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EZİK BİR GÜL GİBİ ÇIĞLIK
YİTİK BİR UMUT GİBİ
ATAOL BEHRAMOĞLU

ATİLLA ATALA
ATİLLA
ATALA

İŞÇİ EMEKLİSİ ALİ DÜRÜM’ÜN YILBAŞI PROGRAMI ZEHİR OLDU
üzerine telefondaki kişiler “Hem
de iki tane” diyerek, Ocak ayı maaş
zammını 12 ile çarparak kendi hesaplarına yatırmasını istedi. Dürüm
de, bankadan yılbaşı kredisi çekerek
istenen miktarı şahısların hesabına
yatırdı. Konuyu eşine açtığında ise,
gerçek ortaya çıktı. Dürüm’ün eşi
de, kendisini arayan anılan şahıslara bileziklerini verdiğini söyledi.

İşçi emeklisi Ali Dürüm (50), telefonda kendilerini savcı ve polis olarak
tanıtan ve “Yılbaşı gecesi bize takıl,
seni yaşatalım” şeklinde konuşan
şahıslar tarafından kandırıldı. Edinilen bilgilere göre Dürüm, “Nasıl olsa
Ocak ayında maaşıma zam geliyor”
düşüncesiyle hareket etti ve kendisini arayan kişilere “Yılbaşı gecesi
dansöz var mı?” diye sordu. Bunun

Olayın ardından şahıslar hakkında
suç duyurusunda bulunan Dürüm,
“Ben, hep erkek erkeğe oynadım.
Adamlar dansözün lafını edince
basiretim bağlandı. Şimdi, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman
Soylu’nun yüzüne nasıl bakacağım?” dedi. Hastaneye kaldırılan
Dürüm, dolandırıcıların bir an önce
yakalanmasını ve dansözün karşısında oynatılmasını istedi. Dürüm’ün
eşi, “Yılbaşı gecesi piyango biletimize
bakacağız, zengin olmadıysak zıbarıp
yatacağız” diyerek, tepkisini gösterdi.

ADIMİZİ

AHMET ZEKİ YEŞİL

DEVAM
Bakıyorum çevreme,
Herkes gergin mi gergin,
Ortalık toz duman içinde,
İnsanlar birbirlerine,
Kin kusuyor mu ne…
***
Çocuklar ölürken boyuna,
Şaşırıyorum duyarsız kalana,
Hani bazen büyükler diyor bize,
“Çocukluk etmeyin” diye,
Aldırmayacağım onlara,
Büyüklerin dünyası kirli,
Sen çocukluk yapmaya,
Devam et Enver Tuna !....
ENVER TUNA ORMANCI

HÜSEYİN ÇAKMAK

GÖÇ ÇEŞİTLEMELERİ
YILIN İCADI

MÜJDE

Sevgili göçmen arkadaşlar, Yunan Adaları ve Avrupa’ya göç etmek artık
kolay. Tekneler bakımsız bir mil sonra su almaya başlıyor. Sınır kapılarından kuş uçurtmuyorlar. Ama biz sizi kuş gibi uçurtup istediğiniz yere
götüreceğiz. Kuş gibi uçma kurslarımız başlamıştır. İki ayda kuş gibi
uçmayı, ötmeyi öğretiyoruz. Göç zamanı göçmen kuşların arasına katıp
istediğiniz yere yolluyoruz. Öncelikle kuş beyni nakli yaptırmanız gerekiyor.
Ağız yerine gaga estetiği yaptıracaksınız. Kemiklerinizin içi boşaltılacak.
Ellerinize kesinlikle kanat nakli yapılması gerekmektedir. Sınırlı sayıda
kontenjanımız kalmıştır. İlgililere duyurulur.
Kuş Gagası Özel Eğitim A.Ş.

Müjde zenci insanlar, renginiz nedeniyle adalara kaçamayacağım
korkusundan sıyrılın artık. Yapacağımız estetik ameliyatlar sonunda
renginizi açıyoruz. Ananız gelse tanıyamıyor. Ebeniz baksa şaşırıyor. Bu
benim doğurttuğum çocuk olamaz diyor. Şeyinize yani paranıza güveniyorsanız gelin estetik yapalım. Sizler de istediğiniz yere yeni estetiğinizle
korkusuzca gidin.

COŞKUN GÖLE
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ASUMAN KÜÇÜKKANTARCILAR

En İleri Estetik Sanayi

SAVAŞ ÜNLÜ

MEHMET ZEBER

YANDAŞLIK ZOR ZANAAT
-Fettullah Gülen Hocafendi Hazretleri gibi eli öpülesi o mübarek şahsiyetin
yüce huzuruna çıkıp terlik-i şeriﬁne yüz sürmek mutluluğuna nail
olduğumda…
-Ya bir dakika yandaş; o arkadaşla aramız açıldı artık ondan Fetoş, paralel
falan diye bahsedeceksin.
-Tamam abi; zaten o paralel Fetoş’un
ne mene bir şey olduğunu ta o zamandan
anlamıştım. Ben yutmamıştım aslında ama
herifçioğlu zavallı kıt akıllı enayileri ne
biçim kandırmıştı o salaklar da sazan gibi
atlamışlardı her dediklerine…
-Hooop biraz yavaş git, biz de varız o
atlayanlar arasında ettiğin lafa dikkat et…
-Pardon abi; ama nasıl inanmasınlar
o kadar sinsiydi ki en akılı, en zeki insan
bile kanardı o laﬂara. Ben bile kanmıştım
düşünün yani… Neyse efendim muhterem
dostumuz, değerli kardeşimiz Esat…
-Kes… Esat’la olan ilişkiler kesat… Onun
yeni adı bundan kelli Eset…
-Tekrar pardon o rezil Eset’le hiçbir işimiz
olamaz zaten… O zaman şu açılım sürecine
gelelim, hükümetimizin gayretleriyle o akil
insanlar, Barzani, Şivan Perver ve dahi İbo
elele vererek…
-Açılım kapandı, onu geeeeç…
-Yok yahu ne vakit kapadı, daha demin açıktı…
-Uzun etme işte, öteki konuya geç sanki memlekette konu kıtlığı var. Bu
ülkede her şeyin kıtlığı olur ama zinhar konu kıtlığı olmaz…
-Bizde de o korulara yağ bitmez evelallah, uyarılarınıza “Spasiba” diyorum…
Spasipa
Rusça ’da teşekkür ederim anlamına geliyor. Malum Ruslarla aramız pek iyi,
Putin dostumuzla birlikte gidip Moskova Merkez Camii’ni açtık hamdolsun.

Cuma namazımızı eda ederken Tolstoy’u da rahmetle andık…
-Yeter yandaş, kes…
-Ya gene ne oldu?
-Sen hiç televizyon falan seyretmiyor musun?
-Bizim kanallar hiç çekilmiyor, sabahları Seda Sayan’a takılıyorum biraz
akşam da diziler var işte…
-Evladım Putin’le papaz olduk haberin
yok mu? Uçağını düşününce dellendi…
Dellenince de bir coğrafyaya bir deli yeter,
diye yapmadığını bırakmıyor.
-Muhterem büyüğüm kusura bakmayın
gündemi
hep
kaçırıyorum.
Herkesle
papaz oluyoruz, o vakit işi garantiye
alayım. Öteden beni papaz pardon haham
olduğumuz kişilerden gireyim meseleye…
Bence bütün bunların arkasında İsrail var,
hep onların tezgâhı… Ama Davos’da ne
biçim kapak yaptık bunlara “van minüt”
diye… Mavi Marmara’yı unutmadık eyyyy
İsrail…
-Unuttuk unuttuk… Adamlarla el sıkıştık,
onlar bize tazminat verecek biz de onlara
bir şey demeyeceğiz artık...
-Ama bu kadar da olmaz ki; niye kimse
bize bir şey demiyor. İlişkiler borsa gibi
anasını satayım, bir iniyor bir çıkıyor. Bari bir haber verin biz de bilelim
kime yağ çekeceğiz kime giydireceğiz. Bizim bir özgül ağırlığımız var, biraz
adam yerine koyun bir damlacık, kendimi eşek başı hissetmeye başladım
alınacağım sonunda…
Valla “Yalakalar ve Yandaş Sendikası” YALYANSEN’in kurulması şart oldu
artık, kuralım da bizim de haklarımızı savunacak bir yerimiz olsun.
İşçiler haklıymış valla sendikasız olmuyor arkadaş…
ATAY SÖZER

İBİBİK’ler
Rantiyeden sebeplenenler, şantiyede çalışan emekçilerin
derdini ne bilsin gözüm!
***
Siz Atatürk’ü yanlış anlamışsınız. Atatürk “Yurtta bağrış,
dünyada bağrış” demedi ki, barış dedi hani!
***
Başbakan Ahmet Davutoğlu müjdeyi vermiş. Sokağa çıkma
yasağı süren işçilerin, her türlü vergi, sigorta borçları
ertelenmiş. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Bence mizahı
mizahçılara bıraksın!
***
Cem Karaca yaşasaydı, bu şarkıyı söylerdi:
Ustam geldi sırtıma vurdu kovuldun dedi, gösterdi kapıyı
İşsizsin sen işsiz kal çıkar dedi tulumları!
***
Kadınları dişiliklerine göre değerlendirenlerin kişilik sorunları
vardır kesin!
***
RMS Titanic gemisi 15 Nisan 1912 gecesi buzdağına çarpıp
battı 1514 kişi öldü. Haberleri yapıldı, ﬁlmleri çekildi. İnsanlık
unutmadı. Akdeniz ve Ege Denizinde göçmen taşıyan onlarca

HÜSEYİN ASLAN

tekne battı. Büyük insanlık tınmadı!
Ülkenin güney doğusu adeta bir yangın yeri. Yangında ilk
kurtaracağınız şey vicdanınız olmalı!
***
Artık çocuklarımız “Büyüyünce ne olacaksın yavrucuğum?”
sorularına standart bir yanıt veriyor “İş arayacağım!”.
***
Yedi kapılı Teb şehrini kuran mı kim?
O zaman ki Mısır Hükümetine yakın müteahhitler yanıtını
versem bana darılır mısın Bertolt Brecht Abi?
***
Bar bar bağırıyorum. Kimse barbarlık yapmasın bu dünyada
artık!
***
Oğlum bana “Baba ben ileride Nobel’i alacağım” dedi. Sonra da
ekledi “İyi paraya okuturum!”...
***
Kendi halinde yaşayan, halim selim insanların canavara
evrilmesi sürecine biz KENTSEL DÖNÜŞÜM diyoruz!
İBRAHİM ORMANCI

CANOL KOCAGÖZ
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Sevgili
Karikatür
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Bugün
aranızda bulunamadığım
için üzgünüm.
Toplantıyı düzenleyen

  





40 yıllık dostum Canol’u ve
Homur’daki
sanatçı arkadaşlarımı
içtenlikle
kutlarım.
©






karikatüründe
Turhan
Selçuk, Ferruh Doğan,
Mim Uykusuz ve
Türk
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Ali
Ulvi’nin
açtığı bir çığırı özveriyle
sürdürüyorsunuz.


  

 mizahın


Çizgide
başarılı
öncü
sanatçılarısınız
çizgileriniz her
zaman

 ve



kamu hizmetinde
oldu. Bin bir güçle
göze aldınız bu savaşınızı



  ve sürdürüyorsunuz,
 


yola devam
ediniz hepinizi
kucaklarım.



   

 usta çizer Wolinski
Hebdo katliamında kaybettiğimiz
Charlie
«
karikatür
konusunda
şunları
söylüyor.
 



Karikatürcü
gülmece
yapmasını bilecek hem
de vurucu,
etkileyici olacaktır.




  hem




İnsanları
biraz düşünmeye
zorluyor, budalalıktan kurtarma savaşı veriyoruz.


 
Topluma etkimiz
en
azından
insanları düşüncesiz, kafasız
olmaktan kurtarmaya





zorlamakla
olur. Siyasal karikatürün bunalım
ve gerginlik
dönemlerinde özel bir


 

önemi vardır.
Örneğin
1968
Mayıs’ında desenlerimiz çok önemli rol oynamıştır.
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Mizah ve Karikatür Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayıda katkısı bulunanlar: Adımizi, Ahmet Zeki Yeşil, Asuman Küçükkantarcılar, Atay Sözer, Atilla Atala, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, Dinçer Pilgir, Emre Bakan, Güliz Sözer, Hıfzı Topuz,
Hüseyin Aslan, Hüseyin Çakmak, İbrahim Ormancı, Lütfü Çakın, Mehmet Zeber, Mustafa Yıldız, Özcan Yaman, Savaş Ünlü, Sebahattin Gerçeker, Sultan Güner, Şakir Sağlam, Tayfun Akgül, Vasquez De Sola.
Web: homur.blogspot.com
Haber: homurmizah@yahoo.com

