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KULÜPLER’DEN HABERLER

Gazeteci fıkrası   
Gazetecinin biri köylülerle rö-

portaj yapmak için Istanbul’dan 
Anadolu’ya gitmiş. Yolda giderken 
bir tarlada çift suren bir köylü gör-
müş. Tarlanın içinde bulunan kuyu-
dan da su çeken bir eşek varmış.

Şehirli gazeteci köylüye selam 
vermiş ve ne yaptığını sormuş. Köylü 
de çift sürdüğünü söylemiş. 

Eşek ne yapıyor diye sormuş; ku-
yudan su çıkıyor cevabını almış.

Peki neden eşeğin gözlerini ka-
pattın diye sormuş; döndüğünü an-
lamasın ki başı dönmesin cevabını 
almış.

Peki neden boynunda küçük bir 
çan (zil) var diye sormuş;

Döndükçe ses verir, şayet durursa 
ses kesilir, ben de “deh” derim devam 
eder demiş.

-”Peki... eşek durduğu yerde ba-
şını sallarsa sen nasıl durduğunu an-
larsın ?”

Köylü çiftçi bırakmış, iki elini be-
line koyarak gazeteciye donmuş ve ...

-”Senin gibi akıllı eşek hiç görme-
dim ki.

●●●

Uçakta
Hava Yollarında yemek servisi 

zamanı. Hostes en öndeki adama ki-
barca gülümseyerek sordu:

- Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yol-

cu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseye-

rek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.

●●●

Süpermarkette
Bir alışveriş merkezindeyiz. Yaşlı 

bir hanım tavuk reyonunda bir türlü 
istediği kadar büyük bir tavuk bula-
mayınca, onu izleyen reyon görevlisi-
ne söylendi:

- Bu tavukların daha büyük ol-
maları mümkün değil mi?

Görevli tonton teyzeye takılma-

dan edemedi:
- Mümkün değil teyze, onlar ölü.

●●●

Mazot bitti
Kamyon sürücüsü ‘dikkat, alçak 

köprü’ ikaz levhasını fark ettiğinde iş 
işten çoktan geçmişti. Olanca hızıyla 
üst köprüye bindirdi ve orada sıkıştı 
kaldı. Arkasında kilometrelerce araç 
kuyruğu oluştuktan sonra trafik/
kurtarma ekibi nihayet geldi. Kur-
tarıcı işine başlarken polis de gözleri 
sıkışmış kamyonda, sürücüye yakla-
şarak söze girmiş olmak için sordu:

- Köprüye sıkıştınız, he?
Sürücü canı burnunda homur-

dandı:
- Yo, köprü taşıyordum, mazo-

tum bitti. 
●●●

Trafik polisi
Trafik kuralı ihlali yapan kimsenin 
çıkmadığı uzun bir nöbetin sonunda
polis nihayet aşırı hız yapan bir aracı 
durdurdu. Sürücü camı açtı.
Ruhsat ve ehliyetini uzattı. Polis ceza 
makbuzunu cebinden çıkarırken
keyifle gülümsedi.
- Sizi bütün gün bekledim.
Sürücü nasıl olsa cezamı öyle ya da 
böyle çekeceğim rahatlığıyla, iç çeke-
rek cevap verdi.
- Anlıyorum memur bey. Elimden 
geldiği kadar hızlı gelmeye çalıştım 
ben de.
Polis, dakikalar süren gülmesi kesil-
meyince adama eliyle git, git işareti 
yaptı ve adam cezadan kurtuldu.. 

●●●

Karıma anlatın
Amerikan Hava Kuvvetleri’nin 

Nevada’daki ‘Ultra Gizli’ 51. Bölge 
adı verilen son derece yüksek güven-
likle korunan hava üssüne bir sabah 
küçük bir pervaneli uçak inmiş.

Hemen soruşturma odasına al-
mışlar. Adam Vegas’tan kalkıp kay-
bolduğunu, benzininin bitmesi nede-
niyle mecburi iniş yaptığını söylemiş.

Hava Kuvvetleri FBI’ı devreye 

sokmuş, Washington’dan gelen bü-
tün gece sabaha kadar çapraz sor-
gulaması sonucu adamın söyledik-
lerinin doğru olduğu ortaya çıkmış, 
kendisine geri kalan hayatını hapiste 
geçirirsin tehdidi ile ‘gör-dük-ler-ini-
U-nu-ta-cak-sın’ brifingi verilmiş ve 
adam geri gönderilmiş.

Ertesi gün aynı hava üssüne yine 
aynı uçak iniş yapmış, koruma timi 
hemen uçağın etrafını sarmış, ama 
bu sefer uçakta iki kişi.. 

Aynı adam aşağı inmiş, ‘Bana is-
tediğinizi yapabilirsiniz! ..’ demiş ağ-
lamaklı bir yüzle, ‘ Karım uçakta.. 
Allahaşkına dün gece nerede oldu-
ğumu ona anlatın! ..’

●●●

Bir Temel fıkrası daha.......
Temel hışımla dükkandan içeri girmiş
“Haçan bana Kara Lahana ver!” 
Adam şaşırmış: 
“Sen laz mısın?” 
Temel kızmış: 
“Sen şimdi kurbağa bacağı istesem sen 
Fransız mısın diye mi soracaksın?” 
“Ya da pizza istesem İtalyan mıyım diye 
soracak mısın?” 
Adam sakin: 
“Yooooo...” 
Temel demin dediklerini zekice bul-
muş, devam etmiş: 
“Sosisli istesem Alman mısın diyecek-
sin?” 
“Taco istesem Meksikalı mısın diye sora-
cak mısın?” 
Adam gülmüş: “Hayır!” 
Temel devam etmiş: 
“Danimarka salamı istesem Danimar-
kalı mı diyeceksin?” 
“Suşi var mı diye sorsam Japon musun 
diye soracak mısın?” 
Adam artık sıkılmış: 
“Yok yahu niye sorayım ki?” 
Temel bağırmış: 
“Peki hayvan herif, niye kara lahana is-
tediğim için Laz mısın diye soruyorsun 
o zaman?” 
Adam sakince yanıtlamış: 
“Beyefendi, burası Teknosa!”  
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