elma gibi suludur.
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(Portakal)
Bayırlarda dik kulak.
(Tavşan)
Dizi dizi odalar,
Birbirini kovalar.
(Tren)
İki ayaklı,
Bin bir yapraklı.
(Tavuk)
Bir küçücük mil taşı,
Dolanır dağı taşı.
(Göz)
Bilmece bildirmece,
El üstünde kaydırmaca.
(Sabun)
Hanım içerde saçı dışarıda,
Parasını el alır,
Dumanını yel alır.
Sigara)
Bir karpuz cevizim var,
Gece sererim gündüz toplarım.
(Yıldız)
Kırmızı mantosu kara şapkası var.
(Kibrit)
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Uzun uzun uz gider,
Oğlu kızı düz gider.
(Kavak)
On ay yatar,
İki ay kalkar,
Feneri yakar,
Etrafa bakar.
(Ateşböceği)
İki kaşık duvara yapışık.
(Kulak)
Üç katlı dükkanım var,
Altı oduncu,
Ortası uncu,
Üstü kadifeci.
(İğde)
Bir sahan şeker,
Dünyayı eker.
(Kar)
Bir büyük fıçıcık,
İçi dolu turşucuk.
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(Limon)
Ninemin etekleri,
Süpürür sokakları.
(Rüzgâr)
Kuyruklu kumbara,
Ekin taşır ambara.
(Fare)
Aşağıya çevirsem dolar,
Yukarıya çevirsem boşalır.
(Şapka)

Gökten inci düşer,
Sana da düşer,
Bana da düşer.
(Yağmur)
Gözü var, başı yok.
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(Dikiş iğnesi)
Şehirden şehire koşarım,
Köyden köye giderim,
Fakat hiç hareket etmem.
(Yol)
Benim bir oğlum var,
12 kızı,
Bir evi,
2 de oğlu var.
(Saat)
Hanım içerde,
Saçı dışarıda.
(Mısır)
Kara koyun meler gider,
Dağı taşı deler gider.
(Tren)
Uzaktan baktım hiç yok,
Yakından baktım pek çok.
(Karınca)
Biz biz idik,
Otuz iki kız idik,
Bir araya dizildik.
(Dişler)
Ağzı vardır konuşmaz,
Yatağı vardır,
Fakat hiç uyumaz.
(Akarsu)
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Benim bir çarşafım var,
Dünyayı kaplar denizi kaplamaz.
(Kar)

Yerin altında kırmızı minare.
(Havuç)
Ben iki hasretlinin arasında dururum,
Onları konuştururum.
(Telefon)
Tavan üstünde takır tukur,
Zannedersin halı dokur.
(Fare)
Uzun boylu, molla başlı.
(Pırasa)
Beyaz tarlaya siyah tohum seperler.
(Yazı)
Fadime’m pat pat,
Giysisi kat kat.
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(Lahana)
Teptim tekerlendi,
Öptüm şekerlendi,
Bal ile badem,
Bir güzel adem.
(Kavun)
Burada vurdum kılıcı,
Halep’te oynar ucu.
(Şimşek)
Bir gelinim var,
Gelenin gidenin elini öper.
(Kapı)
Aşağı iner güle güle,
Yukarı çıkar ağlaya ağlaya.
(Kuyu kovası)
Çıt der çiçek açar.
(Kibrit)

Ağacı oyarlar,
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İçine dünyayı koyarlar.
(Radyo – televizyon)
Attım rafa,
Bir kuru kafa.
(Ceviz)
Yapılmıştır meşinden,
Gençler koşar peşinden.
(Top)
Ben giderim,
O da gider,
Önümce cem cem eder.
(Sakal)
Dal üstünde sulu boncuk.
(Kiraz)
Gece gündüz yufka açar!
(Deniz)
Benim bir evim var,
Sivridir ucu,
Taştır dışı,
Boştur içi.
(Minare)
Canlı kaçar,
Cansız kovalar.
(At arabası.)
Bir kızım var,
Gelenin elini öper,
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Gidenin elini öper.
(Kapı kolu)
Altı kaya üstü kaya,
İçinde sarı maya.
(Yumurta)

İptendir yapısı,
Üstündedir kapısı.
(Çuval)
Altı tahta,
Üstü tahta,
İçinde bir sarı softa.
(Badem)
Atladım hendek,
İçinde kundak.
(Mezar)
Etlice, metlice,
Ortası tatlıca.
(Karpuz)
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A benim al yastığım,
İçine un bastığım.
(İğde)
Kulağını büktükçe ağzı sulanır.
(Çeşme)
Altı kardeş birbirini kovalar.
(Yıldız)
Elsiz ayaksız kapıyı açar.
(Rüzgâr)
Uzun uzun uzarlar,
Boynuzundan bozarlar.
(Fasulye)
Yol üstünde yorgun katır,
Bir gün kalkmaz,
Her gün yatır.
(Köprü)
Altı cehennem,
Üstü cehennem,
Ortası cennet.
(Ateş böceği)

Ağaca çıkar adam değil,
Boynuzu var öküz değil,
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Yazı yazar kâtip değil.
(Salyangoz)
Gökte gördüm bir köprü,
Rengi var yedi türlü.
(Gökkuşağı)
Sunam uyandı,
Cama dayandı,
Cam kırıldı,
Kana boyandı.
(Domates)
Sarı sarı sarkar,
Düşerim diye korkar.
(Kayısı)
Dışı kazan karası,
İçi peynir mayası.
(Kestane)
Aksaray ortasında,
Sarı papaz oturur.
(Yumurta)
Elde yapılır,
Ete takılır.
(Küpe)
Baldan tatlı,
Baltadan ağır.
(Uyku)
Gözle görülür,
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Elle tutulmaz,
Hiç yerinde duramaz,
Ağzına sığar,
Dağlara sığmaz,
O olmazsa yaşanmaz.
(Hava)
Kanatları yok,
Havaya çıkar,
Kazması yok,
Toprağı kazar.
(Ağaç)

ŞAŞIRTAN BİLMECELER
Hayattaki en etkili güç hangisidir?
(Sevgi)
Kısır tavuğa horoz ne demiş?
(“Üzülme sevgilim bizde evlatlık yumurta alırız”)
Dershaneye gidemeyen öğrenci neyle avunur?
(Dershaneler çok pahalı, biz iyisi mi tarihten ders alalım)
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Tem oto yoluna muz düşerse ne olur?
(Temmuz)
Çok iyi göbek atan kazana ne denir?
(İyi oynayan kazansın)
Öğrenci âşık olursa ne olur?
(Dersleri balayına çıkar)
Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa bundan ne anlaşılır?
(Yanlışınız çok demektir)
Kâğıt kaleme ne demiş?
(“Üzerimde dolaşma gıdıklanıyorum”)
En büyük zenginlik nedir?
(Kanaat)
Bir Japon ne zaman merhaba der?
(Türkçe öğrendiği zaman)
Nezaket insana neyini kaybettirir?
(Otobüste yerini)
Şeker çaya ne demiş?
(“Kahvaltıda buluşalım tatlım”)
En büyük mutluluk nedir?
(Paylaşmak)
Eşekler evlenir’mi?
(Evet, genellikle onlar evlenir)
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Kız dediğin nasıl olmalı?
(İstanbul gibi olmalı. Fethi zor, fatihi tek)
En duygulu köfte hangisidir?
(İçli köfte)
Çekirdeksiz üzüm, çekirdekli üzüme ne demiş?
(“Hamilemisin?”)
Yangın dolabını açmışlar Ne olmuş?
(Yang çok kızmış)
Can bedenden çıkmayınca ne olur?
(Can Coğrafya dersine geç kalır)
Meyvelerin şefi hangisidir?
(Şeftali)
En hızlı sayı hangisidir?
(On. Neden? Onun arabası var)
Başarıyı engelleyen en gizli düşman kimdir?
(Mazeret)
Kötü yola düşmüş üzüme ne denir?
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(Şarap)
Hangi deniz nereye dökülüyor?
(Bana ne ben içimde boğulurken)
En iyi öğretmen hangisidir?
(Okula gelmeyen öğretmendir)
En son gülenler kimlerdir?
(En geç anlayanlardır)
Kral tahta çıkınca ne yapmış?
(Tahtayı yerine takmış)
Pamuk prensesin ablasının adı nedir?
(Keten prenses)

En etkili uyku ilacı hangisidir?
(Zihin huzuru)
Kiraz limona ne demiş?
(“Sarılık olmuşsun doktora git”)
Papağını altın kafese koymuşlar, ne demiş?
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(“Avukatımı istiyorum”)
Vicdanınızın sesini kaset yaparsanız ne olur?
(Yok satar)
Çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir?
(Hapse girmek)
İnsanın ömrü ne kadardır?
(Mezara kadar)
Tarihin en güzel kokulu devri hangisidir?
(Lale devri)
Görünen köy ne istemez?
(Dürbün)
Şoförle niçin konuşulmaz?
(Adi herif herkese laf taşıyor)
Yangın nerden çıkar?
(Yangın çıkışından)
Bir elma diskoya neden gider?
(Kurtlarını dökmek için)
Yeniçeriler niçin kazan kaldırmışlar?
(O tarihlerde halter olmadığı için)
En büyük sermaye hangisidir?
(güven-itimat)
Elsiz babaya ne denir?
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(Noel baba)

Para nedir?
(İyi bir uşak, kötü bir efendidir)
Lokantaya giden horoz garsona ne ısmarlar?
(Tavukgöğsü)
Timsahlar neden gazete okumazlar?
(İnsanlarla ilgili konular onları ilgilendirmez)
Evlilik insana neler öğretir?
(Sadakat, sorumluluk, hoşgörü, anlayış vs. Ancak bekâr
kalırsanız, zaten bunların hiçbirine ihtiyacınız olmaz)
Hâkimle, hakem arasında ne fark vardır?
(Biri içeriye diğeri dışarıya atar)
Kimler dişlerini fırçalarken ıslık çalabilir?
(Takma dişi olanlar)
En çok güç veren aşı hangisidir?
(Teşvik etmek)
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Dana kuyruğunu niçin sallar?
(kuyruk danayı sallayamadığı için)
Baraj deyince ne olur?
(Akan sular durur)
Uçmayan bir uğurböceğine anne ne yapar?
(Terlik-pabuç almaz)
Bir filin buzdolabına girip çıktığını nereden anlarız?
(Tereyağındaki ayak izlerinden)
Bir Laz sınıfta nasıl teşhis edilir?
(Öğretmen tahtayı silerken o da defterini siler)
Hintlilerin Rus ruleti nasıldır?
(İki Hintli sekiz ayrı sepetteki birer zehirli kobraya sırayla kaval
çalarlar.
Yalnız kobralardan biri sağırdır)

Beş biber, beş biber daha kaç eder?
33

(Biberon)
Nerede Cuma Salı dan önce gelir?
(Sözlükte)
Matematik kitabı, Türkçe kitabına ne demiş?
(“Ya sorma büyük problemlerim var”)
Bir ağaçtan bir zencinin koluna düşen böcek ne diye feryat eder?
(“Eyvah karakola düştük”)
İngiliz kraliçesi cellâda sör adını verirse ne olur?
(Asansör)
En iyi yaklaşım hangisidir?
(Şükretmek)
İnsan, köpek dişinin ağrısını ne zaman duyar?
(Köpek tarafından ısırıldığı zaman)
Napolyon' un en meşhur generali yaptığı savaşların kaçıncısında
öldü?
(Sonuncusunda)
Savaşa en hazırlıklı ilimiz hangisidir?
(Ordu)
Hangi soruyu mutlaka cevapsız bırakırız?
(Uyuyor musunuz?)
İnek kuyruğunu niçin sallar?
(Sütüne sinek düşmesin diye)
Ahlak duygusu neleri kontrol eder?
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(İhtirasları)
Yargılanmadan asılan şey nedir?
(Çamaşır)
Anne kırkayağın en çok yorulduğu gün hangisidir?
(Çocuklarının ayaklarını yıkadığı gün)

Genç file ne denir?
(Filiz )
Limon deyip geçemeyince ne anlarız?
(Parolanın limon olmadığını)
Karıncalar neden yazın yiyecek depo ederler?
(Kışın enflasyondan korunmak için)
En tembel hayvan hangisidir?
(Zebra, çünkü pijamalarını hiç çıkarmaz)
200 den fazla ameliyat yapmış, onbeş yıllık bir doktoru,
şimdiye kadar tek bir hastası bile ziyarete gelmemiş. Bu neyi
belirtir?
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(Ölülerin konuşamayacağını)
En güç dolu sözcük hangisidir?
(Yapabilirim)
Altı adam bir şemsiyenin altında ıslanmadan nasıl durabilir?
(Yağmur yağmazsa)
Doktorlar niçin eldiven takarlar?
(Ölen hastalarda parmak izi kalmasın diye)
İki fil arabaya nasıl biner?
(Kapıdan biner)
Arabayı hangi fil kullanır.
(Ehliyeti olan)
Adam elbise dolabından bazı gürültüler geldiğini duymuş
ve dolabın kapısını açmış. Ne görmüş?
(Elbiselerin modası geçiyormuş)
Kedi ile kaleci arasında ne fark vardır?
(Biri tuttuğunu yer diğeri tutamadığını)
Fil ağacın arkasına saklanırsa ne olur?
(Görünür)
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İneklerin en sevdiği yol hangisidir?
(Samanyolu)
Kılıçbalığı köpekbalıklarıyla nasıl savaşır?
(Kalkan balığını yanına çağırarak)
Sarışınlar neden 11'i yazamazlar?
(Hangi 1'i önce yazacaklarını bilmedikleri için)
Dolapta ki iskelet ne anlama gelir?
(Laz saklambaç oynamış)
En değersiz duygu hangisidir?
(Kendine acımak)
Taşımasuyla neden değirmen dönmez?
(Çünkü Taşımasu bir Japon kızıdır)
Kimler ekmeğini taştan çıkarır?
(Heykeltıraşlar)
Hırsızlar hangi sosisi sevmez?
(Soyulmuş sosisi)
Trenlerin uğramadığı son durak hangisidir?
(Garson)
Yağmur yağarken balıklar neden şemsiye kullanmaz?
(Balıkçılara yerlerini belli etmemek için)
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Kediler neden hep 4 ayak üzerine düşerler?
(5.ayakları olmadığı için)
Limon ne zaman sıkılır?
(Yalnız kalınca)
Çekyat’a niye çekyat denir?
(Çünkü “itotur” diyemeyeceğimizden)
Bir bay suya düşerse ne olur?
(Subay)

Patlıcan harakiri yaparsa ne olur?
(Karnıyarık)
En takdir edilen iyelik hangisidir?
(Güvenlik)
Okuryazar olmayan bir zenciye ne denir?
(Kara cahil)
İskoçya' da komutanı tabancayla yaralayan asker niçin Divan-i
Harbe verilir?
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(Mermi israfından)
Kulak ne işe yarar?
(Gözlük takmaya)
İstanbul'un en küçük semti hangisidir?
(Bebek)
Hangi köye kimse gitmek istemez?
(Tahtalıköye)
Hangi meslekte çalışanlar çalışırken sigara içemezler?
(Dalgıçlar)
Ot zayıflatsaydı inekler ne olurdu?
(Manken)
Erkekler niçin kravat takar?
(İki yakaları bir araya gelsin diye)
Elbiselerden başka ne ütülenir?
(Kafa ütülenir)
Birinin denizde boğulduğunu gören gemi kaptanı ne yapar?
(Geminin bayrağını yarıya indirir)
Sizi deniz tutarsa ne yaparsınız?
(Bir sakıncası yok, Demet tutar, Serpil tutar, Hasan tutar,
anlayacağınız severler sizi yani)
Hangi ağrı en güzel ağrıdır?
(İlk göz ağrısı)
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Hiç diş ağrısı çekmeden dökülen şey nedir?
(Tarak)
Bir kadın apartmanın 20. katından atlamış bir şey olmamış
neden?
(Çünkü apartman 20. kattan başlıyormuş)
Karınız size, "Karnını içeri çek" demeye başladığında, siz zaten
çekiyor iseniz, bu ne demektir?
(Orta yaşa gelmişsiniz demektir)
1 , 2 , 3 Tıp! Tamam mı?
(Hayır. 1, 2, 3 Mühendislik)
En memnunluk verici iş hangisidir?
(Başkalarına yardım etmek)
Kızdığını en çok kim belli eder?
(Ütü)
Türkiye' de yükselmenin en kolay yolu nedir?
(Asansöre binmek)
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Bir amiralin en üstünde ne vardır?
(Şapkası)
Güvenlik olmasaydı ne olurdu?
(Güvenlik kodu olmazdı)
Tomi'nin annesi kimdir?
(Anatomi)
En kirli yol hangisidir?
(Samanyolu)
Damlaya damlaya ne olur?
(Su faturası kabarır)
Boğa ile öküz arasında ne fark vardır?
(Boğalar ineklerin babaları, öküzler ise amcalarıdır)
Kurtlarla arkadaş olan elinde daima ne bulundurmalıdır?
(Balta)

Hangi kale tarihi değildir?
(Futbol kalesi)
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Öğretmenin vurduğu yerde gül biterse ne olur?
(Mor gül olur)
Sıfır sekizi görünce ne der?
(“Ne kadar sıkılgan, beni görünce belini sıktı”)
İnekler neden hep yatar?
(Çünkü oturamazlar da ondan siz hiç oturan inek gördünüz mü?
Peki, “Oturan boğa” ne iş?)
Hangi lastik otomobile takılmaz?
(Bel lastiği)
Modayı altı ayda bir neden değiştirirler?
(Çok çirkin olduğu için)
Sürekli döküldüğü halde tükenmeyen şey nedir?
(Dil)
Hangi ünlü güreşçi hareket halindeki treni tek eliyle
durdurabilir?
(İmdat frenini çeken güreşçi)
Toplumda istenmeyen en tehlikeli kişi kimdir?
(Dedikoducu)
Bir kızın, daha akıllı görünmek yerine daha güzel görünmeyi
tercih etmesi neden doğaldır?
(Çünkü erkekler de her zaman, olduklarından daha kibar
görünürler)
Eve gelen hırsız neyi çalmaz?
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(Zili)
Ürök ninile dilimizde hangi anlamda geçer?
(Elinin körü)
Ayda onbeş milyar kazanmak için ne yapılır?
(Aya gidilir)

Adam gökdelene çıkmış aşağı düşmüş neden?
(Gökdelenin kafası atmış)
Doktorlar, kimin nabız atışını sayarken zorlanır?
(Ahtapotun)
Zayıf dolu karnesini kaybeden öğrenci nasıl bir ilan verir?
(Dokuz zayıflı bir karne bulan insaniyet namına imha etsin)

Hangi barajda su olmaz?
(Futbolcuların kurduğu barajda)
Tren ne zaman suyun üzerinde gider?
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( Köprüden geçerken)
Notların çoğalması için ne yapılır?
(Bankaya yatırılır)
İpsiz ve mandalsız ne asılır?
(Surat asılır)
Lokomotif kelimesini çogul yapmak için sonuna ne eklemeli?
(Vagonları)
Lokantada içilen çorbada kıl çıkarsa ne olur?
(Garsonun müşterileri aldatma ihtimali kuvvet kazanır)
Böcek olmayı kabullenenlerin ne zaman şikâyet hakları olmaz?
(Ezildikleri zaman)
Cin Ali mavi mürekkebe düşerse ne olur?
(Blue Jean)
Aşkın gözü kördür derler, doğrumudur?
(Yalan! Seven, sevdiğinde, başkalarının gördüğünün en az iki
katını görür)
Yazın en çok kim hava atar?
(Vantilatör)

44

Renkli televizyon siyah beyaz televizyona ne der?
(“Rengin solmuş”)
En kestirme yol hangisidir?
(Bilinen yol)
Kaplan avına giden bir avcının tek bir kaplanla karsılaşmaması
neyi gösterir?
(Avcının şanslı olduğunu)
Kediniz ulaşamadığı ciğere mundar derse ne olur?
("Konuşan kedi" olarak çok meşhur olur. Sizde sayesinde para
kazanır dört köşe olursunuz işte, daha ne istiyorsunuz,
belanızımı?)
Ankara niçin soğuktur?
(06 olduğundan)
Üstesinden gelmesi gereken en büyük problem nedir?
(Korku)
Ayaklarımızda ellerimiz gibi olsaydı ne yapardık?
(Ne yapacağız, çorap yerine eldiven giyerdik)
Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan ne olur?
(Kral)
Fil kadar büyük tüy kadar hafif olan şey nedir?
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(Filin gölgesi)
Hiç diş ağrısı çekmeden dökülen şey nedir?
(Tarak)
Tüfek, makineli tüfeğe ne demiş?
(“Amma gevezesin be kardeşim”)
Heyecanlanınca büyüyen organımız hangisidir?
(Gözbebeğimiz)
Hangi gül kokmaz?
(Virgül)
Birine öküz gibi bakıldığında ne olur?
(O da tren gibi çarpar)

Çingeneler Amerika’yı nasıl okur?
(Abe de)
Adamın biri bıçakçıya gitmiş. Bu " Keser mi ?" demiş. Bıçakçı
ne cevap vermiş?
(“Hayır, o bıçak” demiş)
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Sigara içeni köpek ısırmaz niçin?
(Çünkü her yerde herkesten sigara isterler)
En çok kaşınan ilimiz hangisidir?
(Bitlis)
Rüyanızda aksakallı nine görmenizi neye yorumlarsınız?
(Rüyalarında artık hormonlu olduğuna)
Adam saçını ıslatmadan şampuanlamış, neden?
(Çünkü üstünde kuru saçlar için yazıyormuş)
Neden biri uzaktan sever.
(Kimsenin haberi olmasın diye)
En çok acı çeken dağ hangisidir?
(Ağrı)
Adamın biri, günesin doğduğu yer olan doğuya dönükse, arkası
ne olur?
(Gölge)
Çiçekleri dalından koparmayın, uyarısı hangi mesajı
vermektedir?
(Kökünden sökün)
Zürafa neden çok az yer?
(Çok yerse hepsini midesine göndermek zor gelir de ondan)
Zürafanın boyu neden çok uzundur?
(Kafası midesine uzaktır da ondan)
Ağzında bal olan arının, kuyruğunda nesi vardır?
(İğnesi)
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İki tür yılan var. Bunlara içecek ne verirsiniz?
(A Yılana gazoz, B Yılana limon)

En çirkin kişilik özelliği nedir?
(Bencillik)
Ağrı kesicisi olan birinin başka neyi olabilir?
(Erciyes kesicisi)
Bir kartal bir kartala ne demiş?
(Vay be tıpkı bana benziyorsun)
Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever?
(Mısır)
Nasrettin hoca eşeğine neden ters binermiş?
(Eşeğin dikiz aynaları olmadığı için)
Hizmette sınır yoksa ne olur?
(Sınırda hizmet vardır)
Sözlüyken kız konuşur erkek dinler, nişanlıyken erkek konuşur
kız dinler, evlenince ne olur?
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(Her ikisi konuşur mahalle dinler)
Bir elmayı yerken kurt bulmaktan daha kötü olan nedir?
(Yarım kurt çıkması)
Kırıldığı zaman kullanılan şey nedir?
(Yumurta)
Kırmızı pelerine hangi boğalar sinirlenmez?
(Kör boğalar)
Kimlerin yaptıklarına herkes burnunu sokar?
(Mendil imalatçılarının)
İnsanların yaptığı sahte paralar kadar paraların yaptığı neler
vardır?
(Sahte insanlar)
Hastalanıp doktora giden He-Man, reçete yazan doktorun
“reçeteyi kimin adına yazayım?” Sorusuna ne cevap verir?
(Gölgelerin gücü adına)
Yaşlanan genç kız ne olur?
(Kurulanır)
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Hangi kaba su konmaz?
(Ayakkabıya)
Bir kamyon, bir isim, bir şehrimiz hangi kelimedir?
( Manisa)
En büyük doğal enerji kaynağı nedir?
(Gençlik)
Ön kapıda karınız avaz avaz bağırıyor, arka kapıda ise
köpeğiniz durmaksızın havlıyor. Önce hangisini içeri alırsınız?
(Tabiî ki köpeği, en azından içeri girince susar)
Karanlıkta neyimizi göremeyiz?
(Gölgemizi)
Fark edilmek için ne yapılır?
(Sarımsak yenilir)
Beyaz atlı prensini bekleyenlere ne olur?
(Ne olacak, armudun sapı üzümün çöpü diye kılı kırk yararlarsa
evde kalırlar. Seyis bile almaz.)
Eskiden gerçekten dinozor yaşadı mı?
(Yok dinakolay yaşadı)
Size "Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim" diyen biri
hangi özellikleri ile övünüyordur?
(Eşek ve ata uygun özellikleriyle)
Kitabınızın evde kalması neyin gösterir?
(Kitabını evli olmadığını)
Hangi kalemle yazı yazılmaz?
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(Kontrol kalemiyle)
İskoçlar evlerinde neden buzdolabı kullanmazlar?
(Kapağını kapayınca içindeki ışığın sönüp sönmediğinden emin
olmadıkları için)
Yan kesici nereye gitmez?
(Çıplaklar kampına)

Öğrenciler savaşları niçin sevmezler.
(Tarih kitapları kalınlaştığı için)
Uykusunda kimler yüksekten düşer?
(Ranzanın en üstünde yatanlar)
Ağır olmadığı halde, bir gemiyi ne batırabilir?
(Delik)
Tembel öğrencinin okuldaki havası ne kadardır?
(Karnesini alıncaya kadar)
Sağduyulu olmak için ne yapılır?
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(Sol kulak kapatılır)
En büyük kayıp nedir?
(Öz saygıyı yitirmek)
Öğretmenimize yağcılık yaparsak ne olur?
(Kolesterolü yükselir)
Silgi kullanmadan resim çizme sanatına ne denir?
(Hayat)
90 yıla kadar ölmemenin sebebi nedir?
(Öd patlatmak)
İçilmeyip, yenen sigara hangisidir?
(Sigara böreği)
Koş ali koş, cümlesini ne zaman kullanırız?
(Babası Alinin karnesini gördüğü zaman)
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)
Milletvekillerinin en çok yediği salata hangisidir?
(Laf salatası)
Kendi aralarında ikiye ayrılan akrep burçlular hangileridir?
(Akrep ve kararep)
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Plajda üç kadın dondurma yiyormuş. Bunlardan birisi
dondurmayı emerek, diğeri yalayarak, diğeri de ısırarak yiyor.
Sizce bunlardan hangisi evlidir?
(Tabi ki parmağında yüzük olanı)
Hiç maydanozun arkasına saklanmış bir fil gördünüz mü?
(Hayır. Demek ki iyi saklanmış)
Mantarlar niçin şemsiye şeklindedir?
(Yağmurlu yerlerde yetiştikleri için)
Adamın biri durmadan uluyormuş, neden?
(İçine kurt düşmüş de ondan)
Gençken bilgi ağacını dikmeyenlerin neleri olmaz?
(Yaşlandıkları zaman sığınacak gölgeleri)
Mehter takımı neden iki ileri bir geri yürür?
(Arkada bir şey unuttuk mu diye bakmak için)
Sudan ucuz cep telefonu alınırsa ne olur?
(Ateş pahası faturalar ödenir)
Dilaverin in annesi sağ mıdır?
(Hayır sol)
Servis yapıldığı halde yenmeyen şey nedir?
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(Servis topu)
Dünya üzerinde en inanılmaz bilgisayar hangisidir?
(Beyin)
Hangi bağda üzüm yetişmez?
(Ayakkabı bağında)
En temiz böcek hangisidir?
(Hamam böceği)
Bir bebek patiğini giyemiyormuş. Neden?
(Çünkü "antipatik" miş)

Hava atıldığında ne olur?
(Fırtına çıkar)
Hangi ayda 28 gün bulunur?
(Bütün aylarda)
Termometrenin düşmesi neyi gösterir?
(Çivinin iyi çakılmadığını)
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Evlenip balayına gidenlere inat ne yapılır?
(Evlenmeyip alayına gidilir)
Bir Laz pilot uçağı nasıl uçurur?
( Dinamitle)
Her bacak nerede asılır?
(Kendi koyununda)
Hangi yazı silinmez?
(Alın yazısı)
Elektrikle şimşek arasında ne fark vardır?
(Biri ücretli, biri bedava) )
İlk Türk gemisi nerede yüzdürüldü?
(Denizde)
Saçınızı süpürge yaparsanız ne olur?
(Elektrik süpürgesi ile sizi terk eder)
Neden, son sözlerin hep yağmur yağarken söylenmesi istenir?
(Ağlarken belli olmasın diye)
İnsan ne yiyince üzülür?
(Kazık)
Haklıların mahkûm edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri
neresidir?
(Cezaevleri)
En hızlı yenilen şey nedir?
(Maaş )
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Bir daha bu yolları aynı hevesle yürürmüyüz?
(Biraz zor)
En çok hap nerede satılır?
(Ağrı)
Avcılar hedefe nisan alırlarken neden tek gözlerini kapatırlar?
(İki gözlerini kaparlarsa hiçbir şey göremeyecekleri için)
Benzin ile insan arasında ne benzerlik vardır?
(İkisinin de sulusu çekilmez)
En yakıcı alışkanlık nedir?
(Kaygı)
Yalancının mumu yatsıdan sonra nereye bağlanır?
(Jeneratöre)
Kaplan sözcüğü neden argodur?
(Kap-lan olduğu için)
Arkadaşınız yine kolayı seçerse ne yaparsınız?
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(Önemli olan gazozu seçmekti)
Gorillerin Burun delikleri neden büyüktür?
(Parmakları kalın olduğu için)
Alfabenin 28 harf olmasının sebebi nedir?
(“O” şimdi asker)
Kedi uzanamadığı ciğer hakkında ne yapar?
(Şok açıklamalar yapar)
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa bu ne
demektir?
(Orada güneş batıyor demektir)
Hakkınızı aradığınızda ne olur?
(Meşgul çalabilir)
Bize ait olduğu halde başkalarının kullandığı şey nedir?
(Adımız)

Güneş girmeyen eve ne girer?
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(Soluk yüzlü ev sahibi)
Doktor ile avukat arasında ne fark var?
(Doktor önce soyar, sonra dinler. Avukat önce dinler, sonra
soyar)
Şifreni dostuna söylersen ne olur?
(O da söyler dostuna, ondan sonra git kumda oyna. Dikkat et çöp
batmasın)
Asıl büyük kayıp nedir?
(Yaşarken içimizde ölen şeylerdir)
Kitap deftere ne demiş?
(Amma da boş adamsın)
Onsuz olunması en kötü şey nedir?
(Ümit)
Tavukların bacakları niçin kısadır?
(Yumurtalarının kırılmaması için)
Her seven deli olsaydı ne olurdu?
(Şehrin girişine tımarhane yazılırdı)
Karadenizliler tavşan yavrusuna ne derler?
(Büyüyünceye kadar bir şey demezler, büyüdükten sonra tavşan
derler)
Bir kele nasıl seslenilir?
(Hey-kel)
Hangi yapraklar sonbaharda dökülmez?
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(Kitap yaprakları)
Gelen mesajlar hangi elle okunur?
(Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre salakların %90´ı
gelen mesajları sağ eliyle okurmuş bana bak sakin el değiştirme.
Senin olduğunu herkes biliyor)
İnsan, en çok hangi zilden etkilenir?
(Karnında çalan zilden)

Fillerin kurduğu orduya ne denir?
(Filo)
Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
(Yoo, benim zaten ellerim vardı, salak)
Çektikçe kısalan şey nedir?
(Sigara)
Hiç ceza alınmadan öldürülen şey nedir?
59

(Vakit)
Israrla, “Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar”, diyenlerin
asıl amaçları nedir?
(Çünkü orda su daha ucuz)
Bazı yıkılışlar nedir?
(Daha parlak kalkışların teşvikçisidir)
İleri derecede miyop olanlar neye inanmazlar?
(İlk bakışta aşka)
Çukurova'da hangi tarlada pamuk yetişmez?
(Buğday ekilen tarlada)
Ava giden sakar adama arkadaşı ne hediye eder?
(Köpeği için kurşungeçirmez yelek)
Sevmek çay, sevilmek seker ise bu durumda ne olur?
(Ne olacak, garibanlar çayı şekersiz içmiş olur)
En değerli servet nedir?
(İman)
Bir insanin askeri merasimle gömülebilmesi için ne olması
gerekir?
(Ölü)
İstanbul’da en çok et yenen ilçe hangisi?
(Şişli)
Ferhat dağları delerse ne olur?
(Helal olsun, becerikli adam yani, baksana Mecnun hala bir
kazma bile bulamadı)
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İçinde günlük süt bulunan şey nedir?
(İnek)
En son hangi dişler çıkar?
(Takma dişler)
En uzun hikâye nedir?
(Yılan hikâyesi)
Sınav zamanı zeki öğrenci nasıl bir ilan verir?
(Kalorifere yakın, öğretmene uzak, kopyaya elverişli arka sıra
bir haftalığına kiraya verilecektir ihtiyaç sahiplerine duyurulur)
Bayanlar neden matematik gibidirler?
(Her zaman problem çıkardıkları için)
Yarım elma neye benzer?
(Diğer yarısına)
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Her sınavda çıkabilecek sorular nelerdir?
(Adın, soyadın, numaran)
Papaz neden her gün pilav yemez?
(Bazı günler rejim yapar)
Şişmanlar niçin güneş yağı kullanmazlar?
(Kendi yağlarıyla kavruldukları için)
Gerçekler acı ise baklava nedir?
(Tatlıdır. O zaman baklava gerçek değildir)
Hangi yük ağırdır?
(Gerçeklerin yükü)
Bir İskoç' tan daha cimri ne vardır?
(İki İskoç)
Brütüs, Sezar'ı vurunca, Sezar ne dedi?
(“Ahhh”)
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En güçlü iletişim kanalı hangisidir?
(Dua)
Elekle su nasıl taşınır?
(Su dondurularak)
Ayaklar, okula gidecek kadar enayi ise eller nedir?
(Kopya çekecek kadar asildir)
En eski ilimiz hangisidir?
(Eskişehir)
Sen hiç sahanda yumurta yedin mi?
(Evet. Peki deplasmanda yedin mi?)
Sürahi bardağa ne demiş?
(Sen olmasan içimi kime boşaltırım)
En neşeli çiçek hangisidir?
(Gül)
Bisiklet ne zaman uçak kadar hızlı gider?
(Uçağa bindiği zaman)
Dünya dönerse ay ne olur?
(Kebap)
Ne zaman gol diye bağırıp arkanızı döndüğünüzde kimi
görürsünüz?
(Elinde ofsayt bayrağıyla bekleyen hayatı)
Son gülen neden iyi gülmez?
(Şakadan anlamıyordur da ondan)
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Bir anne yüreği neye benzer?
(Dibinde daima af bulunan bir uçuruma)
Hostesler neden havada dedikodu yaparlar?
(Yerin kulağı olduğu için)

Yükselen, alçalan, ama hep aynı yerde duran şey nedir?
(Termometre)
En güzel ders hangisidir?
(Boş ders)
Tuzdan bir bahçeniz, şekerden bir eviniz, ateşten bir aşkınız
olursa ne olursunuz?
(Onu bunu bilmem ama yağmur yağarsa masal olacağınız kesin)
Ne zaman okul biter?
(Tam öğrenmeye başlanıldığı zaman)
Kedi kullanamadığı programa ne der?
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(Virüslü der)
Yılanla kirpi evlenince ne olur?
(Dikenli tel)
Hangi kuşağı belinize bağlıyamazsınız?
(Gökkuşağını)
Başarılı adam kimdir?
(Karısının harcayabileceğinden daha fazla kazanandır)
Başarılı kadın kimdir?
(Böyle bir adam bulandır)
Denizi çok olan ilimiz hangisidir?
(Denizli)
Sahte gözyaşları ne hatırlatır?
(Tuzlu suyu)
Denizden kum nasıl çıkar?
(Islak)
Yukarı aşağı gidip gelen kırmızı şey nedir?
(Asansöre düşmüş domates)
Yürüyen merdivende ne yapılmaz?
(Basamak sayılmaz)
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İstanbul’da en çok kahvaltı yenen ilçe hangisidir?
(Zeytinburnu)
Erkeğin de, kadının da terbiyesi ne zaman belli olur?
(Birbirleriyle tartıştıkları zaman)
Saat üç ile beş arası ormanda yürümek neden tehlikelidir?
(Çünkü fillerin paraşütle atlama saatidir)
Adımız gibi bildiğimiz bir şey nedir?
(Soyadımız)
Yeni yıl ne zaman iptal olur?
(Eskisini buldukları zaman)
Banker ile tanker arasında ne benzerlik vardır?
(İkisi de batınca felaket olur)
Yamyamlar uçağa ne derler?
(İnsan konservesi)
Üçgen bir adam öldükten sonra üçgen bir tabuta konulmasını
istemiş.
Adam ölmüş fakat üçgen tabuta sığmamış. Neden?
(İsteği yerine gelince zevkten dört köşe olmuş)
Bir kadın kocasını milyoner yapabilir mi?
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(Eğer adam daha önce milyarder ise milyoner olur)
Erkek erkeğe yenen yemeğe ne denir?
(Menemen)
Beş yumurta, üç yumurta daha, ne olur?
(Nefis bir omlet)
Akılsız başın cezasını kimler çeker?
(Onu kendilerine "baş" seçenler)
En gürültülü maç hangi takımlar arasında oynanır?
(Mehter takımı ile bando takımı arasında)
Doktorla cellât arasındaki benzerlik nedir?
(İkisi de ceza görmeden öldürürler)

Kimler gol atamazlar?
(Tipi ofsayt olanlar)
Memur maaşı ile bulgur pilavı arasındaki benzerlik nedir?
(İkisi de hemen suyunu çeker)
Bir şey bilenler ne için konuşur?
(Alim sansınlar diye)
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Bir şey bilmeyenler ne için susar?
(Adam sansınlar diye)
Çok sıcak bir çorba nasıl içilir?
(Kaşıkla)
Yiğitlere isimleri yaptıkları kahramanlıktan sonra verilir.
Virüslere isimleri ne zaman verilir? (verdiği zarardan sonra
verilir)
En sakar ilimiz hangisidir?
(Sakarya)
Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu nedir?
(Uyanmaktır)
Hakem ile trafik polisi arasında ne benzerlik vardır?
(Her ikisi de kocaman adam oldukları halde düdük çalarlar)
At nalı uğur getirseydi ne olurdu?
(Eşekler yük taşımazdı)
Ayı neden armudun iyisini yer?
(Kötüsünün tadını beğenmediği için)
Türlü türlü kül yutmuşa ne denir?
(Kültürlü)
Memurlar sabahları neden pencereden dışarıyı seyretmezler?
(Öğlenden sonra yapacak işleri kalmayacağı için)
Yanlış tabela ne göstermez?
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(Günde bir kere bile doğru göstermez)
Ferrari’sini satan adamın bilgeliğinden kim şüphe eder?
(Şahini’ni satan bilge)

Türkiye’de acil hastalara ameliyattan önce ne verilir?
(Gün verilir)
Avcı, bir kurşunla geyiği hem ayağından hem de kulağından
nasıl vurabilir?
(Geyik ayağıyla kulağını kaşırken ateş ederse)
Avukatlar niçin kadın gibi uzun elbise giyerler?
(Çok konuştukları için)
Bir kalas ters çevrilirse ne olur?
(Salak olur)
Kedinin tırmaladığı köpek ne demiş?
(Hiçbir şey, köpekler konuşamaz ki)
Temelli mi gidiyorsun?
(Hayır, kaba inşaat)
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Leylek niçin tek ayak üzerinde durur?
(Öbür ayağını da kaldırırsa düşeceği için)
Aşkınıza karşılık verilmiyorsa ne istersiniz?
(Peşinde eskittiğiniz ayakkabıların parasını)
Bir yılan bir fareyi bir hamlede yutunca fare ne demiş?
(Uzun ince bir yoldayım)
Havadan para kazananlar kimlerdir?
(pilotlar)
Gülü seven dikenine katlanırsa ne olur?
(Kaktüs sevenin vay haline. Leylim ley)
Hangi iki organımız bizi soğuktan korur?
(Kaş ve kol)
Gezici kütüphane otobüsünde kimlere yer verilmez?
(Hamilelere)
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Hangi eve giren senelerce o evden dışarı çıkamaz?
(Cezaevinde)
Yırtıcı bir hayvana nasıl bakılır?
(Uzaktan)
Dünyada en keyifli ölüm hangisidir?
(Rol icabı olanı)
Arabaların kelebek camları ne değildir?
(Önceden tırtıl cam değildir)
Hayatınıza renk katmak isterseniz bunun tek bir yolu nedir?
(Boyacı ile evlenmek)
Adamın başına radyo düşmüş, hiçbir şey olmamış. Neden?
(Radyoda hafif müzik çalıyormuş)
Vicdanım çok temiz olanlar kimlerdir?
(Vicdanımı hiç kullanmayanlar)
İstanbul’da futbol meraklıları nerede otururlar?
(Topkapı da)
Bir nehir ne zaman tembellik eder?
(Yatağından çıkmadığı zaman)
Podyuma çıkan file ne denir?
(Defile)
Ölüm her gülüşe bir kurşun sıkarsa ne olur?
(Umuda kurşun işlemez)
İtfaiyeciler neden kırmızı kemer takarlar?
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(Pantolonları düşmesin diye)
Hiç kıpırdamayan kele ne denir?
(Heykel)
Hangi yaprak solmaz?
(Defter yaprağı)

Her mutluluk bir kum tanesi ise bütün sahiller ücretsiz kime
verilir?
(Sevilenlere)
Kimler profesyonel atıcıdırlar?
(Politikacılar)
Kurdun ensesi neden kalındır?
(Rejim yapmadığı için)
Yürüyen yeşil adam kimdir?
(Trafik lambasındaki 'Geç' işareti)
Ön tekerleği dönmeyen bisikletin neresine bakılmaz?
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(Arka tekerleği dönüyor mu diye bakmaya gerek yoktur)
Bir daha kumar oynamayacağını söyleyen biri ne yapar?
(Bahse girer)
Duran kırmızı adam kimdir?
(Fotoğrafçıya poz veren itfaiyeci)
Hangi ilimizde hayvanlar mutsuzdur?
(Balıkesir)
Hayat yokuşunu tırmanırken, karşılaşılan insanlara ne için iyi
davranılır?
(İnişte yine onlarla karşılaşılacağı için)
Hangi kanun insanları yargılamaz?
(Yer çekimi kanunu)
Hapşıran düşmana ne denilmez?
(Çok yaşa)
Etrafı su ile çevrili toprağa ne denir?
(Çamur)
Bir politikacının ölüp ölmediğini nasıl anlarız?
(Ağzına bakarız, kapalıysa ölmüştür)
Türkçe' de en uzun kelime hangisidir?
(Lastik)
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Hangi yardım bizim için kötüdür?
(Kafamı gözümü yardım)
Kalbimiz kırıldığında kırıklarını neden toplarız?
(Ayaklara batmasın diye)
Kutuplara giden bir zenci ne olur?
(Çikolatalı dondurma)
Termometre ile öğretmen arasında ne benzerlik vardır?
(Her ikisi de sıfırı gösterdiği zaman, insanlar titrer)
Hiç yorulmadan dünya yolculuğu yapan şey nedir?
(Posta pulu)
Uzun Lafın Kısası nedir?
(U.L. )
Ölümden neden korkmayız?
(Çünkü biz varken o yoktur, o gelince de biz olmayacağız)
Zorla güzellik nasıl olur?
(Estetikle olur)
Herkes iyiliğinizi isterse ne olur?
(İnat değil mi, vermeyin)
Hangi simit yenmez?
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(Deniz simidi)
Issız bir adada tek başına kalmış bir kazazede
kolunda saat olmadığı halde saatin kaç olduğunu bilebiliyormuş.
Nasıl?
(Cep saatine bakarak)
Hayat yedek oyuncularla dolu olursa ne olur?
(Boşalan yer her zaman doldurulur)
Aşkta şansı olan adama ne denir?
(Bekâr)
Herkes saçıyla oynarken, o favorisiyle oynarsa o kimdir?
(O bir radikel)

Şişmanların rejimi ne zaman başlar?
(Hep yarın başlar)
Güvenilen güzelliği sivilce alır giderse, güvenilen Pc'yi kim alır
gider?
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(Virüs alır gider)
Hangi soğan yenmez?
(Omurilik soğanı)
Sen ben olsaydın ne olurdu?
(Seni sevmenin ne kadar zor olduğunu anlardın. Yihhuu tam
isabet)
Pekiii, Ben sen olsaydım ne olurdu?
(Bu kadar sevilmenin tadını çıkartır, kıymetini bilirdim. Vavv
işte buna şapka çıkartılır)
Bir adam mahkemede yargılanıyormuş.
O sırada jüriden çatal bıçak sesleri gelmiş. Ne olmuş?
(Adamın hakkını yemişler)
Ayağını yorganına göre uzatmayan ne olur?
(Üşütüp, romatizma)
Sarhoşlar hangi bilgin için "O da bizdendir" derler?
(Dünyanın döndüğünü ilk iddia eden Galile için)
Öğretmen derste öğrencilerine "Dinleyin" demiş. Öğrenciler ne
yapmış?
(Din din din din)
Fransız ordusunda en büyük ayakkabıları kim giyer?
(En büyük ayaklı asker)
Hıyar denize düşerse ne olur?
(Denizhıyarı)
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Fatih Sultan Mehmet 18 yaşını bitirdikten sonra ne yapmıştır?
(19 yaşına basmıştır)
Hangi ilimizdeki hayvanlar aç değildir?
(Tokat)
Adamın başına minicik bir taş düşmüş, hemen ölmüş. Neden ?
(Ummadığın taş baş yararmış)

Kristalin bedelini göze almayan ne yapmasınlar?
(Onunla oynamasınlar)
Her tarafı sayılarla dolu olan adama ne denir?
(Numaracı)
Trafik sıkışınca ne olur?
(Tuvalete gider)
Seni seviyorum diyenin sevgisinden neden şüphe edilir?
(Çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir)
Kaynanasını kaybeden biri nasıl bir ilan verir?
(Görenlerin insaniyet namına görmezlikten gelmeleri rica
olunur)
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Futbolculara ne için kızılır?
(Çimenlere bastıkları için)
İdama mahkûm tembel bir devlet memuru,
son arzusu sorulduğunda ne cevap vermiş?
(Bugün git yarın gel)
Türkiye’nin en namuslu ilçesi hangisidir?
(Şereflikoçhisar)
Bahçeler nasıl temiz tutulur?
(Yan komşunun bahçesine atılan çöplerle)
Kral ölürse oğlu ne olur?
(Yetim olur)
Herkes insanlığı değiştirmeye çalışırsa ne olur?
(Kendisini değiştirmeye zaman bulamaz)
Amerikan ordusunda en büyük şapkalı adam kimdir?
(En büyük başı olan)
Karanlıkta mehtapta oturmak iyidir, daha iyisi nedir?
(Mehtap'la karanlıkta oturmak)
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Hangi yolda yürünmez?
(Samanyolu’nda)
Beyaz gülün gölgesi ne renktir?
(Siyah)
Ayakkabı zammından en çok kim etkilenir?
(Kırkayak)
(Beş inek, büyük bir caddede karşıdan karşıya nasıl geçer?
(Trafiği aksatarak)
Genç kız, eli ekmek tutan biriyle evlenmek isterse ne yapar?
(Gayet basit, Fırıncıyla evlenir)
Adamın biri çölde tek başına kalmış. Etrafında da kimsecikler
yokmuş.
Birden top sesleri ve gooool diye bir ses gelmiş. Ne oluyormuş?
(İn cin top oynuyormuş)
Kekemeler ne zaman kekelemezler?
(Konuşmadıkları zaman)
İki kırkayak birleşince ne olur?
(Fermuar)
En kibar kuş hangisidir?
(Baykuştur)
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Akıl başta giderse ne olur?
(Önemli değil zaten şöyle bir uğramıştı)
İpini koparan dışarı çıkarsa, bağlayan ne yapar?
(İçeri girer)
Körler kaça ayrılır?
(İkiye. Hangileridir? Birincisi senden başkasını görmeyen ben,
ikincisi beni göremeyen sen. İn oradaaaan düşeceksiin)
Kırılınca tamir edilmeyen şey nedir?
(Kalp)

Yaya geçidinden kimse geçmezse ne olur?
(Geçit yaya kalır)
Borç isterken neden dürüst olmak gerekir?
(Ödenmeyeceği baştan söylenmelidir)
Tereyağı niçin yağlıdır?
(Ekmeğe sürerken gıcırdamışın diye)
Denizler niçin tuzludur?
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(Balıklar kokmasın diye)
Renkli bir seyahat ne ile olur?
(Mavi trenle)
Birini severseniz ne olur?
(Telefon şirketleri zengin olur)
İnsanların sizi ezmemesi için ne yaparsınız?
(Ehliyet alın, siz onları ezin)
Sabrın sonu nedir?
( Resettir)
Kendini mutlu hisseden birine ne denir?
(Merak etme, birazdan geçer)
Şiddete karşı savaşmak için ne yapılır?
(Şiddet yanlılar görüldüğü yerde kurşunlanır)
Sınava kopyasız girmek neye benzer?
(Savaşa silahsız girmeye benzer)
Ne için Sakla samanı denir?
(İnekler aç kalsın diye)
Hangi macunla diş fırçalanmaz?
(Lahmacunla)
Bir Laz gülmekten katıla katıla ölmüş. (Otopsi yapmışlar
Neyi bulamamışlar?
(Espriyi bulamamışlar)
Çözmek için problem yoksa ne yapılır?
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(Önce problem çıkarılır)

Hangi bebek süt içmez?
(Gözbebeği)
İçinizin açılması için ne yapılır?
(Sık sık ameliyat olunur)
İstanbul'un en sivri ilçesi hangisidir.?
(Şişli)
Yangın çıkarsa ne olur?
(İlk beni kurtarın)
Evde patron olduğunu iddia eden erkeklere neden kesinlikle
inanılmaz?
(Çünkü muhtemelen başka yalanlarda söylüyorlardır)
Hangi kazanın kaymakamı yoktur?
(Trafik kazasının)
Uluslararası para birimi nedir?
(Rüşvet)
Kim demiş; "kırmızı ışıkta geçilmez" diye?
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(Rahmetli geçerdi)
Herkeste olduğu halde kadınların,
Kocalarınınkini kullandığı şey nedir?
(Soyadı)
Demir açıkta bırakılırsa paslanır, altın bırakılırsa ne olur?
(Çalınır)
“Sen bir âlemsin”, cümlesi iltifatmıdır?
(Ne âlemi? Hayvanlar âlemi)
İki adam muhabbet yaparsa bu ne muhabbetidir? (Geyik
muhabbeti) Bu ne geyiğidir? (Ren geyiği) Ne reni? (El freni) Ne
eli?(Hanımeli) Ne hanımı? (Ev hanımı) Ne evi? (Dağ evi) Ne
dağı?(Ağrı Dağı) Ne ağrısı?(Baş ağrısı) Ne başı?(Kuşbaşı) Ne
kuşu?(Muhabbet kuşu) Ne muhabbeti?(Geyik muhabbeti) Ne
geyiği? (Haydaaa)
Doktorlar ameliyatta niçin maske takarlar?
(Yanlış ameliyat ettikleri hasta tanımasın diye)

Bir aile hep patates yiyormuş. Bir gün kapı çalmış. Kim gelmiş?
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(Gına)
Rıdvan'ın bir büyüğü nedir?
(Rıdtwo)
Barışı korumanın en iyi yolu nedir?
(Savaşa hazır olmaktır)
Beş yıllık okulu otuz yılda bitirene ne denir?
(Öğretmen)
Pireler ne diye zıplarlar?
(Hop hop diye)
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?
(İnsan bir haber verir yani., burada boşuna mı bekledik)
Bir otomobil ne zaman bir trenle aynı hızla gider?
(Otomobil trene yüklendiği zaman)
Gemiler niçin karaya oturur?
(Koltuğa sığmadıkları için)
Nerede Alın teri dökülmeden para kazanılır?
(Buzhanede)
Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından ne kaybeder?
(Hiçbir şey)
Hangi tarlada sebze yetişmez?
(Mayın tarlasında)
Kimler için bir gün 25 saattir?
(Sabahları 1 saat erken kalkanlar için)
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Başkalarının izinden gidenler geride ne bırakmazlar?
(İz bırakmazlar)
Patladığı halde ses çıkarmayan şey nedir?
(Sivilce)

Eskiden ata bakan Ali, şimdi nereye bakar?
(Hipodroma)
Öğrenciyi altın sıraya koymuşlar ne demiş?
(İlle de teneffüs)
Bir adam pazardan eli sarılı gelmiş neden?
(Fiyatlar el yakıyormuş)
Kadın ve politikacıdan ortak beklenti nedir?
(Çenelerini kapamaları)
Kızını dövmeyen ne yapar?
(Torununu erken sever)
Adalet olmadan ne olmaz?
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(Düzen olmaz)
Bilgisayar oyunlarıyla hayat arasındaki tek fark nedir?
(Hayatı save edememektir)
Arkadaşını 3 kuruşa satanı ne yaparlar?
(Promosyon olarak dağıtılır)
Bir fil ile fare plaja gitmişler, fakat sadece biri denize girmiş.
Neden?
(Ortaklaşa kullandıkları tek mayoları olduğu için)
Dünyanın döndüğünü en iyi kim bilir?
(Sarhoş)
Toplu iğne, dikiş iğnesine ne demiş?
(Kafasız)
Karadenizli ampulü nasıl takar?
(Kendisi dönerek)
Padişahlar neden tahta otururlar?
(Henüz koltuk bulunmadığı için)
Oyun neden ayakta alkışlanır?
(Oturacak yer olmadığından)
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Yıpranmak neden iyidir?
(Paslanmaktan iyidir)
Acele kan aranıyor, grubu fark etmez anonsu kimler için
yapılır?
(Vampirler)
Savaşın iyisi, barışın kötüsü hangisidir?
(Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur)
Hiç borcu olmayan ilçemiz hangisidir?
(Ödemiş)
Dünyadaki tüm insanların uymak zorunda olduğu kanun
hangisidir?
(Yer çekimi kanunu)
Oturduğunuz binanın asansörü bozuksa ne yapılır?
(En yakın komşu apartmanın asansörü kullanılır)
Gençlerin hayallerini yıkarlarsa ne olur?
(Yerine gökdelen yapılır)
Dokunmadan tutulan şey nedir?
(Oruç)
Adamın başına saksı düşmüş fakat hiçbir şey olmamış. Neden?
(Adamın aklı bir karış havadaymış)
Deve dikenden hoşlanırsa eşek neden hoşlanır?
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(Dikmeyenden)
Domatesler neden kovboy olamazlar?
(Kızılderili oldukları için)
Hangi boğazdan geçilmez?
(İnsan boğazından)
Niçin elbise satın alırız?
(Bedava vermedikleri için)
Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyenler ne yapamazlar?
(Yeni okyanuslar keşfedemezler)

Dost kara günde ne olur?
(Karanlığa karışır)
Sineğin içinden ne çıkar?
(İnek)
Dönen ördeğe ne denir?
(Fırıldak, Fırıl-duck)
88

Paylaşılan bir sevinç ve acı ne olur?
(Sevinç İki kat artar, acı yarıya iner)
Adamın otopsisinde yüreğinde diş izi bulunmuş. Neden?
(Ölmeden önce yüreği ağzına gelmiş)
Kurbağa koltuğa oturtulursa ne yapar?
(Yine çamura atlar)
Türkiye'nin en karanlık ilçesi hangisidir?
(Bodrum)
Daire kiralayamayan biri ne yapar?
(Kare kiralar)
Hangi bacadan duman çıkmaz?
(Peri bacasından)
Şeftali ile Fil arasında ne fark vardır?
(Renk Farkı)
Şüphe çoğunlukla nedir?
(Faydası olmayan bir ıstıraptır)
Karınca ata binmiş ve ata ne demiş?
(Çek usta luna parka)
Damlaya damlaya ne olur?
(Depoda su kalmaz)
Gözlemeyi en çok kim sever?
(Nöbetçi)
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Yalancının mumu yatsıya kadar yanarsa ne olur?
(Tüh ya, evde yedek mum da kalmamış)
En sıkıntılı ilçemiz hangisidir?
(Of)
İki tekvandocu bir araya gelirse ne olur?
(Çiftvandocu)
Bir meyve suy ne için çok hızlı içilir?
(Son kullanma tarihine az kaldığı için)
Doktorların hangi ameliyatı yaparlarken gözleri sulanır?
(Omurilik soğanı)
Dikkat etmezseniz ne olur?
(Güme gidersiniz. Dün de güme gittiniz değil mi. Ama güm evde
yoktu. Demiştim gitmeden önce telefon et geliyorum diye. Ama
dinleyen kiiim, herkes Leyla)
İlk Türk bayrağını kim dikmiştir?
(Terzi)
Üşüyen 3 İskoç ne yapar?
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(Bir mumun etrafında toplanırlar)
Hiç bozuk parası olmayan biri onları ne yapmıştır?
(Hepsini tamir ettirmiştir)
Karanlık geceleri uykusuz geçirenlere kimler yetişemez?
(Sabaha kadar uyuyanlar)
En güzel kokan fil hangisidir?
(Karanfil)
Bir kralın önüne geçip oturmaya kim cesaret edebilir?
(Şoförü)
Her hakkı saklıysa, ne olur?
(Ben de "Bunca Hakkı nerede?" diyordum)

Elmanın iyisini kim yer?
(Armuttan hoşlanmayan ayılar)
Hava korsanı uçağı kaçıracaktı, yapamadı. Neden?
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(Çünkü uçağı kaçırdı)
Virüsünü söylemeyen neyi bulamaz?
(anti-virüsünü bulamaz)
İnek kuyruğunu ne zaman sallar?
(Canı istediği zaman)
Çayla kahve arasında ne fark vardır?
(Çayda yüzülür, kahvede yüzülmez)
Hangi karnede sıfır olmaz?
(Sağlık karnesinde)
Her şeye maydanoz olan adamı ne yapmışlar?
(Salataya doğramışlar)
Gözlüğünüz numaralı değilse nedir?
(Kale arkası)
Plastik cerraha ne olmuş?
(Ateşe yakın durduğu için erimiş)
Hangi bağda üzüm yetişmez?
(Ayakkabı bağında)
Adamın kalbi çalışmıyormuş neden?
(Adam taş kalpliymiş)
Hah, geldin mi?
(Yok, birazdan gelecem)
Bir şeyleri hatırlayamama ihtimalimiz neye bağlıdır?
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(Bir şeyleri hatırlayamama ihtimaliiii, şeye bağlıdır, şeyeee,
hımmmm, kahretsin yaaaa)
İyiliğe gücün yetmeyenler ne yapmasınlar?
(Kötülük)

Eskiden ekmek aslanın ağzında olursa, şimdi neresindedir?
(Şimdi aslan da aç)
Hangi top zıplamaz?
(Kartopu)
Gençliğim acı veriyorsa ne yapılır?
(Çok kolay artık, Ameliyatla aldırılır)
İnekler neden çıngırak takarlar?
(Kornaları olmadığı için)
Gönlünde size yer olmadığını söyleyen arkadaşınıza tepkiniz ne
olur?
(Fark etmez bizde ayakta da gideriz abi, taktığın şeye bak)
Kardan adamların burnu neden kırmızıdır?
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(Soğuktan üşüdükleri için)
Hangi meslektekiler bir gün bile çalışmazlar?
(Gece bekçileri)
Sakız çiğnemek kimlere zararlıdır?
(Sakızlara)
Horoz nerede öter?
(Kendi çöplüğünde)
Bitkisel hayata giren bir genç erkek nasıl yaşar?
(Hıyar gibi yaşar)
Çalındığı halde görülmeyen şey nedir?
(Islık)
Dünyanın en soğuk nehri hangisidir?
(Don nehri)
Bir fil elektrik direğinden daha yükseğe zıplayabilir mi?
(İyide., elektrik direği zıplayamaz ki)
Kekemeler ne zaman kekelemezler?
(Konuşmadıkları zaman)
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Türkiye’nin en efendi ilçesi hangisidir?
(Beyşehir)
Adam, şapkasını çıkardığı zaman kafatası görünüyormuş.
Neden?
(Karısı başının etini yemiş)
Denizaltının bir küçüğüne ne denir?
(Denizbeş)
“Beş bin kere söyledim” cümlesini kullananlar en çok neden
nefret ederler?
(Abartmaktan)
Can neden boğazdan gelir?
(Can Emirgan’da oturduğu için.)
Bebeğe tır çarpmış ama bebek ölmemiş, neden?
(Çünkü bebeğin bezi bariyerliymiş)
İnsanlar hangi hakka sahip değildir?
(Kötülük karşısında kararsız kalmak hakkına)
Hastaneden taburcu edilen hastaya ne verilir?
(Kabarık fatura)
Bitkisel hayata giren bir genç bayanın maksadı nedir?
(Maksat yeşillik olsun)
Üstüne yazı yazılmayan satır hangisidir?
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(Kasap satırı)
Neden yalnızca padişahlar tahtta oturur?
(Sarayda bir tek koltuk olduğu için)
Kendisine yamuk yapmaktan hoşlanmayan birine ne yapılar?
(Kare, çember, dikdörtgen falan yapılabilir. Mümkündür, bir
mahzuru yok)
Hiç kar yağmayan hava hangisidir?
(Oyun havası)
Soyulup da yenilmeyen şey nedir?
(Banka)

Balık baştan kokar, neden?
(Ayakları yoktur da ondan)
İngilizler pamuğu nerden alırlar?
(Eczaneden)
Temizlenen virüs kimi aratır?
(Bulaşanı aratır)
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Kim ferman dinlemez?
(Virüs)
Yumurta kime dokunur?
(Yumurtaya dokunana)
Yankesiciler neden modayı takip ederler?
(Ceplerin yerini öğrenmek için)
Burada; İstediğiniz kadar sigara ve gazoz içebilir, ortalığı
istediğinizden beter kirletebilir, bol bol dedikodu ve demagoji
yapabilir ve her şekilde zırvalayabilirsiniz, diye bağıran kişi
daha sonra ne yapar? (Orayı terk eder)
İnandığınız gibi yaşamazsanız ne olur?
(Yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız)
Bir ülkede kadın erkek eşitliği halinde ne yapılır?
(Penaltılara gidilir)
Bir duvar bir duvara ne demiş?
(Köşede buluşalım)
Çok zayıf birinin öncelikli eksikleri nelerdir?
(İç organları)
En güzel çay hangi dağda içilir?
(Çaybar-dağı'nda)
Bütün yardımları kabul eden birinin en belirgin özelliği nedir?
(Çok yardımseverdir)
İskoçyalılar neden ölülerini basları dışarıda gömerler?
(Mezar taşından tasarruf yapmak için)
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Hangi yolda trafik kazası olmaz?
(Samanyolu'nda)
Bebek altına yapıyorsa ne yapılır?
(Üstüne de yapsın diye ters çevrilir)
Ayakta yetişen bitki nedir?
(Mantar)
Kediler hangi balığı yemekten korkarlar?
(Köpek Balığını)
Havada uçan yeşil zeytine ne denir?
(Havada uçan yeşil zeytin)
Yerde gezinen siyah zeytine ne denir?
(Havada uçan yeşil zeytinin gölgesi)
Çocuk arkadaşına "kırda oynayalım" diye teklif ederse ne olur?
(Arkadaşı da "Kırarsak nasıl oynarız" diye uyarır)
Dananın kuyruğu ne zaman kopar?
(Bir yere sıkışınca)
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Cetvelle çizilemeyecek tek geometrik şekil nedir?
(Yamuk)
Hırsızlar neyi kötü çalar?
(Gitarı)
Savaşta ölene şehit dendiğine göre yaralanana ne denir?
(Geçmiş olsun)
Hayat kimleri affetmez?
(Geç kalanları)
Burada nefes almamanızın nedeni ne olabilir?
(Daha ucuz bir yer biliyorum)
Erkek ata ne denir?
(Bayat)

Gece, rüya göremeyince ne yapılar?
Işıkları yakılır)
Her kitaplık ne kapatır?
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(Bir hapishaneyi)
Dişçi ile çiftçi arasında nasıl bir benzerlik vardır?
(İkisi de kök söker)
Kedi ağzıyla kuş tutarsa ne olur?
(Zamanla, kulağıyla da balık tutabilir)
Musluk neden damlar?
(Burnunu çekemediği için)
Adam bakkala bir adres sormuş, kendini Bağdat'ta bulmuş,
neden?
(Çünkü sora sora Bağdat bulunurmuş)
Sıcak kahve nasıl içilir?
(Fincanla)
Yerin kulağı vardır benim de kulağım var. O zaman ben yer
miyim?
(Yemem)
Virajı bile alamayan bir kimdir?
(Fakirdir)
Kokan file ne denir?
(Karanfil)
Her virüs nedir?
(Bir tecrübedir)
Beş yıllık okulu otuz yılda bitirene ne denir?
(Öğretmen)
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Hangi kaptanlar, gemiyi batarken terk ederler?
(İyi yüzme bilen kaptanlar)
Kafe de karşı masada oturan kızı fark ettirmeden keserseniz ne
olur?
(Kız kan kaybından ölür)

İlim ne yapar?
(Aşağıdakileri yükseltir)
Cahillik ne yapar?
(Yüksektekileri alçaltır)
Adam bilgisayar başında uyuyakalmış. Ertesi gün nezle olmuş.
Neden?
(Windows açık kalmış)
Fiyakalı bir elbiseye karşı ne giyilir?
(V yakalı)
Hangi düğme elbiseye dikilmez?
(Elektrik düğmesi)
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En tatlı ay hangisidir?
(Balayı)
Kim evini kiraya vermez?
(Kaplumbağa)
(Hangi anahtar hiçbir kapıyı açamaz?
(Sol anahtarı)
Dar günde dostlarınız ne olur?
(Dost sandıklarınız arazi olur)
John Wayne'in ebesi kimdir?
(Ebeveyn)
Bir balık başındaki "B" harfini kaybederse ne olur?
(Alık)
Kafanı çevirip duran birinin amacı nedir?
(Aklından geçenleri kimse okumasın diye)
Hangi istasyonda tren durmaz?
(Benzin istasyonunda)
Güzel yüz neye âşıktır?
(Aynaya)
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Nefes kesen bir roman yazan yazarın okurları ne olur?
(Nefessizlikten tüm okurlarım ölür)
Hangi tasla su içilmez?
(Kafatasıyla)
Tuvalette gol olur mu?
(Hayır, sonuç her zaman sıfır sıfırdır)
Gökdelenin üzerinde kırmızı bir ışık yanıp sönerse ne anlarız?
(Binanın şarjının bittiğini)
Yağmurlu havalarda gökyüzüne baktığımız zaman ne görürüz?
(Şemsiyemizi)
Atı alan Üsküdar'ı geçerse ne olur?
(Takibe devam edilir)
Hangi kazanın kaymakamı yoktur?
(Trafik kazasının)
Kasaplık fil nedir?
(Fileto)
Gördüğünüz Ali değilse nedir?
(Şehirlerarası otobüs terminali)
Lastik neden esner?
(Uykusu geldiği için)
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Hiç kimsenin okuyamadığı yazı hangisidir?
(Alın yazısı)
Camdan evde oturanlar ne yapmazlar?
(Başkalarına taş atmazlar)
Telefonunuz dinlenirse tepkiniz ne olur?
(İyi iyi dinlensinler zaten çok yorulmuşlardı)
Yıkanan Ton'a ne denir?
(Washington)

Adamın karnı açmış denize dalmış, tok çıkmış, neden?
(Adam vurgun yemiş)
Zenciler kollarına baktıklarında neden kendilerini görürler?
(Karakolda ayna var)
Akıllı olunursa ne olunmaz?
(B kıllı)
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Yüzme bilmeyen bir çocuk denize düşerse ne olur?
(Islanır)
Adapazarı'na ne için gidilir?
(Bir kaç tane ada almak için)
Virüs ölür gözü nerde kalır?
(Diskette kalır)
Adamın biri hamama gitmiş, terlememiş. Neden?
(Çünkü adam no-termiş)
Avlanması en zor hayvan hangisidir?
(Dinozor)
Adamın biri yere bir çember çizmiş, ortasına bir çap çizmiş ve
gülmeye başlamış, neden?
(Adam kendi çapında eğleniyormuş)
İki dil bilen biri bu dilleri nasıl konuşur?
(Ağzıyla)
Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur?
(Islanır)
Hiç hareket etmeden neyimizi değiştirebiliriz?
(Düşüncemizi)
Dünya düşüncesi kalpte nedir?
(Karanlıktır)
Ahiret düşüncesi kalpte nedir?
(Nurdur)
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Muz mu daha uzundur yoksa salatalık mı?
(Domates daha yuvarlaktır)
Çöldesiniz elinizde sadece şişe var ve çok susadınız. Ne
yaparsınız?
(Şişeyi kırarsınız tuzla buz olur, tuzunu atar buzunu içersiniz)
Her şeyi çift gördüğünü söyleyen sarhoşa ne denir?
(Tek gözünü kapat)
İlanı aşk ile ilanı harp arasında ne benzerlik vardır?
(Her ikisi de ilan edilir edilmez çarpışmalar başlar)
En çok araba olan ilimiz hangisidir?
(Kars)
Kadınla radyo arasında ne benzerlik vardır?
(İkisi de her havadan çalar)
İçini boşaltınca büyüyen şey nedir?
(Çukur)
Balıklar neyi sevmez?
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(Izgara olmayı)
Dünya'nın en parlak devri hangisidir?
(Cilalı Taş Devri)
Hangi ada eğlencelidir?
(Lambada)
İki kadınla evlenmenin en kötü tarafı nedir?
(İki kaynanaya sahip olmak)
Fil ülkesi neresi?
(Filistin)
Elli tane "0"dan ne olur?
(25 tane tuvalet olur)
Adamın biri gökdelenin tepesinden karpuzcuya ne diye
seslenmiş?
(Şu bezelyelerden iki kilo tartar’mısın)

Geveze bir kadın ile tespih arasında ne gibi bir fark vardır.
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(Biri çekilir, biri çekilmez)
Temel Fadime’yi buzluğa koymuş. Neden?
(İlişkileri bozulmasın diye)
İlk sınavdan bir, ikinci sınavdan iki alan bir öğrencinin durumu
neyi gösterir?
(Yüzde yüzlük bir artış olduğundan başarısını)
Peki, timsahlar neden yassıdır?
(Üç ile beş arası ormanda yürüdükleri için)
Üzerine ilaç sıkılan bir sinek, yanınıza yaklaşıp koltuk altınızı
işaret ediyorsa bu neyi gösterir? (1.Sineğin uyanık olduğunu. 2.
Sizinde felaket koktuğunuzu)
Hangi yürüyüşte ayakkabılarımızı çıkartırız?
(Sessiz yürüyüşte)
Bilgi adamı ne yapar?
(Büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük
adamı ise kibirlendirir)
Fil'in derisi neden buruşuktur?
(Ütülenmediği için)
Kızın biri kitap okurken ölmüş. Neden?
(Satırbaşına gelmiş)
Soğuk savaştan sıcak savaşa geçildiğinde ne olur?
(Dünya çatlamasa bari)
Virüs programı neyinden tanır?
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(Uzantısından)
Ateş olmayan yerde ne olmaz?
(İtfaiye)
Tabanca ne ile temizlenir?
(Dikkatle)
Aşka inanmayan kişiye ne denir?
(İlk görüşte aşk’a inanır mısın, yoksa tekrar mı gidip geleyim?)

Arı ile eşek arasında ne fark vardır?
(Arının eşeği vardır ama eşeğin arısı yoktur)
Borç para istediğiniz arkadaşınız size, ”Babamdan bana miras
kalan tek şey para. Onun için hatırası var, veremem.” diye sizi
hayal kırıklığına uğratırsa ne yaparsınız?
(Benimde yüzünde hatıram olsun diye kafa atarım.., siz nasıl bir
cevap bekliyordunuz?)
4.Murat Osmanlı tahtına çıktıktan sonra ne yaptı?
(Oturdu)
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Yarım file ne denir?
(Profil)
Baştan aşağı okudum mektubunu.
(Bir daha Japonca yazma)
Taşımasu annesinden nasıl su ister?
(Mataramasuko)
Dokunmadan tutulan şey nedir?
(Oruç)
Öğretmenler ne zaman güneş gözlüğü takarlar?
(Öğrenciler çalışkanlıkları ile göz kamaştırınca)
Viyana kuşatması neden bitmiş?
(Etrafta atacak kuş kalmadığı için)

Bilgi ne verir?
(Cesaret)
Cehalet ne verir?
(Küstahlık)
Sıcak buza ne denir?
(Hatice. (hot ice)
Ayılar bedava sirkeyi neden severle?
(Bedava sirke baldan tatlı olduğu için)
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Babanızı ne iş yapıyor?
(Benim babam kılıbıktır. Evde annem ne derse onu yapıyor)
Kolun siyaha boyanmışına ne denir?
(Karakol)
Küçük su birikintisine ne denir?
(Sucuk)
Saatini sol bileğine takan birinin aptal olduğunu nereden
anlarsınız?
(Sol ayak bileğine taktığı saatten)
Adamın biri yüzme bilmiyormuş, denize düşmüş fakat bir şey
olmamış. Neden?
(Adamın tipi kayıkmış)
Karadeniz deki Cola şişelerin altında ne yazıyor?
(Diğer taraftan açınız)
Bir stadyumda maçın ortasında elektrikler gitmiş birdenbire geri
gelmiş, neden?
(Futbolcular baraj kurmuş)
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Penguenler niçin koltuğa oturmazlar?
(Smokinleri buruşmasın diye)
Doktorunuz size radyodaki ‘Arkası Yarın’ programını dinlemeyi
yasaklıyorsa
bu neye işarettir?
(Günlerinizin sayılı olduğuna)
Bütün kadınlar ne zaman güzeldir?
(Işıklar söndüğü zaman)
Akıllı adam neyini kullanır?
(Aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını
kullanır)
Bir saat günde 13 defa çalarsa neyi gösterir?
(Bozuk olduğunu)
Yapraklarını döken gelinciğe ne ad verilir?
(Kel-incik)
Türkiye'de tütün ilk defa nereye ekildi?
(Toprağa)

Kurşunlar neden adres sormazlar?
(Çok utangaç olduklarından)
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Birinci olan ilimiz?
(Van)
88 i neden bugüne kadar kimse ayıramamış?
(Seven'leri ayırmak günahtır da ondan)
Birine öğrenmek için saat kaç derseniz ne olur?
(Saat kaçar)
Balıklar niçin konuşmaz?
(Su yutup boğulmamak için)
Sinemada önümüze bir ayı oturursa ne yapmış oluruz?
(Filmin büyük bir bölümünü kaçırmış oluruz)
Terleyen kişiye ne denir?
(Sen şimdi terlemişsindir, en iyisi ben sana bir terlik getireyim)
Fillerin sevdiği ülke neresidir?
(Filipin)
Yağmur yağmış, cümlesi size neyi hatırlatır?
(Meğer kar da peynirmiş)
Anı yazmak ne kurtarır?
(Ölümün elinden bir şey kurtarır)
Ummadığın program ne yapar?
(Makineyi kilitler)
Ayılar neden balı severler?
(Bedava yedikleri için)
Boşluktaki file ne denir?
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(Fil in the blanks)
Ford ingilizceye merak salarsa ne olur?
(Oxford olur)
Gecelik giymiş eşşeğe ne denir?
(İyi geceler)

Trenler ne zaman üşürler?
(Haydutlar soyduğu zaman)
Hangi tene krem sürülmez?
(Antene)
Nez mayo giyerse ne olur?
(Mayonez)
İnsanların en çok bakakaldığı yer neresidir?
(Bakkal)
Osmanlılar eskiden her şeye ekmeği banarak yerlermiş
bu yüzden kasları çok kalınmış bu kasın adı nedir?
(Osmanlı bankası)
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İnsanlar gemide transa geçerse ne olur?
(Translantik)
Elektrik sandalyesinde oturan idam mahkûmu ne demiş?
(Çok korkuyorum elimi tutar mısın?)
Saçınızı nasıl kestirirsiniz?
(Sessiz)
Adamın başına kola dökülmüş, ne demiş?
(Kolaysa başına gelsin)
Domates nasıl kızarır?
(Yüzüne tokat atınca)
Hangi piller patlar?
(Torpiller)
Ne için İngilizce işletme okunur?
(İngilizleri işletmek için)
Türkiye'nin en tatlı dağı hangisidir?
(Elmadağ)
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İhanetin neyi olmaz?
(Küçüğü büyüğü olmaz)
Can sıkıntısı, dünyaya ne ile birlikte gelmiştir?
(Tembellikle birlikte gelmiştir)
Hangi maymunlar ağaca çıkamaz?
(Yükseklik korkusu olanlar)
Satanistin karşıtı nedir?
(Alanist)
Saat niçin tehlikelidir?
(İçinde akrep olduğu için)
Kar yağarsa ne olur?
(Motosiklet te yağabilir)
Duvara çarpan araba ne olur?
(Durur)
Elemanına hep 'Eşek' diyen patron bir gün sonra
“Eşekoğlueşek” derse bu neyi gösterir?
(Patronun elemanın babasıyla tanıştığını)
Tilkiler neden akıllı hayvanlardır?
(Diğerleri aptal oldukları için)
Gül sunan bir elde ne kalır?
(Daima bir miktar gül kokusu kalır)
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İnanmayan bir gönül neye benzer?
(İçinde kuş bulunmayan bir kafese benzer)
Hamile bayanlar neden çok su içmezler?
(Karınlarındaki bebekler yüzme bilmiyor olabilir)
Kurbağalar niçin mayo giymez?
(Zıplayıp düşünce ayıp olmasın diye)
Hiç solmayan çiçek hangisidir?
(Yapma çiçek)

Hangi Yıldız gece ve gündüz görülür?
(Film Yıldızı)
En çok hangi hayvanı seviyorsun sorusuna, ”Kızarmış tavuk”
cevabınız neyi gösterir? (Acıktığınızı)
Belgeli su baskınına ne denir?
(Belgesel)
Biri, “Sizi bir yerden tanıyorum” diyiyorsa bu neyi gösterir?
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(Oraya ara sıra gittiğinizi)
Ramazan'da yiyince orucu bozmayan şey nedir?
(Dayak)
10 tilki, 8 kedi, 20 tavuk ne yapar?
(Gürültü)
Bir futbol hakemini annesi nasıl azarlar?
(Yaşıtların iş güç sahibi oldu sen hala ağzında düdük, kısa
pantolonunla koşturup durmaya utanmıyor musun?)
Üç kişinin bildiğini kim bilir?
(Bütün köy biliyor demektir)
Disket ne ile gelir?
(Virüsü ile gelir)
Bozulduğu halde tamir edilmeyen şey nedir?
(Hava)
Lazlar buzdolabında niçin bos şişe bulundurur?
(İçki içmeyen misafirler için)
Hademeler ne diyemez?
(Ha)
Sabah işe gitmek için otobüs kaçırıldığında ne yapılır?
(200.000$ fidye istenir)
Annemin tek çocuğunun karısının kızı benim neyim gelir?
(Benim kızım gelir)
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Doğruluk sonsuzluğun nesidir?
(Güneşidir. Nasıl olsa doğar)
Gülmek serbest olursa, ne olur?
(Grekoromen de olabilir)
Kahramanmaraş'a niçin kahraman unvanı verilmiştir?
(Şanlıurfa’yı kıskandığı için)
Gazete derin dondurucuya konulursa ne olur?
(Katıete olur)
Kadının biri çarsıya çıkmış ama dönüşte evini bulamamış
neden?
(Çünkü gözü beğendiği bir elbisede kalmış)
Futbolcunun gözleri aşırı derecede miyop olursa ne olur?
(Hakem)
Su yutmuş toprağa ne denir?
(Çamur)
Zil neden çalmaz?
(Çünkü zil masumdur)
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İnsanlara hüzün verici yaş hangisidir?
(Gözyaşı)
En tatlı hastalık hangisidir?
(Şeker hastalığı)
Hangi çiçek hem kafaya takılabilir, hem de içinde çamaşır yıkanır?
(Fesleğen)
Büyük baca küçük bacaya ne demiş?
(Büyüklerin yanında sigara içmeye utanmıyor musun?)
Ne zaman 2+2 dörtten fazla eder?
(2 ile 2 yan yana olduğu zaman)
Üç Japon sırayla uçaktan atlarsa ne olur?
(Japonlar ölür, sıra ise kırılır)

Hangi on tatlıdır?
(Bal-on)
“Basamakta durmayın otomatik kapı çarpar” uyarıları neye dikkat
çeker?
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(otomatik kapının aynı zamanda çıkarır, toplar, böler,
karekökünü alır vs tüm işlemleri de rahatlıkla yapabileceğine)
Aşkın gizemi, neden büyüktür?
(Ölümün gizeminden)
Antivirüssüz Pc'yi kim kapar?
(Virüs kapar)
İnsanlar nerede ve nasıl susuz banyo yaparlar?
(Plajda güneş banyosu)
4 kişilik bir masa almaktan sizi alıkoyan nedir?
(Kişiliksiz bir masa almak)
Kirpi kaktüse ne der?
(Anneciğim)
Adamın biri çok zayıf olduğu halde yatağa yattığında yatak
kırılıyormuş. Niçin?
(Uykusu çok ağırmış)
Kimin önünde herkes şapka çıkarır?
(Berberin)
Fillerin çantası hangisidir?
(File)
Telefonla konuşan birini gördüğünüzde neden üzülürsünüz?
(Kendi telefonunuzun konuşamadığına)
Arılar hangi kovana bal yapamazlar?
(Mermi kovanına)
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Kedilere sürekli dil çıkaran bir fareye ne yapılır?
(Ağzına biber sürülür)

Boyun tutulmasına karşı ne yapılır?
(Kulaklarda kiraya verilir)
Kaplumbağanın en çok nefret ettiği şey nedir?
(Sırtının kaşınması)
Ordunun dereleri yukarı akarsa ne olur?
(Newton mat olur)
Hangi devlet dairesinde "işi olmayan giremez" diye yazı yoktur?
(İş ve işçi bulma kurumunda)
Fatih Sultan Mehmet 18 yaşını bitirdikten sonra ne yapmıştır?
(19 yaşına basmıştır)
Yere Düşmeyen Kalem Hangisidir?
(Pilot Kalem)
Boş zaman yoksa ne vardır?
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(Boşa geçen zaman vardır)
Devenin sohbette ilk cümlesi ne olur?
(Eğri oturalım, doğru konuşalım abiler)
Hiçbir zaman ters çeviremeyeceğimiz şey nedir?
(Top)
Sosyal hayata devam etmek için ne yapılır?
(Reset düğmesine basılır)
Saç malanmaz, sa, ne yapılır?
(Taranır)
Bir kadın apartmanın 8. katından 6 ayda düşmüş niçin?
(6 kere ay demiş)
Fransızların nesi eksiktir?
(“Fran"ları)
Dünyanın en büyük kirazı nerede yetişir?
(Kiraz ağacında)
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Yarasa yararlı bir hayvandır, neden?
(Yararlı bir hayvan olmasaydı yaramasa derlerdi)
Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir?
(Dehanın sınırları vardır, cehaletinse hiçbir sınırı yoktur)
Balıkla mektup arasında ne benzerlik vardır?
(İkisi de pulludur)
Köfteyle möfte arasında ne fark vardır?
(Biri kıymadan yapılır, diğeri mıymadan yapılır)
Bahçıvan ilk olarak bahçesine ne atar?
(Adımını atar)
Araba ne için alınmaz?
(Araba alacağımıza kendimize alırız)
Denizler gerçekte mavi boya olsaydı ne olurdu?
(Mavi boya sudan ucuz olurdu)
Çok tembel bir öğrenci derse kalkmış ve bütün soruları çok iyi
bilmiş. Öğretmende eliyle gözünü kapayıp başlamış kıvranmaya
niçin?
(Öğrenci hocanın gözüne girmiş)
Virüs geliyorum demezse ne olur?
(Tuşa basmakla da klavye eskimez)
İnsanları niye kafasına su dökerek uyandırırlar?
(Çünkü suyun kaldırma kuvveti vardır.)
Fil süzgecine ne denir?
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(Filtre denir)
Eşekler neden kervanın önünde yürürler?
(Aşağılık kompleksinden)
Baskilli her şimşek çaktığında saçını, başını düzeltiyormuş.
Niçin?
(Fotoğrafının çekildiğini zannediyormuş)
Fırında patates yerken neden bahçeye çıkılır?
(Fırın sıcak geldiği için)

Çalışkan zeki file ne denir?
(Filozof)
Karıncalar neden kuşlar gibi göç etmezler?
(Onlar gidinceye kadar mevsim değişirde ondan)
İyi ki Arnavutlukta ta doğmamışız. Neden?
(Çünkü Arnavutça bilmiyoruz)
Fareleri her zaman kovalayan nedir?
(Kuyrukları)
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Hayatı çok güldürürseniz ne olur?
(Hayat sizi hiç güldürmez)
Heavy Metal ci genci nasıl doğru yola getirebiliriz?
(Mıknatısla)
Bir Laz cenazede nasıl teşhis edilir?
(Sadece o hediye getirmiştir)
Mustafa’ya mistik dendiğine göre, fıstık’ın esas adı nedir?
(Fustafa)
12 Eylül harekâtı neye karşı yapılmıştır?
(Sabaha karşı)
Fillerin bindiği uçak hangisidir?
(Filo)
Vakitsiz kilitlenen bilgisayarı ne yaparlar?
(Resetlerler)
İstanbul'un bölünmüş semti hangisidir?
(Taksim)
Hakemler forma reklamı alırlarsa İlk reklamları ne olur?
(Bende sizin)
İyi dostu olanın neye ihtiyacı yoktur?
(Aynaya)
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En huzursuz çiçek hangisidir?
(Gül, çünkü hep diken üstündedir)
Öğrenci öğrencinin neyine muhtaçtır?
(Kopyasına muhtaçtır)
Bakarak öğrenilseydi ne olurdu?
(Kediler kasap, öküzler makinist olurdu)
Arkadaşınız size Ben çok alçak gönüllüyüm, derse bundan ne
anlarsınız?
(Yükseklik korkusunun olduğunu)
Her Türk kadınının menfaati icabı unutmaması gereken
özellikleri ve asli görevleri nelerdir?
(Eyy Türk kadını, birinci vazifen bulaşık, çamaşır ve kocana
sahip çıkmaktır. Mevcudiyetinin yegâne temeli budur. Kocan en
kıymetli hazinedir. Seni bu hazineden mahrum etmek isteyen
kaynanan, kaynatan ve görümcelerin olabilir. Bir gün evliliğini
kurtarmak mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için bulaşık
ve çamaşırı düşünmeyeceksin. Bu durum elektriğin ve suyun
kesildiği anda ortaya çıkabilir. Evliliğine tecavüz etmek isteyen
kaynanan, kaynatan ve görümcelerin hayatta emsali olabilirler.
Hayatta kılıbık kocan, zor bir ihtimalde olsa başka karılara göz
dikmiş, olabilir. Aileniz fakru zaruret içinde harap ve bitap
düşmüş de, olabilir, bunlar senin için hiç önemli değil. Kendini
kocanı çocuklarını ve bina aleyh yuvanı kurtaracağına inancın
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tam olmalıdır. Eeyy asil Türk kadını işte bu ahval ve şerait
içinde dahi vazifen yuvanı kurtarmaktır. Anasının kuzusu olan
kocanı adam etmek senin elindedir. İhtiyaç duyduğun zincir,
kırbaç, jop, oklava, merdane, ve bilumum dize getirici hırdavat
ve edevat dolabın sağ üst köşesinde saklıdır…, Hadi kolay
gelsin.
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