FIKRALAR (Temel ile Dursun)
Kamyonun Üstü

Uyanınca

Temel'in kamyonu fazla yükten dolayı bir

Temel savaş filmi seyrediyordu. Filmin

köprü altında sıkışmış. Yardımcısı Dursun

bir yerinde, nöbetçi askerlerden birisinin

ile aşağı inip kamyonu nasıl kurtaracakla-

uyuduğunu ve tam bu sırada bir güllenin

rını tartışmaya başlamışlar.

gelip kafasını kopardığını gördü ve

Dursun "Eğer lastiklerin havasını

heyecanla atıldı.

indirirsek kamyonu buradan çıkarabiliriz."

- Vah garibim vah! Şimdi uyanıp da başını

deyince Temel kızmış ve "Sen manyak

yerinde görmeyince kim bilir nasıl

mısın?" demiş. "Sıkışan yer kamyonun

şaşıracak?

üstü, sen ise altı ile uğraşıyorsun."

Kaç Hamsi Yersin

Penu Saat Beşte Kaldur

Temel, Dursun'a "Ula Dursun! Sen oruçlu

Temel ile karısı Fadime birbirlerine küs-

iken kaç hamsi yersun?" diye sormuş.

müşler. Aralarındaki iletişimi kağıda

Dursun da "100 tane yerum." demiş.

yazdıkları notlarla yapıyorlarmış. Temel yat-

Temel başlamış kahkaha atmaya; "Olur

madan önce bir kağıda "Fadime! yarın balu-

mu daaa? İlk hansiyi yediğinde oruç

ğa gideceğim. Penu saat beşte kaldur emi."

bozulur, diğer 99'u sayılmaz ki."

diye not yazmış.

Bu espiri Dursun'un çok hoşuna gitmiş.

Ertesi gün yataktan kalkan Temel, saatin

Yolda İdris'i görünce; "Ula İdris," demiş

dokuz olduğunu görmüş ve kendisini

; Oruçlu iken kaç hamsi yersun?" İdris de;

kaldırmayan Fadime'ye içten içe kızmaya

"50 tane falan yerum," diyince Dursun;

başlamış. Tam o sırada yatağın yanında bir

"100 tane deseydun, sana bir güzel espiri

pusula gören Temel kağıdı alıp okuyunca

yapacaktum."

Fadime'nin; "Ula Temel, haçan saat beş
oldu kal artuk." diye yazdığını görmüş.
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İlk Hata

Zengin Oldu

Kendisine verilen ilk maaşın fazla

Piyangodan büyük ikramiye kazanan

olduğunu anlayan Temel sesini çıkarmadı..

Temel, aylar geçtiği halde borçlarını

Bu nedenle bir sonraki maaşı eksik

ödememiş. Bakkal, kasap ve diğer

ödenmişti.. Bir koşu muhasebeye giden

alacaklar toplanıp, Temel'in kapısına

Temel, bağırıp çağırmaya başlar:

dayanmışlar.

- Nasıl yanlışlık yaparsınız, hakkımı

- Onca paran var, neden borcunu ödemi-

yemeye utanmıyor musunuz?

yordun?

- Bir önceki maaşınız fazla ödenmiş, o

Temel cevabı yapıştırmış:

zaman, neden ses çıkarmadınız?

- Zengin oldu, hemen değişiverdi

- Ben, ilk hataları affederim..

demesinler diye.

Karışan Atlar

Şakacıktan

Temel bir tane at almış. Dursun da bir

Oltasını denize atmış saatlerdir bekleyen

gitmiş bir at almış.. Atları karıştırmaya

Temel, tek bir balık yakalayamamıştı. So-

başlayınca, Temel atın kuyruğunu kesmiş..

nunda bunalan Temel duaya başlamış.

Dursun da Temel'e inat olsun diye atın

"Allah'ım bugün tutacağım balıkları

kuyruğunu kesmiş.

fakirlere vereceğim, ne olur beni köyüme

Atları tekrar karıştırmaya başlamışlar..

boş gönderme!"

Temel atına boya ile işaret koymuş,

Duası henüz bitmemişti ki, oltasına

Dursun da inat olsun diye işaret koymuş..

büyükçe bir balık takıldı. Balığı çıkarıp

Temel bakmış olacak değil:

kayığına yerleştirirken; "Hiç bu kadar

- Ula Dursun! demiş. Bak bu böyle

büyük bir balık fakirlere verilir mi?" diye

olmayacak. Atlardan beyaz olan benim,

söylenmeye başladı. Tam o sırada balık, bir

siyah olan senin, tamam mı?

sıçrayışta denize atladı. Temel üzgün ve
şaşkın bir şekilde; " Allah'ım!" dedi.
"Şakacıktan söylemiştim."
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