
GAZİANTEP FIKRALARI 

 

anteplinin biri denize gider alır eline tasını taragını sabununu kıyıya yıkanmaya baslar aniden 

denizdekileri bir telas sarar oda ne köpek balıgı herkez kıyıya dogru kostururken bizim antepli istifini ble 

bozmadan yıkanmaya devam eder köpek balıgı anteplinin etrafında dönmeye baslar antepli bunu görünce 

alır elıne tasını vurur köpek balıgının tepesine GET NALET ÇĠMĠK TAMA :))) 

 

çimiyk tama 

bizim antepli mısdava ammiden arvadı firdöös deze denize giderler. firdöös deze burdan nevar ne yok 
çıkına doldurur. tabi hamam tasınıda unutmaz. neyse bizim firdöös deze..  
=aha mısdava ben gediymde guma biraz uzanıym acı.. der  
mısdava ammi..  
=la olom arvat muhaat ol ha sen saa burdaki cılbak arvatlara bahıkda orangı burangı açma..  
= yok kele baĢıma daĢ.. ne açması herif acı bi kirimi pislimi atıymda geliym aha..der ordan uzaklaĢır  
firdöös deze bakarki çoluk çocuk,uĢak devĢek hepsi denize giriy. hemen çıkını açar hamam tasından yeĢil 
sabını çıkardır denize dalar.  
bi sabın, bi tas su,bi sabın ,bi tas su derken bakarki millet bağırıy..  
=kaçın.. kaçın diye  
tabi bizim firdöös dezening gözü sabınlı ya bakamıy etrafa. anca gözünü bi açarki bitene köpek balığı.  
tabi bizim antepli köpek balığından korkarmı.  
bizim firdöös deze gayet sakin bir Ģekilde hamam tasıynan köpek balığının gafasına bitene çeker..  
= goda get nalet çimiyk tama :) 

Gönderen : kara_büyü  

 

çıncık gırığı 

iki antepli arkadaĢ askerde eyitim yaparken birinin eline cam batar eli kanayan antepliye komutan sorar 
olum neoldu der komutanım cıncık battı der komutan anlamaz ve diyer antepliye dönerek olum cıncık ne 
der bizim diyer antepli gülerek komutanım ganne gırığı der. 

Gönderen : mutlu yılmaz   

 

HANEK 

ANTEPTE GÜNLERDEN CUMA.ERKEN SAATLERDE BĠR DÜKANIN ÖNÜNDE ĠKĠ BAYAN 
KARġILAġIR.BAġLARLAR HANEGE 
DÜKKAN SAHĠBĠ GELĠR. BAÇIM KENARA ÇEKĠLĠNDE DÜKKANI AÇĠM. BAYANLAR BĠR ADIM ATAR ADAM 
DÜKKANI AÇAR. CUMA VAKTĠ OLUR DÜKKAN SAHĠBĠ NAMAZA GĠDEÇEK BAYANLAR HALA KONUġUR.  
_ADAM:BAÇIM KENARA GEÇĠNDE DÜKKANI KAPATĠM. KADINLAR BAġLARLAR SÖYLENMEYE. KELE AGAM 
GOYMADIN ĠKĠ ÇĠRTĠK HANEK EDEK. 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH 

Gönderen : ANTEPLİ_BERKAY   

 

Iki kulagi yapisik mamet 



kahvede caycilik yapan Mamet diye biri varmis Bu Fukaranin iki gulagi da yapisikmis bes.  
öteden bayram gelimis ,bu bayramda ona buna dahilirmis gendi,  
la mamet hele gel hele yorum bisey dicim saa demis 
-neo de baam  
-layorum hele anlat hele netdin sen bu gulagini diye sorunca 
-Yau aam hec sorma gendini  
-niyela  
-e dur yavas simdi birgün evde ütüyapim  
-eee  
-ütü dinime allahima nar gibi gizarik  
-eee 
-o an telefon caldi bende dudtum saag gulagima bastim gendini 
-vay hayvan demis bayram sonrada sormus ee ya öbürüne ne olduki 
tabi mamet de canini havlinen 
-ayni ütüyü sol gulagima bastim hasteneyi arayacam diye..... 

Gönderen : Cevdet Ümit  

mehmet 

bir mehmet varmis.anneannesiyle gezermis.birden yerde para görmüs.anneannesi demiski:"hayir yerde 
olan sey kaldirilmaz".oda demis:"peki ozaman".az yürümüsler ondan sonra birden anneannesi muzdan 
kaymis.demiski:"oglum kaldirsana beni"!mehmet de demis:"hayir yerde olan sey kaldirilmaz". 

 

miskilim mamet 

Bi gğnn Mamed'i babası tutuy kolundan okula yazdırmaya götürüy öğretmene deyki.  
-muallim bey, aha saa bi adam yorum acı bunu eyi bi adam et, hocam eti senin la yeri yorum kdv'den 
kemide senin, 
simdi muallim bey babadan emiri aldı.  
-Oğlum Mamed oku adam ol çalıĢ vatana dövlete hayırlı adam ol, Mamed'e yine ayni pat kut pat kut 
giriĢiy, Mamed yine aynı  
muallim bey dey sonunda  
 
-la yeri nget nahlet senden mi uğraĢıcım dey, Mamet'in ipini boynuna doluy saliy. 
ġimdi Mamed serbestliği aldı ya, tık tık tık eve tik tik okula sene sonu geliy.  
Mamedin yanindaki yöresindeki okumayi sokiy Mamed dey, -la bunlar okurda ben okuyamammi sabaha 
öğretmen ne sorursa sorsun siftahleyin cevabı ben verecem dey. 
sabah oluy öğretmen soru soruy Mamed'in barmağı öğretmenin gözünün içine içine. 
(ogretmenim ogretmenim ogretmenim) diiy la bu Mamed'in gözünde bi safak var heral çok çalıĢık gel 
oglum Mamed, 
-Buyur oretmenim,  
-yaz la ne biliysen  
-yog oretmenim sen soyle ben yazarim  
-la ne biliysen onu yaz la  
-yog oretmenim yog yog sen sole ben yazarim diiiyy.  
en sonunda yaz lan baklava yaz lan (deminden belli hopluyp ziplayan Mamet süt dökmüĢ pissige donuy) 
oretmen diiy la yazsana hani calıĢıktın. olum  
simdin mamed kacici kacamiy ortnen diiy yazsana mamed diiy  
-eyy ortmenim yazicim yazcimda baklavanin fistiklisini mi yazim yosan cevizlisinimi yazim onu 
dusunum. 

Gönderen : vadat karayilan  

 

 

MESAJ   
       Antepli bir bayan oğluna mesaj atacak.Telefondan konuĢmak istemez. 
Oğlu canını sıkmıĢ küsülü. Rasgele numara tuĢlar. Uyarı sesini dinlemez. 
Oğluna söylenmesini istediklerin söylemeye baĢlar. 
        -Alouv  kele gızey acı Ôolana bi mesac eleticiydim. Ôlan tamirci Ģeer- 
di de. Yargun argın gelir gapıda galır. Acı Ģu mesacı gendine elet.  
      -Ganı içine akmıyasıca gene saa yürem acıdı. Gapının dilini bartıĢın  
dört barmak yuharısında dezzen gilden geçe duvarın oyoona goydum.  
Üsdüne kâât depdim. Kââdı çek anahderı al kapıyı aç. Telli dolapdahı 



Mecimekli pilovu ısıt yanında tamatosu yıha ikiye böl ye. Bi daa da baa  
garĢı gelme. Bak hahımı halal etmem haa. Ana yüree gene saa acıdım. 
       Tele sekreter uyardıkça kızar. 
       -Kele saa diym telefundahı avrat saa. GurulmuĢ saet gimi durup, durup  
gonuĢuyn. Beni dinemiyn ki. Aha gapatıym. Geberi zıbarı galasın. Cin çala  
seni eymi. 
       KomĢusu Hadduca dert yanar.  
      -Kel hadduç telefundaa avrat anam heç kimseyi adam yerine goyup dine- 
meyi. Ayaa Ģarha gelesice bildeni gonuĢup gonuĢup duruy 
       -Bi de baa godla diy. Ôolan god geyyi. Eydeni çatal bacak oluk. Bubası- 
da bende gızıyk Telefunu gotlamalıymıĢım. Ġkide birde beyle diyip beni çıkla  
sınir ediy. Gırk güne gadar ahlımı gaybedersem sebebim gotla gotla diyen 
gudumu guruyasıca avrat. BaĢgasından bilmen. 
      -Kele BeĢire belkimde gonuĢoonu annamıyık. Biz estanbola gettemizde  
oradahılar çok hanemizi anıyamadılar 
      -Bee kele anam telefundahı gız dilimi anamıymıĢ da. Neen biz türkçe  
gonuĢmuykmuhu. Madem anamıysıız Antepe neen telefun gartı satıyseez..  
Onu sırıf edsinnerde yeree bi antepli gız goysunnar. Neen köküne gıranmı  
girdi. Büssürü gız evde oturuy. ĠĢ diyn  yaf yaf ediyler.  
     -Bee kele ne günnere galdık bi de daa gonuĢomu beenmiy. AnnamıymıĢ  
beterden saklıya. GarĢıya bi estanbul kibarı goymuĢlar gunuĢup gonuĢup  
duruy. Cin çalasıca. HökgeĢ Â’ma sölüyümde baa dili anaĢılır hanemizi  
ânıyan bi Antep gızlı gart alsın. 
       -Ben zatılam söölemiĢdim telefunu aldıımızda. Pin gartı gonmazsa 
çalıĢmazmıĢ. Benim bildeem pin tavıkların, horuzların aĢam girip yatdık- 
ları yer. Meersem pin gartı dedikleri baĢ barmamın dırna gadar yuha 
bi ĢeymiĢ. Telefunun içinde pinnene o yuhuyu goydular. EsgiĢeer deki 
görümümnen ġahır Ģahır gonuĢduk. Sahı yanımda gimiy di. 
         -Bizim horuzlarda sabaa garĢı pinden çıkıy var gücüynen üürü üüü 
deyin barıy. Demekkine pinde bi hikmet var 
        -Dert dutasıca Pinnee haraba galasıca mesacımı beenmiy. Suç on- 
narda deel. Antebin belediye baĢganında, Valisinde. Dil bilmez gartlı te- 
lafunu antebe neen sohuylar. 
        -Ben yapacamı biliym hele bi gadınnar toplantısı ossun mencilis 
Vekilimiz Fatma ġahana söölüyüm de buna bi çare bulursa o bulur. 
ġahan gimi o bi el atarsa onnara günnerini gösteririm. Kimi beenmiyler. 
Görsünner elmi yaman bey mi yaman 
Hasan GENEYĠKLĠ 

Gönderen : hasan GENEYİKLİ      

 

KİMİNLE EVLİSİN 

MAHKEMEDE HAKĠM RAMO YA SORMUġ:  
- KĠMĠNLE EVLĠSĠN ? 
- BĠZĠM KARĠYLAN 
HAKĠM SĠNĠRLENMĠġ : 
- EEE HERHALDE.SEN HĠÇ ERKEKLE EVLENEN DUYDUNMU 
- DUYDUM TABĠ 
- KĠMMĠġ ? 
- BĠZĠM KARĠ. 
 
ĠġSĠZ 
RAMO KENDĠSĠNE UYGUN BĠR Ġġ ARIYORDU. NĠHAYET GAZETEDEN UYGUN BĠR Ġġ ĠLANI BULDU. HEMEN 
MÜRAACAT ETTĠ. 
ĠġVEREN RAMO YA SORDU: 
- NE ZAMANDIR ĠġSĠZSĠN ? 
-SEVGĠLĠ ANAMIN ÖĠÜMÜNDEN BERĠ 
-ANAN NE ZAMAN ÖLDÜ ? 
-ANAM BENĠ DOĞURURKEN ÖLMÜġ EFENDĠM. 
 
HUZUR  
RAMOYLA KAVGA EDEN AVRADI ġÖYLE BAĞIRIR: 



- UNUTMA RAMO BU EVE BÜTÜN EġYALARI BEN GETĠRDĠM 
GĠYSĠLERĠ,MUTFAK TAKIMLARINI,HERġEYĠ,BEN GELMEDEN ÖNCE SENĠN NEYĠN VARDIKĠ ? 
- RAMO ĠÇĠNĠ ÇEKTĠ VE  
- HUZURUM VARDI AVRAT HUZURUM . DER 
 
VĠZĠTE PARASI  
DOKTORLAR KENDĠ ARALARINDA SOHBET EDĠYORLARDI : 
-EN TEHLĠKELĠ HASTALIK SĠZCE NEDĠR ? 
-KALP KRĠZĠDĠR. 
-NEDEN ? 
-KRĠZ ÖYLESĠNE ANĠ VE ġĠDDETLĠ GELĠRKĠ,HASTADAN VĠZĠTE PARASINI BĠLE ALAMAYIZ. 
 
ĠLK AMELĠYAT 
HASTAYI GETĠRĠP AMELĠYAT MASASINA UZATIRLAR. HASTA TEDĠRGĠN VE KORKAK HALDE GENÇ 
DOKTORA SÖYLENĠR: 
- ÇOK KORKUYORUM DOKTOR BEY! BU BENĠM ĠLK AMELĠYATIM DA . 
DOKTOR DA EN AZ HASTA KADAR TEDĠRGĠN VE ENDĠġEYLE CEVAP VERĠR : 
- VALLA BENĠMDE ĠLK AMELĠYATIM BE KARDAġ NE TESADÜF DEĞĠLMĠ ? 

Gönderen : RAMOCAN27      

FIKRA 

ESKİDEN KARKAMIŞ NAHİYESİNDE CAMİİ VAR AMA İMAM YOKMUŞ. HALK,G.ANTEP MÜFTÜLÜĞÜNDEN 

İMAM İSTEMİŞ. 

O SIRADA MUZİP BİR ADAMIN KARKAMIŞA YOLU DÜŞMÜŞ,HALKDA ADAMI GÖNDERİLEN İMAM 
ZANNEDEREK;  

"HOŞGELDİNİZ SAYIN HOCAM ,BİZLERDE SİZİ BEKLİYORDUK " DEMİŞLER. 

DURUMU ÖĞRENEN MUZİP ADAM İMAMLIK YAPARIM AMA PARA YERİNE HER AY 40 KOYUN İSTERİM 

DEMİŞ.NAMAZI KILDIRMAYA BAŞLAMIŞ ; 
G.ANTEP' TEN ÇIKTIM YOLA KARKAMIŞ TA VERDİM MOLA,40 KOYUN VERDİLER BANA KALDIM BURDA 

ALLAHÜ EKBER,ALLAHÜ EKBER DERKEN, BİR KAÇ ZAMAN SONRA CEMAAT BU İŞTE BİR GARİPLİK 

OLDUĞUNU ANLADIĞI SIRADA MÜFTÜ NAHİYEYE ZİYARETE GELİR. 

HALK MÜFTÜYE;BİZİM İMAM HERHALDE NAMAZI YANLIŞ KILDIRIYOR DERLER . 
NAMAZ VAKTİ MÜFTÜ CAMİYE GİDER ,MUZİP İMAM; 

G.ANTEP TEN ÇIKTIM YOLA KARKAMIŞ TA VERDİM MOLA 40 KOYUN VERDİLER BANA KALDIM BURDA 

ALLAHÜ EKBER DİYEREK NAMAZA BAŞLARKEN MÜFTÜ ÖKSÜRMEYE BAŞLAR. 

MÜFTÜNÜN GELDİĞİNİ ANLAYAN HOCA HEMEN NİYETİ DEĞİŞTİRİR ; 
G.ANTEP TEN ÇIKTIM YOLA KARKAMIŞ TA VERDİM MOLA 40 KOYUN VERDİLER BANA ,YARISI BANA 

YARISI SANA ALLAHÜ EKBER.  

CEMAAT MÜFTÜYE SORAR ; MÜFTÜ EFENDİ HOCA NAMAZI DOĞRU KILDIRDIMI ?  

MÜFTÜ ; 
BAŞTA YANLIŞ YAPTI AMA SONRADAN DÜZELTTİ DER. 

Gönderen : RAMAZAN KAPLAN  

 


