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EMEKLİDEN 
BAKANA CEVAP: 
799 LİRAYA 
GEÇİNİYORUM

Türkiye Emeklileri Derneği üyesi 
Davut Kavruk, “800 lirayla geçinir-
siniz” diyerek şaşkınlık yaratan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’e yönelik açıklamada 
bulundu. Anılan dernekte, bir soh-
bet toplantısı düzenleyen Kavruk, 
“Geçinemem diye bir şey yok, tabi 
ki geçinirim. Ben aptal mıyım, niye 
geçinemeyeyim? 800 lira kocaman 
paradır yani. Geçen gün, 1 lira için 
adamı ayağından vurdular. Netice 
itibariyle ben, her ay 1 lira tasarruf 
yapıyorum.” dedi. Kavruk, gazete-
cilerin bir sorusuna ise, “Taşın al-
tında eli olanları düşünelim. İşve-
ren kazanamazsa biz aç kalırız. 
Önce onları kalkındıralım. Elbet 
bir gün bize seyyanen zam yapıla-
caktır. İntibak zammı beklemey-
eceğiz, mevcut duruma intibak 
edeceğiz” şeklinde cevap verdi. 

İki kez yutkunup, bir lokma 
yenmesi gerektiğini belirten Kav-

ruk, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Pop müzik dinleyin. Yetkilile-

rin, popülizm adına mavi boncuk 
dağıtmasını beklemeyin. Bakın ben, 
günde beş market geziyorum. Her 
markette, bir adet ceviz, fındık ve 
fıstığın tadına bakıyorum. Al sana 
günlük E vitamini… Günlük süt, gün-
lük gazete ve kitap gibi karın doyur-
mayan şeyleri zaten almıyorum” 

İzleyenler tarafından coşkuyla 
alkışlanan Kavruk, konuşmasının 
sonunda yanında getirdiği kaşar 
peynirini izleyenlere tattırdı 
ve isteyen olursa memleket-
ten getirtebileceğini söyledi.
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MUSTAFA YILDIZLÜTFİ ÇAKIN

ORD.PROF.DR. ÂKİLDÂNE HERZEKAR’IN 
AKİL İNSANLAR HEYETİ İZLENİMLERİ

Şu günlerde pek bi bahtiyarım zira bendenizin ismi herkesin dilinde, 
herkes “Âkil” diyor da başka bir şey demiyor. Geçen gün telefonum çaldı 
başbakan yardımcısı olduğunu söylenen bir zat, “Muhterem hocam, biz 
bir heyet teşekkül ettirmek istiyoruz bu heyete de zat-ı alinizin adını ver-
mek istiyoruz müsaade eder misiniz?” diye sordu. İşte efkârı umumuyenin 
konuştuğu “Heyet-i âkil” böyle oluştu. Tabii ki ben de buranın bir doğal 
azası olarak yerimi aldım.

İnsanlara neyin ne olduğu ve neyin ne olmadığı konusunda bilgilendirme 
yapacakmışız. Ama önce bizim neyin ne olduğu ve neyin ne olmadığı 
konusunda bilgilenmemiz gerekiyordu. Öncelikle de “akil” kelimesinin ne 
anlama geldiğini bilmeliydik. Dört harfli bu kelime üstüne herkesten bir fikir 
çıkıyordu… A’nın üstüne şapka koyup “âkil” mi diyelim, yoksa şapkasını 
çıkartıp “akil” mi diyelim? Veya sadece şapkasız ve noktasız olarak “akıl” 
demek daha mı uygun olur?

Kelime anlamı olarak “akıllı” anlamına mı geliyor yoksa “yiyici, obur” an-
lamına mı?

Kurulacak heyete “akil adamlar” mı den-
sin yoksa hatun kişilerin de olduğundan 
dolayı “akil insanlar” mı?

Osmanlı dönemindeki Heyet-i Nâsiha’yla 
bir benzerliği var mıdır yok mudur?

Heyet-i akile olarak bu konuları tartış-
maya başladık yedi bölgeden dozular 
kişiden ceman altmış üç kişi ve bir de tabii 
aza olarak ben Heyet-i akile genel başkanı 
Akildane Herzekar üstadınız saç saça baş 
başa kavga eder hale geldik. Kadir evladım 
sürekli olarak “Hiyeeeyt üleeen” diye araya 
girmeye çalışıyor ama pek ipleyen olmuy-
ordu, Orhan yavrum da “Yazıklar olsuu-
un, yazıklar olsuuun” diye söyleniyordu, 
bunları kime söylediklerini tam olarak ka-
vrayamadım. Hülya hanım kızım da “Ho-
cam barış için toplandık, diyorlar biz şim-
di Barış Manço’yu anma etkinlikleri için 
çalışıciiz değil mi?” diye soruyordu. 

Bu arada arka kapıdan kaçak giren Nihat Doğan “Benim de aklim var, ben-
im de burada olmam gerek” diye söyleniyordu; bir grup onu karga tulumba 
dışarı attı.

Baktım olacak gibi değil, yumruğumu masaya indirdim.
“Yahu ey akiller, şu aklinizi başınıza alın biraz canım…” diye bağırdım 

“Akilli olsa her sakallı kişi, keçiye danışır her işi; demişler. Bizi bu halde 
görenler bunlarda mabada sürülecek akil yok nerde kaldı bize akil verece-
kler; diye düşünür. Bizim işimiz milleti ikna etmek, bir an önce başlayalım 
şu ikna işine” dedim. Münasebetsiz akilin biri çıkıp “Hangi konuda ede-
ceğiz?” demez mi? Mesele de zaten orada, konuyu bilsek edeceğiz…

“Arkadaşlar biz iyisi mi çıkıp etmeye başlayalım, bu edişler sırasında mil-
let nasıl isterse öyle edilmiş olsun. Yani biz ortaya karışık edeceğiz, gerisi 

bizi ilgilendirmez…”
Heyetten büyük bir alkış geldi, “Üstat 

ne kadar da akilsin vallahi” diye tezahürat 
ettiler.

Hemen etmeye başlamak için toplu 
olarak dışarı çıktık. 

İleriden küçük bir çocuk geliyordu, den-
eme olsun diye küçüğünden başlamalıy-
dık, el ettik yanımıza geldi… 

“Bizler akil insanlarız” dedik, piç kurusu sırıtarak imalı bir şekilde “Belli!” 
dedi. 

Sakin olmamız gerekiyordu, huzur, güven ve barış ortamını sürdürmek 
için öfkemizi kontrol etmeliydik…

“Bak yavrum barış iyidir, savaş kötüdür… Demek ki sloganımız ne oluyor?”
“Savaşma seviş…” diye yapıştırdı cevabı.
Bu cevap heyetimizin azalarından Abdurrahman’la Hasan’ın sağ tarafları-

na inme indirdi. Daha ilk dakikadan iki fire 
vermiştik.

Velet “Biz zaten hep savaşın kötü, barışın 
iyi olduğunu söylüyorduk, ama söyleyenler-
in tepesine iniyorlardı. Eh geç de olsa bunun 
farkına varmanız iyi tabii. Ama bana bil-
mediğim bir şey söyleyin…” diye sinir eden 
sırıtışına devam etti.

“Bak çocuğum” dedim tüm sakinliğim-
le “Artık herkes ikna oldu, Sayın İmralı’yla 
konuştular o bile ikna oldu…”

“O İmralı Bey durup dururken mi ikna oldu 
peki?”

Velet dik kafalı çıkmıştı, ben gene ya sabır 
çekerek…

“Durup dururken olur mu 5 kanallı dijital 
televizyon verdiler…” dedim.

“Yemezler” dedi “Milleti patates, soğan ve 
kömürle tavlarsın ama İmralı bir televizyona 
gitmez benim bildiğim.”

“Canım sen de uzun etme işte, neticede ikna oldu. Huzur, güven, barış 
ortamı var…”

“Ne güzel işte, olsun tabii… Peki ama benden ne istiyorsunuz?” diye en 
hergele bakışıyla baktı. Öyle bir baktı ki Kadir bile tırsıp bir ağacın akasına 
saklandı.

“İkna etmek istiyoruz yavrucuğum ikna etmek…”
“İyi de neye ikna etmek istiyorsunuz?”
“İşte onu biz de bilmiyoruz, bir bulabilsek edeceğiz…” dedim.
“Ben biliyorum” dedi “Her zaman olduğu gibi üç maymun olmaya ikna; 

görmedin, duymadın, çeneni kapa…”
Doğrusu bu hiçbirimizin akline gelmemişti ,“Tabii ya” diyerek alkışladık 

bu akilli çocuğu.



Büro Emekçileri Sendikası (BES), 23 Şubat 2013 tarihinde yapacağı
Güvencesizler Kurultayı’nda  Homur Mizah ve Karikatür Grubu ile
bir karikatür sergisi gerçekleştirmektedir.

Sergide eserleri bulunan karikatüristler;
Adımizi, Ahmet Erkanlı, Asuman Küçükkantarcılar, Aşkın Ayrancıoğ-
lu, Atay Sözer, Atilla Atala, Barış İnan, Canol Kocagöz, Cemal Arığ, 
Cemil Cahit, Coşkun Göle, Çiğdem Demir, Devrim Demiral, Dinçer 
Pilgir, Emre Yılmaz,Eray Özbek, Ergun Akleman, Hülya Erşahin, İs-
mail Cem Özkan, Mehmet Zeber,
 Milenko Kosanovic, Mustafa Yıldız, Nuri Bilgin, Seyit Saatçi, Tayfun 
Akgül, Turhan Selçuk, Uğur Deniz

Güvencesizler Kurultayı, Türkiye’de AKP hükümeti tarafından hı-
zlandırılan güvencesiz çalışma şartlarının mağdurları, özel sektör 
çalışanları, taşeron çalışanlar, 4-B ve 4-C statülerinde grev yap-
an “memurlar” ve kadrolu oldukları halde performans baskısıyla 
güvencesizleştirmeye çalışılan kamu emekçilerinin bir arada mü-
cadele pratiklerini konuştukları bir kuruldu.

Üniversitelere siyasetçilerin ya da siyasetçilerin önemli gördüğü kişilerin 
adları verilerek, üniversite kurumunun bu kişilerin yüceltilmesinde bir araç 
haline dönüştürüldüğüne dikkat çekmek ve bu adlandırmaların arkasın-
da yatan kişisel hırs ve egoları açığa vurmayı hedefleyen Altın Yumurta, 
Üniversitemin Adı Var yarışmasının   Canol Kocagöz, Atilla Atala,Coşkun 
Göle, Mustafa Altıntaş, Atay Sözer, Dinçer Pilgir, Gülsüm Cengiz, Asuman 
Küçükkantarcılar, Emin İngüs, Menmet Yazıcı, Özcan Yaman, Emre Yılmaz, 
Fahrettin Melemşe, İlhan Bilge’den oluşan jurisi eserleri değerlendirmek 
üzere 2 Şubat günü İstanbul’da toplandı. 
Eğitim-Sen İstanbul 6 nolu Üniversiteler Şubesi ve Homur Mizah Grubu’nun 
beraber düzenledikleri yarışmada Marş Güftesi, Logo ve Karikatür alan-
larında juri tarafından ödüle layık bulunan eserler ve sahipleri şunlardır.

Marş Güftesi:

1- Ayşegul Kars Kaynar 2- Ahmet Zeki Yeşil 3- Ümit Songül 
Mansiyon : Veli Bayrak, Zümrüt Sipariş

Logo:

1- Mustafa Bilgin 2- Emre Bakan Mansiyon : Emre Karakullukçu

Karikatür :

1-  Mustafa Yıldız, Eshonkulov Makhmudjon 2-  Mehmet Zeber 
3-  Hülya Erşahin, Barış İnan, Cemalettin Güzeloğlu

GÜVENCESİZSİNİZ KARİKATÜR SERGİSİ

ALTIN YUMURTA YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

MUSTAFA BİLGİN HÜLYA ERŞAHİN

ESHONKULOV MAKHMUDJON

BARIŞ İNAN

CEMALETTİN GÜZELOĞLU

Mizah ve Karikatür Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Bu sayda katkısı bulunanlar: Atay Sözer, Atilla Atala, Barış İnan, Canol Köcagöz, Cemal Arığ, Cemalettin Güzeloğlu, Coşkun Göle, Dinçer Pilgir, Emre Bakan, Eray Özbek, Eshonkulov Kakhmudjon, 
Hülya Erşahin, Mustafa Bilgin, Mustafa Yıldız, Lütfi Çakın.
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