
Chuck Norris Gerçekleri 

 

Muhtemelen biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için hatırlatmakta fayda 

var. Son yıllarda İngilizce konuşulan ülkelerde (özellikle Amerika'da) 

bir Chuck Norris şakaları furyası sürüp gidiyor. Bilirsiniz aslında Chuck 

Norris Amerika'nın Cüneyt Arkın'ı gibidir, hiç bir filmde yenilmez, hep 

yener, muazzamdır, muhteşemdir :) 

 

Son yıllarda yüzlerce belki de binlerce Chuck Norris şakası ortaya 

çıkmıştır ve bir fenomen olmuş durumda. İngilizce bilenler orijinallerini 

zaten okumuş olabilir ama burada bazı şakalarının Türkçe versiyonları 

var. Gerçi bütün şakaları Türkçeye çevirmek pek mümkün değil çünkü 

bir çoğu İngilizce kelime oyunları içeriyor. 

 

Bizdeki Nuri Alço fenomeni gibi bir fenomen olarak düşünebilirsiniz. O 

kadar ki Google bile bu oyuna katılmış. Google ana sayfada 

"Find Chuck Norris" yazıp Kendimi şanslı hissediyorum'a tıklarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. 

İngilizceniz zayıfsa bu sayfanın en sonunda bir tercümesi var :) 

 

İyi eğlenceler. 

1. Chuck Norris bir gün dolu bir tabancayla rus ruleti oynamış ve kazanmış 

2. Chuck Norris pi sayısının son hanesini bilyormuş 

3. Chuck Norris 1000 tane şınav çekebilirmiş..... Hem de kollarını kullanmadan 

4. Chuck Norris döner bir kapıyı çarpabilirmiş 

5. Öcüler gece yatmadan önce Chuck Norris var mı diye yataklarının altına bakarlarmış 

6. Chuck Norris kitap okumaz, onlara dik dik bakar ve istediği bilgiyi alır 

7. Dış uzay, Chuck Norris ile aynı gezegende olmaktan korktuğu için varmış 

8. Chuck Norris o kadar hızlıymış ki dünyanın etrafında koşup kendi ensesine tokat atabilirmiş 

9. Flush Royal'ı yenebilen tek el Chuck Norris'in eliymiş 

10. Sovyetler Birliği Chuck Norris'in Delta Force adlı filmini seyrettikten sonra dağılmaya karar vermiş 

11. Chuck Norris bir keresinde Rubik küpü yutmuş, küp dışarı çıktığında çözülmüş haldeymiş 

12. Chuck Norris yanlış numara çevirmez sadece bazı insanlar yanlış telefonu açar 

13. Chuck norris ameliyat olacağı zaman ona değil, doktorlara anestezi yaparlar. 

14. Chuck Norris'in Tweeter'a ihtiyacı yokmuş zira O sizi zaten takip ediyor 

15. Ölüm bir keresinde yakın Chuck Norris tehlikesi atlatmış 

16. Aslında 24 dizisinin baş rolünde Chuck Norris varmış ama bütün teröristleri 12 dakika 37 saniyede 

öldürüp dünyayı kurtardığı için yapımcılar başka birini bulmuşlar 

17. Chuck Norris'in takvimi 31 Marttan direkt olarak 2 Nisana geçiyormuş. Kimse Chuck Norris'le dalga 

geçemez 

18. Bazılarının sol testisi, sağ testisinden büyüktür.Chuck Norris'in ise, iki testisi de birbirinden büyüktür.  

19. Chuck Norris asla kalp rahatsızlıkları geçirmez. Çünkü kalbi onu rahatsız edecek kadar aptal değil.  

20. Sakın Chuck Norris'in yakınlarındayken 'kimse mükemmel değildir' sözünü söylemeyin, çünkü o bunu 

kişisel hakaret olarak algılar.  

21. Chuck Norris hayatında sadece bir seferliğine dublör kullandı. Çünkü o sahnede ağlaması gerekiyordu.  

22. Eğer Scrabble'da Chuck Norris yazabilirseniz hayatınız boyunca hükmen galip sayılırsınız 

23. Chuck Norris bir seferinde rakibine tur bindirmiş..... Hem de bir drag yarışında 

24. Chuck Norris canlı yayını ileri sarabilirmiş 

25. Chuck Norris kurbanlarının gözlerini yuvalarından söktükten sonra onlara gözlerini gösterebilirmiş 

26. Chuck Norris MC Hummer'a dokunabilirmiş 

27. Chuck Norris işaret dilini duyabilir.  

28. Bir keresinde Chuck Norris'i çok zehirli bir yılan sokmuş... bir hafta sonra yılan büyük acılar içinde 

ölmüş 



29. Chuck Norris'in sakalını kesmesine gerek yoktur, çünkü sakalı onu rahatsız edecek kadar salak değil. 

Mükemmel uzunluğa gelir ve uzaması durur 

30. Chuck Norris'le Superman günün birinde kavga etmişler. İddiaya göre kaybeden külotunu pantolonunun 

üstüne giyecekmiş 

31. Chuck Norris günün birinde merdivenin altındaki kara kedinin sırtındaki aynayı kırmış ve bugün 13. 

Cumaymış ve işte o gün büyük ikramiye O'na çıkmış. 

32. Chuck Norris Bip sesinden önce mesaj bırakabilir 

33. Çinlilerin Moğol istilasından korunmak için iki fikri varmış. Ama Chuck Norris kimse için 

çalışmayacağından Çin Seddi'ni yapmak zorunda kalmışlar 

34. Darth Vader ile Batman arasında kavga çıksa kazanan Chuck Norris olur 

35. Chuck Norris sonsuza kadar saymış..... hem de iki kere 

36. Chuck Norris günün birinde arkadaşları içinde dansöz olduğunu söyleyemeden pastayı bitirmiş 

37. Chuck Norris bir kuşla iki taş öldürebilirmiş 

38. Chuck Norris suya düştüğünde ıslanmaz su Chuck Norrislenir 

39. Heimlich manevrası, refleks sonucu tekmelediği bir arkadaşının boğazına kaçan metal çizme ucunu 

çıkarmak isteyen chuck norris tarafından icat edilmiştir 

40. Chuck Norris saat takmaz saatin kaç olduğuna karar verir 

41. Chuck Norris .exe dosyaları e-mail ile gönderebilir 

42. Chuck Norris Büyük Birader'i gözetliyormuş 

43. Chuck Norris Nemo'yu bulmuş 

44. Chuck Norris Matrix'a yönetici şifresi ile girmiş 

45. Aslında sakat insanlar yokmuş, sadece Chuck Norris ile karşılaşan bazı insanlar varmış 

46. Chuck Norris hiç bir arsaya sahip olmadan Monopol'de kazanabilir 

47. Evrim Teorisi diye bir şey aslında yok. Sadece Chuck Norris'in yaşamasına izin verdiği canlılar vardır 

48. Kanseri Chuck Norris icat etmiş, çünkü insan öldürmekten bıkmış 

49. Standart bir oturma odasında Chuck Norris'in sizi öldürmek için kullanabileceği 1.242 adet obje 

bulunmaktadır ki bu sayıya odanın kendisi dahil değil 

50. Bir duvarla tenis oynayıp yenebilecek tek insan Chuck Norris'tir 

51. Chuck Norris kan vermeye gittiğinde şırınga değil bir tabanca ve bir kova istermiş 

52. Chuck Norris bir büyüteçle karıncaları yakabilir.... hem de geceleyin 

53. Apple dinlediği her şarkı için Chuck Norris'a 99 cent veriyormuş 

54. Chuck Norris dirseğini yalayabilir... Hem de aynı anda ikisini birden 

55. Bigfoot Chuck Norris'in fotoğrafını çekermiş 

56. Chuck Norris günün birinde bir bıçağı bir insanla bıçaklamış 

57. Chuck Norris bütün Star Wars filmlerinde oynamış..... Güç olarak 

58. Tepegözü iki gözünün ortasından yumruklayabilecek tek kişi Chuck Norris'miş 

59. Chuck Norris iki buz kübünü birbirine sürterek ateş yakabilir 

60. Chuck Norris kablosuz bir telefonla sizi boğabilirmiş 

61. Chuck Norris aynaya baktığında hiç bir şey görünmezmiş. Neden? Çünkü sadece bir tane Chuck Norris 

olabilir 

62. Chuck Norris sessizdeyken telefonun çaldığını duyabilir 

63. Bir erkeğin kalbine giden en kısa yol Chuck Norris'in yumruklarıymış 

64. Chuck Norris aslında 20 yıl önce ölmüş ama ölümün bunu Chuck Norris'e söyleyecek cesareti yokmuş 

65. Bazı sihirbazlar su üstünde yürüyebilir ama Chuck Norris karada yüzebilirmiş 

66. Her başarılı adamın ardında bir kadın vardır. Her ölü adamın ardında Chuck Norris vardır. 

67. Chuck Norris şınav çekerken aslında kendisi yükselmez; dünyayı aşağı iter. 

68. Chuck Norris sıfırı ikiye bölebilir. 

69. Chuck Norris tabancasının altında yastıkla uyur. 

70. Bir zamanlar Chuck Norris bir atın çenesine tekme attı. Hayvanın soyu şu anda zürafa olarak biliniyor. 

71. Durmadan genişleyen bir evrende yaşamamızın nedeni, evrenin Chuck Norris’ten kaçmaya çalışmasıdır. 

72. Chuck Norris küçüklüğünde hiç yatağını ıslatmadı. Yatak korkudan kendini ıslattı. 

73. Lost adasındaki kara duman aslında Chuck Norris'in içtiği sigaranın dumanıdır. 

74. Chuck Norris bal ile gargara yapabilir.. 

75. Chuck Norris ağzında leblebi tozu varken tekerleme söyleyebilir 

76. İki yarım bir tam,iki tam bir Chuck Norris eder.. 

77. Chuck Norris nefes almaz hava onun ciğerlerine dolar... 



78. Mısır'daki piramitlerin yapılmasına uzaylılar yardımcı olmuştur. Uzaylılara da Chuck Norris.... 

79. Bütün dersleri FF olsa da Chuck Norris sınıfını geçip yüksek onur belgesi alabilir. 

80. Chuck Norris klavyede, boks eldivenleriyle bir dakikada 100 kelime yazabilir. 

81. İnsanlar bir danaya 7 ortak girer. Chuck Norris ise 7 danaya tek başına girebilir. 

82. Değişimi değiştirebilecek tek kişi Chuck Norris'tir. 

83. Chuck Norris nefesini tutarken saksafon çalabilir. 

84. Chuck Norris kendisiyle düet yapabilir.. 

85. Chuck Norris, doğum gününde mumları üflemez. Güneşi söndürür. 

86. Chuck Norris'in takviminde Şubatlar 31 gün çeker. 

87. Chuck Norris bomboş bi odada saklanır ve onu kimse bulamaz 

88. Lord of the rings'teki yüzük Chuck Norris'in nişan yüzüğüdür. 

89. Olmak ya da olmamak. işte tüm mesele bu ve buna, Chuck Norris karar verir. 

90. Chuck Norris su altındayken de koku alabilir. 

91. Üretilen tüm silahlar, Chuck Norris ile oynamamaları hususunda uyarılır. 

92. Alexander Graham Bell telefonu icat ettiğinde ilk gördüğü şey Chuck Norris'ten gelen cevapsız 

çağrılardı. 

93. Chuck Norris ışıktan hızlı koşabilir. 

94. Hayaletler, kamp ateşinin etrafına oturduklarında Chuck Norrisli hikayeler anlatırlar. 

95. Chuck Norris iki buzu birbirine sürterek ateş yakabilir. 

96. Soğanlar, Chuck Norris'i görünce ağlamaya başlar. 

97. Chuck Norris, geleceği tahmin etmez. Gelecek, Chuck Norris ne derse onu yapar. 

98. Yoda'ya gücü kullanmayı öğreten Chuck Norristir. 

99. Chuck Norris abaküsle FBI'nın sitesini çökertebilir.. 

100. Birisi bir şey satmak için telefon ile Chuck Norris'i ararsa, Chuck Norris ona ne alması gerektiğini 

söyler. 

101. Chuck Norris tek eliyle alkışlayabilir. 

102. Chuck Norris tren yoluna geldiği zaman tren bekler, Chuck geçer. 

103. Chuck Norris üç tekerlekli bisikletle formula 1 yarışını kazanabilir. 

104. Chuck Norris'in göz yaşları kanseri tedavi edebilir ama ne yazık ki hiç ağlamadı. 

105. Chuck Norris bir odaya girdiğinde ışıkları açmaz, karanlığı kapatır. 

106. Yürüyen merdiven Chuck Norris'i gördüğü zaman koşmaya başlar. 

107. Chuck Norris asla yanlış yapmaz, yanlış yapsa bile artık bundan sonra o doğrudur. 

108. Chuck Norris sayısal loto oynamaz, rakamları söyler, ikramiyeyi alır, gider... 

109. Chuck Norris'in 2 yanlışı bir doğru eder. 

110. Chuck Norris kağıtla makası kesebilir. 

111. Chuck Norris kablosuz telefonla birini boğabilir. 

112. Chuck Norris'in evinde elektrik, su ve doğalgaz asla kesilmeye cesaret edemez. 

113. Sadece Chuck Norris akciğerleriyle karbondioksit alıp oksijen verebilir. 

114. Chuck Norris su değirmeninden nükleer enerji üretebilir. 

115. Bir keresinde fırtına denizin ortasında Chuck Norris'e yakalanmıştı. 

116. Fredy uyuduğunda kabusunda Chuck Norris'i görür. 

117. Chuck Norris Ericsson 628 ile internete 3G bağlantı kurabilir. 

118. Chuck Norris hayatında sadece bir seferliğine dublör kullandı. Çünkü o sahnede ağlaması gerekiyordu. 

119. Ölü denizi Chuck Norris öldürmüştür. 

120. Chuck Norris suya yazı yazabilir. 

121. Chuck Norris doğduğunda ağlayan tek kişi doktordu. - Asla Chuck Norris'e tokat atmaya çalışmayın! 

122. Chuck Norris bir tırnak makası ve tentürdiyotla beyin ameliyatı yapabilir. 

123. Chuck Norris betona işeyerek adını yazabilir 

124. Chuck Norris'in sesi uzay boşluğunda yankılanır. 

125. Terminatör, Chuck Norris'in tost makinesinin adıdır. 

126. Chuck Norris'in klavyesinde "delete" tuşu yoktur, çünkü o asla yalnış yapmaz. 

127. Chuck Norris işaret dilini duyabilir. 

128. Chuck Norris samanlıkta iğneyi bulabilir. 

129. Chuck Norris atomu çıplak elle parçalayabilir. 

130. Chuck Norris çocukken oyuncak ayı yerine gerçek ayıya sarılıp uyurdu. 

131. Chuck Norris dört köşeli üçgen çizebilir. 



132. Çarşı'nın karşı olamadığı tek şey Chuck Norristir. 

133. Chuck Norris; + artı sonsuz'a sağından, - eksi sonsuza solundan, yaklaşabilirmiş. 

134. Chuck Norris uzayda sigara içebilir. 

135. Chuck Norris'in alet kutusunda MacGyver vardır. 

136. Chuck Norris'in tekmesi o kadar kuvvetlidir ki, uzaydan bile çıplak gözle görülebilir. 

137. Chuck Norris elma ile armutu birbiriyle toplayıp; sonucu ister elma, ister armut cinsinden bulabilir. 

138. King Kong'un Empire State Binasına tırmanmasının nedeni, Chuck Norris'in onu aşağıda bekliyor 

oluşudur. 

139. Karadelik Chuck Norris'i yutamaz. 

140. Chuck, kitap yazmaz. Harfler korkudan sıraya girer, cümle olur. 

141. Bruce Banner sinirlenince hulk a dönüşür. Hulk sinirlenince Chuck Norris'e... 

142. Chuck Norris tüm sith ve Jidi'ları aynı anda dövebilir. Hemde tek elle... 

143. Hitler Chuck Norris'in yahudi olduğunu dedikleri için intihar etti. 

144. Chuck Norris bir oturuşta Ajdarın bütün şarkılarını dinliyebilir. 

145. Guinnes rekorlar kitabına girmek Chuck Norris'in kırdığı rekora en yakın kişi olmak anlamına gelir. 

146. Chuck Norris klaviyesinde F13'e tıklayabilir. 

147. Chuck Norris'in evinde gece elektrik kesintisi olursa karanlık olmaz çünkü karanlık Chuck'la 

karşılaştığında başına gelecekleri bilir 

148. Bir zamanlar Chuck Norris'in deposuna işediği kamyon, şu anda Optimus Prime adıyla Autobot'lara 

liderlik etmektedir. 

149. Bir keresinde Chuck Norris ara sokakta bıçaklandı... Bıçak 3 gün sonra kan kaybından ölmüş şekilde 

bulundu. 

Google'da "Find Chuck Norris" (Chuck Norris'i bul) yazıp Kendimi şanslı hissediyorum derseniz şöyle 

bir hata mesajıyla karşılaşıyorsunuz: 

Google won't search for Chuck Norris because it knows you don't find Chuck Norris, he finds you." 

"Google Chuck Norris'i aramaz çünkü bilir ki Chuck Norris'i bulamazsınız O sizi bulur" 

 


