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I

Yaz mak açıl mak mı, ha yır, ara lan mak. 

II

Düş pan ser: Uy ku suz lar için te da vi mer ke zi. 

III

Se pet sar kıt mak: Di key (de mek ki: Li rik) bir Ak de niz (de mek 
ki: Böl ge sel) ulaş(tır)ım bi çi mi (de mek ki: Me to do lo jik).

IV

Ba zı dil ler sar ımsak ko ku su ka dar güç lü olu yor: On lar dan bi-
riy se ki şi nin ana di li, is te di ği öl çü de iyi öğ ren sin bir ya ban cı di li, 
vur gu la rı ağır ba sı yor: Ya rım yüz yıl dan faz la Fran sa’da ya şa yan 
Pi cas so’yu; işi gü cü dil ol an (ve ya ban cı dil bil gi si o dil ler de ya-
za cak öl çü de ge liş kin dü ze ye eriş miş bu lu nan) Eco’yu Fran sız ca 
ko nu şur ken gö zü nü zün önü ne ge ti rin: Gü ney den bir sarımsak 
ko ku su, ke sin ve kes kin —
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V

İn san, böb rek ya da kalp yet mez li ğin den çar ça buk ölü yor da, 
be yin yet mez li ği uzun bir ya şam sür me si ne en gel ol mu yor. 

VI

Türk gen ci: Bi rin ci ka ta çık ma k için, ye din ci kat ta ki asan sö rü 
ze mi ne ça ğı rıp bek le yen ki şi.

VII

Haf ta son la rı, ek le riy le bir lik te 5-6 ga ze te alı yo rum, pek çok 
in san gi bi. Es ki den, bu ga ze te le ri hız la ka tet tik ten son ra, si yah-
la şan par mak la rım yü zün den, he men el le ri mi yı kar dım. Şim di 
bu yet mi yor: Gi dip bir de ba şı mı yı kı yo rum. 

VI II

Gök gü rül tü sü için ye ni öne ri: Gök sür me.



11

IX

İn san la ra çe şit li ta şım araç la rı için eh li yet ve ri le ce ği ne, ön ce 
yü rü me eh li ye ti ko nu su dü şü nül me liy di. 

Bir de: Ya ya la rın kor na kul lan ma sı ko nu su na ge lin me li el-
bet te. 

X

Lo kan ta ya, kah ve ye gir di ğin de, boş tek bir ma sa var ken, ne-
re ye otu ra yım di ye dü şü nen in san lar dan bi riy di.

XI

Por nog ra fi: Ete bi yat. 

XII

Al ter na tif in san iliş ki si mo del le rin den:
Dev re mülk iliş ki si — baş ka la rıy la ev len miş iki es ki âşı ğın 

her yıl on beş gün lü ğü ne, baş ba şa, bi ra ra ya gel me le ri.
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XI II

Tah sin Yü cel an lat mış tı: Ada mın bi ri yaş lı, yal nız ya şa yan 
an ne si ni ay da bi ri ki kez gör me ye gi der miş. Bir se fe rin de, anah-
ta rıy la açıp gir miş: An ne si te le viz yo nun kar şı sın da ki kol tuk ta 
otu ru yor muş, ama te le viz yon bo zul du ğu için ek ran bü tü nüy le 
kum lu bir gö rü nüm dey miş. “An ne, böy le ne ya pı yor sun?” di ye 
sor muş adam. “Ne ya pa yım?” de miş an ne si. 

XIV

Ga ze te de ça lı şan ede bi yat ada mı, 
otel lo kan ta sın da ki pi ya nist. 

XV

Eş cin sel tu va le ti: Hak mı, ay rım cı lık mı? 

XVI

Öy le si ne za rif, “iyi ai le ter bi ye si” ile ye tiş ti ril miş bi riy di ki, 
“ça ğır” düğ me si ne bas tı ğı asan sör gel di ğin de ona te şek kür 
eder di.




