
İsmi lazım değil. Kayseri’de 
patlamadan sonra mikrofon 
uzatılan bir yetkili saldırıyı 
değerlendirirken hala Halep’ten
bahsediyor. Bayım size soruyorum.
Ne zaman kendi vatanınızda olup
bitenlere yoğunlaşacaksınız 
***

İkide bir “Senin için saçımı
süpürge ettim” diyen karıma
kafam attım. “Süpürgeyi fişe 
takmadın mı? Elektrik faturasını da
ben ödedim ama” dedim. Karım
bana “Münasebetsiz” deyip 
gülmeye başladı!
***
Bir kadıncağız Güzin Abla’ya
yazmış. “Kocamın ihanetini 
affettim. Yine aldattı.” Ben olsam
şöyle yanıt yazardım “Kızım sen
boynuzluysan ben ne yapayım?”
Değil mi ama?
***
Tuhaf. Hem de çok tuhaf. Ne
zaman vizyon sahibi olmak 
istesem, kendimi televizyon 
başında buluyorum!
***
Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek 
“Vatandaş istediğimiz ölçüde para
biriktirmiyor” demiş. Sayın
bakanım, ben size söz veriyorum.
Maaşıma yüzde üç yüz zam
yaparsanız, bir maaşı kenara ata-
cağım yeminle!.
***
İzmir’de piyanist Fazıl Say’ın
konserini basan Ekrem Y. İsimli
saldırgan serbest bırakılmış. Vallahi
ben Fazıl Sayın’ın içeri atılmadığı-
na şükredelim diyorum!
***
Tamam anladım. Hasta olmamak
için bağışıklık sitemini
güçlendirmek gerek. Ama bu
ülkede kafayı oynatmamak için
neyi güçlendirmek gerek kuzum?
***
Eşinin kıskançlıkları yüzünden
kapının önüne bile çıkamayan 
60 yaşında İzmirli Ayşe Kurucu,
eşinden ayrıldıktan sonra 
10 yılda 25 ülkeye gitmiş. 
Mars’a yolculukta Türkiye’ye
kontenjan ayrılırsa benim favorim
sensin Ayşe Teyze!
***
Her yerde kar var . Kaseyi kırma
bu gece!
***
ABD’nin 20 Ocak’ta göreve

başlayacak başkanı Donald Trup’ın
kızı Ivanka Trump’la bir kahve
içmenin bedeli 60 bin dolarcık
imiş. Şansına küs Ivanka.
Cumhurbaşkanımızın “Dolar 
kullanma . Türk Lirası kullan”
çağrısı olmasa sana 60 değil 160
bin doları feda ederdim!
***
Kendisini “Dünyanın en kıllı
kadını Kraliçe Nonyerem Okafor”
olarak tanıtan Nijeryalı genç kadın
paylaştığı fotoğraflarla
Instagram’da kelimenin tam
anlamıyla bir kasırga yaratmış. Atla
gel uçağa Türkiye’ye gel kızım. 
Bir evlilik programına katılıp, hem
yolunu hem de koca bulursun
yeminle!
***
Bülent Ersoy ve Tarkan arasındaki
beş yıllık küslük bitmiş. Karımla
evlendiğimden beri aram limoni!
***
Çanakkale içinde dövdüler beni.
Ana bana meydan dayağı çektiler
şehir sabaha karşı!
***
Hep düşünmüşümdür. Atalarımız
doğru söyleyeni dokuz köyden
kovacaklarına, dilini kesseydiler
olmaz mıydı? Sorunu kökten
çözmüş olurlardı değil mi?
***
Başına kus pislediğinde gömlek
alacağına piyango bileti aldın.
Piyango bileti çıkmadığı gibi
hanım da gömleğin kirini 
çıkaramadı. Gömleksiz kaldın
üstadım!
***
Kırmızı başlıklı kız büyüdü 
serpildi. Bir içim su oldu. Şimdi
alemden ona kırmızı iç çamaşırlı
kız diyorlar!
***
“Kral öldü yaşasın yeni Kral” 
diyeceğimize “Kral öldü,
demokrasiye geçelim” desek ya!
*** 
Okyanusta 6 yeni canlı türü
bulunmuş.  Merak etmeyin. 
Biz insanoğlu. Onların soyunu da
tüketiriz!
***
Katıldığı bir televizyon 
programında “Okumuşlardan
korkuyorum. Bizde okumanı 
arttıkça beni hafakanlar basıyor”
diyen Prof Dr. Bülent Arı YÖK
Denetleme Kurulu Üyesi olarak
göreve başlamış. Yahu, Bülent Bey,
okuyup koskoca profesör 

olmuşsun. Ben de senden 
korkuyorum kardeşim. Hiç kusura
bakma!
***
Ayıp mıdır bilmiyorum ama ;
yangın kapılarına asma kilit vuran
kişileri , bir yangın tatbikatında
denek olarak kullanmak gibi bir
fantezim var benim!
***
12 yaşında oğlum bana 
“Babacığım, vekalet savaşları ne
demek?” diye sordu. 
“Büyüklerimizin ülkemizde her
patlamadan sonra sorumluktan
kaçmak için uydurdukları şey”
dedim. Yalan mı?
***
Hiç unutmam. Evime gelen 
muslukçu “Havuz problemlerine
kafam basmadı. Okumadım. Ben
de muslukçu oldum abi “ dedi.
Çok güldüm!
***
Artık aksiyon filmi yerine 
televizyonlarda tartışma programı
izliyorum. Ayrıca fena mı? 
Hem bazı tartışmacıların incilerini
duyunca tıpkı komedi filmi izlemiş
gibi gülüyorum!
***
Ah çakal ah... Kadını tavlarken 
“Ben esmeri fındık ile, ben esmeri
fıstık ile, ben esmeri badem ile
beslerim” diye söyleyip 
duruyordun. Evlendin, kuru
ekmeğe talim ettiriyorsun!
***
Bir türlü kafayı dinleyemiyorum.
Neden? Çünkü midemin gurul-
tusunu dinlemekten kafayı
dinleyemiyorum!
***
Gelin ata binmiş. “Çocuk yaşta
evliliklere hayır” diye mesajını 
vermiş. Helal olsun!
***
Aslında Hakkı Bulut’tan “Henüz
üç yaşında bir kardeşim var. Seni
ondan bile kıskanıyorum” şarkısını
duyduğumdan beri “Türkiye’de
niye felsefe yok?” sorusuna yanıt
aramayı bıraktım!

Kafama dank eden şeyler!

İbrahim Ormancı

TURKISH
• Demokrasi, bu gece Saraybosna'da yağmur
yağması gibidir.
Düşme, yere düşme gibi bir şey 
olmuyor.

• Arkadaş, Sahara'da suya benzer.
Çoğu kez sadece bir serap.

• Övünmenin özü, diğerine bilgi 
vermek değildir,
Ama kendinizi tatmin etmek için.

• Demokrasiyi sevmiyorum.
Birine değil, aptallar lejyonuna hizmet ediyo-
rum.

• Komünizmin suçları son olarak 
cezalandırıldı.
Neredeyse yirmi altı yıl cezaevinde bulunuy-
oruz.

ENGLISH
• Democracy is like rain in Sarajevo this
night.
Does not stop falling down, falling down.

• Friend is like water in Sahara.
Very often is just mirage.

• The essence of bragging is not to
inform other one,
but to satisfy yourself. 

• I do not like democracy.
Instead to one, I serve legion of idiots.

• Crimes of communism have been finaly
punished.
We are in prison for almost twenty six
years.

BOSNIAN
• Demokratija je kao sarajevska kisa ove
noci. Ne prestaje padati, i padati.

• Prijatelj je kao voda u Sahari.
Nerijetko je samo fatamorgana.

• Sustina hvalisanja nije obavijestiti
drugoga, vec zadovoljiti sebe.

• Ne volim demokratiju.
Umjesto jednom, sluzim mnostvu idiota.

• Zlocini komunizma su konacno kazn-
jeni.
U zatvoru smo vec dvadeset i sest godina.
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