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Koleje gitmek için entelektüel biri olmak zorundasınız. (Çin)
Arabasının altında birinin bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır.(Danimarka)
Otomobilinin karsısına at arabası çıkan sürücü, otosunu kenara çekmek zorundadır. Her sürücü, at
arabasını otomobilin geldiği yönünde uyarıda bulunacak bayraklı bir kişi de taşımak zorundadır.
(Danimarka)
Demiryolunda öpüşmek yasaktır. (Fransa)
Domuzlara ”Napolyon” isminin verilmesi yasaktır. (Fransa)
Yağmur yağarken çimler sulanamaz. (Kanada)
Kapılar ve pencereler pembe renkte olmak zorundadır. (Kanada-Kanata)
Ağaca tırmanmak yasaktır. (Kanada-Oshawa)
Bank Street’te pazar günleri dondurma yemek yasaktır. (Kanada-Ottawa)
Yong Caddesi’nde ölü atları pazar günü sürüklemek yasaklanmıştır.(Kanada-Toronto)
Kadınların toplu tasım araçlarında çikolata yemesi yasaktır. (İngiltere)
Tropikal balık satıcıları hariç! kadınların halka açık yerde üstsüz gezmesi yasaktır. (Ingiltere-Liverpool)
Etek giyen erkekler tutuklanır. (İtalya)
Pazar günleri balık avlamak yasaktır. (İskoçya)
İnek sahiplerinin sarhoş olması yasaktır. (İskoçya)
Kapınızı çalıp sizden ”klozetinizi isteyen birini” içeri almak zorundasınız. (İskoçya)
Pazar günü çamaşır asmak yasaktır. (İsviçre)
Çocukların sigara satın alması yasak, içmesi serbesttir. (Avustralya)
Patikada sağ elinin üzerinde amuda kalkarak yürümek yasaktır. (Avustralya)
Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktır.(Avustralya Victoria)
Araba kullandığınız zaman gömlek giymek zorundasınız. (Tayland)
İç çamaşırsız gezmek yasaktır. (Tayland)
Metroda sakız çiğneyen tutuklanır. (Singapur)
Pazar günleri domino oynamak yasaktır. (ABD-Alabama)
Kilisede sahte bıyık takip komiklik yapmak yasaktır. (ABD-Alabama)
Jasper`da kocanın karısını parmağından uzun bir sopa ile dövmesi yasaktır. (ABD-Alabama)
Tren raylarına tuz dökmek olum cezasıyla cezalandırılabilir. (ABD-Alabama)
Motorlu taşıt kullanan bir sürücünün gözbağı kullanması yasak. (ABD-Alabama)
Pantolonun arka cebinde dondurma bulundurmak yasak. (ABD-Alabama)
Anniston kentinin Noble Caddesi’nde bluejean giymek yasak. (ABD-Alabama)
Lee ilçesinde, çarşamba günleri güneş battıktan sonra fıstık satmak yasak. (ABD-Alabama)
Mobile kentinde, kadınlara yönelik uluma sesleri çıkarmak yasak. (ABD-Alabama)
Uyuyan bir ayıyı fotoğraflamak sorun değil fakat uyandırmak yasaktır. (ABD-Alaska)
Uçaklardan geyik fotoğrafı çekmek yasak. (ABD-Alaska)
Bir geyiği hareket halindeki bir uçaktan aşağı atmak yasak. (ABD-Alaska)
Faribanks kentinde, bir geyiğe alkollü içki vermenin cezası hapis. (ABD-Alaska)
Eşeklerin banyo küvetinde uyuması yasaktır. (ABD-Arizona)
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Bir kaktüs kesmenin cezası 25 yıla kadar hapis. (ABD-Arizona)
Eşeklerin küvette uyuması yasak. (ABD-Arizona)
Kırmızı bir maske ile işlenen hafif bir suç “ağır suç” sayılıyor. (ABD-Arizona)
Globe kentinde bir Kızılderili ile sokakta iskambil oynamak yasak. (ABD-Arizona)
Çocukların kilisede geğirmesi yasak. (ABD-Nebraska)
Bar sahipleri çorba bulundurmak zorunda. Aksi takdirde bira satmaları yasak. (ABDNebraska)
Size ait bir mekanda köpeğinize ateş açan birini anında asma hakkınız var.(ABD-Nevada)
Hayden’da, tavşanları ve kurbağaları rahatsız edenler, para cezasına çarptırılıyor. (ABD-Arizona)
Maricopa ilçesinde bir evde 6’dan fazla kadın yaşayamıyor. (ABD-Arizona)
Mohave ilçesinde, çorba çalarken yakalanmanın cezası, çorbayı hırsızın başından aşağı dökmek. (ABDArizona)
Hiçbir canlı öldürülemez. Böcekler dahil. (ABD-Arkansas)
Kocanın karısını ayda bir dövmesi normal fakat birden fazla dövmesi yasaktır. (ABD-Arkansas)
Little Rock kasabasında caddede öpüşenler hapisle cezalandırılabilir. (ABD-Arkansas)
Pasifik kıyısında kelebekleri rahatsız etmek yasaktır. (ABD-California)
Pasedena bölgesinde sekreterin patronuyla yalnız kalması yasak. (ABD-California)
San Francisco`da kirli iç çamaşırıyla arabanın camını silmek yasaktır. (ABD-California)
Kilisede günah çıkartırken ağlamak yasaktır. (ABD-California)
Küvette portakal yemek yasaktır. (ABD-California)
Hollywood Bulvarı’nda 2 binden fazla koyun varsa araba kullanmak yasaktır. (ABD-California)
Sanık sandalyesinde ağlamak yasaktır. (ABD-California)
Hiçbir motorlu taşıt, sürücüsü yokken saatte 75 km’den fazla sürat yapamaz. (ABD-California)
Hareket halindeki bir motorlu araçtan hayvanlara ateş açmak yasak. Bu yasanın tek istisnası balinalar.
(ABD-California)
Arcdia kentinde, tavus kuşlarının yolda geçiş üstünlüğü var. Baldwin Park’ta havuzda bisiklet kullanmak
yasak. (ABD-California)
Los Angeles’ta, bir erkeğin eşini 5 cm’den daha kalın bir kemerle dövmesi yasak. (ABD-California)
Riverside’da, 11.00 – 13.00 saatleri arasında sefertasıyla sokakta yürümek yasak. San Francisco’da Market
Caddesi’nde dolaşmak fillere yasak. (ABD-California)
Logan Kasabasında uyuyan bir bayanı öpmek yasaktır. (ABD-Colarado)
İçki satan yerlerin gıda maddesi, gıda maddesi satan yerlerin de içki satması yasak. (ABD-Colarado)
Denver kentinde, komşuya elektrik süpürgesini ödünç vermek yasak. Kentte, farelere kötü davranmak da
yasak. (ABD-Colarado)
Kullanılmış jiletlerin çöpe atılması yasak. (ABD-Connecticut)
New Britain`de kamyonların hız siniri 50 km/saattir. Bu itfaiye araçları için de geçerlidir. (ABDConnecticut)

www.edebiyatfakultesi.com Şaşırtıcı Yasaklar | 2

Şaşırtıcı Yasaklar | 3

Hartford`da pazar günü kocanın karısını öpmesi yasaktır. (ABD-Connecticut)
Hartford`da kopek eğitimi yasaktır. (ABD-Connecticut)
Bisikletle saatte 90 km’den fazla sürat yapmak yasak. (ABD-Connecticut)
Hartford’da, bir kimsenin ellerinin üstünde karşıdan karşıya geçmesi yasak. (ABD-Connecticut)
Bekâr bayanların pazar günü paraşütle atlaması hapisle cezalandırılabilir. (ABD-Florida)
Kuaförde saç kurutucusunun altında uyuyan kadın ve salon sahibi para cezasına çarptırılır. (ABD-Florida)
At hırsızlığının cezası idam. (ABD-Florida)
1650 yaş arası tüm erkeklerin yol çalışmasında kanunen yardımcı olması gerekir. (ABD-Georgia)
Quitman`da tavukların caddeden geçmesi yasaktır. (ABD-Georgia)
Vitrin mankenlerinin çıplak olması yasaktır. (ABD-Georgia)

Adli tıpta ya da bir cesedin yanında küfür etmek yasak. (ABD-Georgia)
Atlanta’da, bir zürafayı telefon direğine bağlamak yasak. (ABD-Georgia)
Gainesville’de, tavuğu mutlaka elinizle yemek zorundasınız. (ABD-Georgia)
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