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• Jester entertained kings in the Middle Ages.

Today the name of entertainers is different: voters.

• Bosna Hersek'te politikacılar ile gangsterler

arasında ki fark nedir? İkisi de aynı şeyi yapıyor, biri

yasa dışı diğeriyse yasalar çerçevesinde...

• Ülkelerinde derin bir şekilde nüfuz ettikçe, mil-

liyetçilerin gücü asla gitmeyecek.

• Diyorlar ki modern otorite insanların kalbine

hitap ediyor. Amaç sadece hitap etmek değil elbette,

o kalbi dışarı almak için bir uğraş...

• Ne zaman ki Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar

arasında bir anlaşma yapılır, o zaman dünyanın sonu

geldi demektir.

• Orta çağ krallarını soytarılar eğlendirirdi, bugün

ise bu işi seçmenler yapıyor...

• How to make difference between mobstersand politicians in Bosnia and Herzegovina?Mobsters are doing illegally what politicians aredoing legally!

• Nationalists will never go out of power! Theyare deeply penetrated in their own nations.
• They say that modern authority is the onethat listens to people's heart. The present onenot only listen to it, but take it out as well!

• Soon will be the end of the world. An agreement between the Serbs, Croats andBosniaks will be made.
• Jester entertained kings in the Middle Ages.Today the name of entertainers is different: voters.

• Kako razlikovati mafijasa i politicara 
u BiH?  Mafijasi rade ilegalno ono sto 
politicari rade legalno!

• Nacionalisti nikada nece otici sa vlasti!
Duboko su penetrirali u vlastite narode.

• Kazu da je moderna vlast ona koja slusa
srce naroda.  Ova danasnja ne samo da slusa
vec ga i vadi!

• Uskoro ce kraj svijeta. Dogovaraju se Srbi,
Hrvati i Bosnjaci.

• Dvorske lude su zabavljale kraljeve u 
srednjem vijeku. Danas se drugacije zovu
zabavljaci: glasaci.

- Size herkesin çocuğunu
istediği okula göndereceği
bir eğitimin öyküsünü
anlatayım mı?
- Anlat.
- Anlat, demekle olmaz
ki...
- Ya neyle olur?
- Ya neyle olur, demekle
olmaz ki...
- Allah Allah, nasıl yani?
- Allah Allah nasıl yani,
demekle olmaz ki...
- Çıldırtma insanı be...
- Çıldırtma insanı be,
demekle olmaz ki...
- Öf sıkıldım, kapa çeneni.
- Öf sıkıldım,
kapa çeneni, demekle
olmaz ki...
- Şimdi bayılacağım
ama...
- Şimdi bayılacağım ama,
demekle olmaz ki...
- Kafana bir şey indirirsem
görürsün.
- Kafana bir şey indirirsem
görürsün, demekle olmaz
ki...
- Yeter yahu.
- Yeter yahu, demekle
olmaz ki...
Siz de merak mı ediyor-
sunuz öykünün sonunu?
Devam ediyor, henüz
bitmedi ki...
•
Aşırı derecede dekolte 
giyinmiş, çok sıska ve
çelimsiz bir kadına
Bernard Shaw’ın söylediği
bir söz vardır.
Dünyaya hızla açılmakta
olduğumuz edebiyatının
abartısı, tütsü dumanı gibi
geniz yakmaya başladı

mı, insana Shaw’un o
sözünü anımsatıyor:
- Açıldıkça daha az
görünüyorsunuz.
•
Köyde 8 yaşındaki Ali,
sabahleyin erkenden 
ineğini alıp çıkmış evden.
Yolda sabah namazından
dönen imamla karşılaşmış.
İmam:
- Erken erken böyle nereye
Ali, demiş.
Ali gayet ciddi bir yüzle:
- İneği boğaya çektirmeye
götürüyorum, demiş.
İmamın kaşları çatılmış:
- Sen götürüyorsun ha,
baban yok muydu evde bu
işi görmek için?
Ali:
- Babam olmuyor, mutlaka
boğa gerek, demiş.
Bazı ülkelerin Ortadoğu’da
mevcut dengeler ortamına
uyum sağlaması için, kendi
babası yeterli olamıyor;
mutlaka Amerika 
gerekiyor.
•
Adam arabasını tamirciye
götürmüş:
- Bir yeri hariç, ses 
çıkarmayan yeri yok,
demiş. Tamirci sormuş:
- Neresi ses çıkarmıyor?
- Kornası...
Bizim hukuk sistemine 
benziyormuş.
*
Doktor kendine gelen 
hastayı muayene ettikten
sonra:
- Önce sigarayı bırakın,
demiş.
- Ben sigara içmem ki 

doktor...
- Öyleyse içkiyi bırakın.
- Ben içki de içmem.
- Kahveyi bırakın.
- Ağzıma koymam kahveyi
de...
Doktor:
- Hmm, demiş; şayet
vazgeçebileceğiniz bir şey
yoksa, ben sizi kurtara-
mam...
Siyasal bir partinin de
bazen vazgeçebileceği bir
şeyi olmalı. Sonra da
vazgeçebilecek kadar
gücü.
Şayet yoksa, kurtarılması
güçleşiyor.
*
Delikanlının biri
Amerika’ya gitmek için bir
şilebe binmiş gizlice.
Yolda kaptan, genci
yakalayıp geminin kıç
tarafına hapsetmiş.
Şilep New York’a
yanaşmış, yükünü 
boşaltmış, yeni yük almış.
Delikanlı hapsolduğu
yerde, New York’a bile
geldiklerini anlamadan,
sadece vinç seslerini 
dinleyip durmuş.
Dönüşte tanıdıkları,
Amerika’da neler
gördüğünü sordukça,
delikanlı içini çekmiş:
- Vallahi ne anlatayım,
demiş; bir gürültü, bir
gürültü işte... hani sanki
Amerika’ya değil de,
seçilip Ankara’ya
gitmiş gibi..
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Basından
Ufak ufak...
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Brain washing with a liberty and freedoom. (Human Rights!)




