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Enerj i  ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı’na 
mektup yazan ve 
içinin yandığını haber 
veren çiftçi Süleyman 
Yanık gözaltına alındı. 
Öğrenildiğine göre 
Yanık, mektubunda 
“Sayın Bakanım; hem 
içim, hem pamuklarım 
yandı. Allah rızası için 
enerji sorununa bir 
çözüm bulun” dedi. 
Ertesi gün gözaltına 
alınan adı geçene, 
neden imla kurallarına 
uymadığı soruldu. Yanık, şu açıklamayı 
yaptı: “Hata bende. Yazdığım mektubu 
anlamamışlar. Hatta yanlış anlamışlar. 
İçimin yandığını söyleyince, beni buz 
kalıplarına oturttular. Şimdi rahatım.”  

Daha sonra anılan 
Bakanlık tarafından 
Süleyman Yanık’a 
g ö n d e r i l e n  v e 
“İnşallah enerji ve su 
sorununu çözeceğiz” 
cümlesiyle başlayan 
mektupta, çiftçilerin 
öncelikle yağmur 
duasına çıkması, sonuç 
alamazsa devlete 
başvurması istendi. 
Acılı yiyeceklerden 
uzak durulması 
gerektiğine de vurgu 
yapılan mektupta 

ayrıca, “Bizim de içimiz yanıyor, 
belli ediyor muyuz?” diye soruldu. 
Mektubu okuduktan sonra çok 
duygulanan Yanık, “Hata bende” dedi.

İÇİ YANAN ÇİFTÇİ GÖZALTINA ALINDI

DERT BABASI

Saygı değer Dert Babası,
Üç kuruş karın tokluğuna yıllardır 

işçi olarak çalışmaktayım. Yeni 
çıkacak olan yasaya göre işçilerin, 
yani bizlerin hiçbir güvenliği 
kalmayacakmış. Düzenli çalışma 
ortamı kalkacakmış. Kıdem ve ihbar 

tazminatları deve olacakmış. Yıllık 
izinler kalkacak, emeklilik ise Kaf 
dağının ardında mümkünmüş. İşçi 
hiçbir işte uzmanlaşmayacak, buna 
bağlı olarak iş güvencesi, havada 
bulut, sen bunu unut denilerek 
ham hum şaralop edilecekmiş. 
Kiralık işçi adı altında, yeni bir 
yol denenecekmiş. Sendika, toplu 
sözleşme kavramları işçilere 
unutturulacak, ağzına alanlar 
kiralık işçi yapılacakmış. Şimdi 
soruyorum size, buna ne derler, 
bir açıklayıverin, selamlar.                                                                                     

Yeter Yolunmuş-işçi
Sevgili Yeter kardeşim, 

açıklanacak bir şey yok. Her şey 
açık açık. Sadece şunu soracağım. 
Kölelik düzeni ne zaman kalkmış? 
Bu yasa bir milat olacak, hoş geldin 
kölelik düzeni… Sizi gidi Kunta 
Kinteler sizi…

BİTMEDEN ALINIZ
Yeni çıkacak olan iş yasasına göre kiralık işçiler gözde olacaklar. İnsan 
gidip de ben kiralığım diyemez. İşsiz işçilerimize kurumumuzdan büyük 
kolaylık. Üzerinde “ KİRALIK İŞÇİ “ yazan montlar, pardösüler, gömlek ve 
tişörtler piyasaya sunulmuştur. Bitmeden alıp sizi kiralayacak olan işvereni 
başlayın beklemeye.

FIRSATÇI TEKSTİL
***

GÜVENLİK
Kim demiş yeni yasayla kiralık işçilerin güvencesi olmayacak diye. Bizler 
firma olarak iş ve işçi güvenliğine önem veririz. Firmamıza kiraladığımız 
işçilerimiz için Çin’den özel olarak getirttiğimiz baretlerimizi ücretsiz 
veriyoruz. Hem de lambalı baretler. İşçi kardeşimiz işten çıkarılsa bile 

bareti geri almıyoruz. O bareti alsın şey yapsınlar, anlatabildik mi?
ÇOK GÜVENLİ LİMİTED ŞİRKETİ

***
EMEKLİ
Yok efendim yeni yasayla işçiler emekli olmayacakmış. Külliyen yalan 
diyeceğim ama gerek duymuyorum. İşçi kardeşlerim sizler emekçi doğup 
emekçi ölecek kişilersiniz. Emekçilik kanınızda debisi yüksek, çok yüksek 
bir akarsu gibi akıyor. Sizler gibi asil emekçileri emekli etmeye gönlümüz 
razı olmaz. Hani bir şarkı vardı zamanında, işçisin sen, işçi kal, sizlerde 
sayemizde hep emekçi kalacaksınız. Emeklilik safsatasını atın bir kenara…

TAHSON SÖMÜRGEN- İŞVEREN

SAVAŞ ÜNLÜ

Özel istihdam büroları ile kıdem tazminatı olmayacakmış, Sırra kadem 
basacak yani !...

***
Düzen , düzenli çalışma yaşamını ortadan kaldırıyor, yerine üzenli 

çalışma yaşamını getiriyor yani !...
***

Ah bir zengin olsam şarkısının sözlerini mezarda emeklilik yasasıyla, 
Ah bir emekli olsam şeklinde uyarladım yahu !...

***
Anaların yasa büründüğü bir ülkede anayasa tartışmaları  ne denli 

anlamsız geliyor bana !...
***

Ensar Vakfı mı ? Bence çocuklarımıza musallat olan sansar vakfı !...

İBRAHİM ORMANCI

İBİBİK

KÜÇÜK ILANLAR
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ÇOK ÖZEL İSTİHDAM
Yeni çalışma yasası kabul edildiği zaman hayatımızın pek çok alanında 
ciddi değimler olacağı tartışmasız bir gerçektir.
Örneğin ÖSYM, KPSS, TEOG, MEOG  gibi her tür sınavda 
öğrencilere şu tür problemler gelecektir şimdiden hazır 
olun.

“Özel istihdam bürosundaki bir işçi simsarı A işyerine 
4 aylığına 15 işçi B işyerine de 8 aylığına 25 işçi kiraya 
veriyor.  B işyerinin sahibi 25 işçinin 5’ini 3,5 ay 
çalıştırdıktan sonra A işyerine 4,5 aylığına kiralıyor. Bu 
durumda kim daha kârlıdır?”
A-Özel İstihdam Bürosu Simsarı
B-A İşyeri
C-B İşyeri
D-İşçi (Gülmeyin yahu şıklar dolsun diye koyduk)

“Patron İbadullah Bey, Özel İstihdamdan 5 aylığına 
20 adet soğuk demirci, 4 aylığına 24 adet kalıpçı 7 
aylığına 14 adet presci alıyor. Bir ayın sonunda 4 adet 
presçi sakatlandığı için kovuluyor, İbadullah Bey 24 
adet kalıpçının 4 adedini onların yerine kaydırıyor. 
Kalıpçıların boşalan yerlerine de 20 soğuk demirciye 
her gün 4 adedi dönüşümlü olmak üzere çalışma 
görevi veriyor. 7 ayın sonunda İbadullah Bey’in durumu ne olur?”

A-Allah bereket versin
B-Allah tutuğunuzu altın etsin
C-Allah büyüklerimize, velinimetlerimize zeval 
vermesin
D-Allah cezanızı versin
 
Ve şu türden bir diyalog duymamız çok yakındır:
-İşçi simsarı arkadaş?
-Buyur işçi kardeş?
-Bu yeni duruma göre bizim kıdem tazminatı, ihbar 
tazminatı durumları ne olacak?
-Masal olacak
-Emeklilik?
-O destan dolacak
-İş güvencesi?
-İşi buldun da güvencesi kaldı
-Hepsi tamam da şu “Kiralık işçi” lafı pek bir onur 
kırıcı yahu…
-Sen haline şükret, beterin beteri var. Ya ben ne 
yapayım?
-Senin neyin var ki?
-Sen sadece kiralıksın; ben satılık rezilin tekiyim…

ATAY SÖZER

YOSMA FİNGİRDEK (serbest iş kadını): Duyduğuma göre düzenli çalışma 
ortamı olmayacakmış. Ay ben buna bayıldım. Düzenli olan hiçbir şeyi 
sevmem. Bu yüzden beş kez evlendim, ayrıldım. Düzensiz hayat ne 
güzel. Bu gece barda gönlüm hovarda, anlatabildim 
mi?

MEMED EMEK (emekçi, hem de sendikalı): Kıdem 
tazminatı olmayacakmış. Yaşımız geldi atmışa. Hep 
mücadeleyle geçen yıllar. Mücadeleyle aldığımız 
hakları, mücadele eder vermeyiz. Ben sınıfımın 
temsilcisiyim. Kaybedeceğimiz bir şeyimiz yok. 
Sonuna kadar mücadeleye devam. 

DÜNYA DAN BİHABER (LAYLAY LOY İŞÇİ): Hemen 
belirteyim. Dan benim adımdır. Dünya göbek 
adımdır, ama göbeğim yoktur. Bakın göbeğim var mı? 
Gelelim sorunuza, ayol emeklilik hayal olacakmış. 
Düşünsenize emekli olup buruşacağınıza hep genç 
kalacaksınız. Estetiğe harcayacağınız para da size 
kalacak. Emekli olmama işine bayıldım. Bu iş yasasını 
çok sevdim, öptüm canım…

DÜZGÜN HAYAL (ne iş olsa yaparım abi’de işsiz): 
Kiralık işçiler çok hoşuma gitti. Manzarası güzel olan 
işi kapar. Beni kiralayan yaşadı. Hava parası, stopaj, 
emlakçi yüzdesi, su, elektrik bağlantı ücreti istemem. Af edersiniz sıpa 
gibi de çalışırım. Haydi kiralık işçiye gel, gözler adam pardon kiralık 
görsün…

HADİ DÖNDÜ (her devrin adamı): Büyüklerimiz böyle düşündüyse 
doğrudur. Güzelim yasaya itiraz ederek huzursuzluk yaratmayın. Her 
şeyin kiralığı oluyor da işçinin neden olmasın. Beni kiralayana koşarak 

giderim. Sendika denilen kavgacı kişilerle hiç bağım 
olmamıştır, olmayacaktır. Bir gün de evet deseniz 
ölür müsünüz be biladerim. Ben tüm benliğimle 
destekliyorum tüm kararları.

AYŞE DURMAZ (işçi): Yoksulluk artacakmış. Ölmüş 
eşek kurttan korkar mı? Varsıl mıyız ki yoksulluktan 
korkalım. Yıllardan beri tek bildiğimiz, gördüğümüz, 
vurun abalıya. Bunlar da geçer, güler yüzlü işçilerle 
tanışır halkımız.   

MEHMET DİMDİK (sendikacı): Fabrikalarda kiralık 
işçiliğe izin yok, bu böyle bilinsin. Yeni yasa 
tamamıyla işçiye, emekçiye karşı, onu yok sayan bir 
yapıdadır. Güvencesiz bir işçi topluluğu oluşturulmak 
istenmektedir. Yıllık izinler kuş olup uçacaktır. 
Kıdem tazminatları fona geçirilip tasfiye edilecektir. 
Zorunlu bireysel emeklilik bizlerin cebinden patronun 
cebine kaynak aktarımından başka bir şey değildir. 
İş mahkemelerinde değişiklik yapılarak işçinin dava 
hakkı elinden alınacaktır. Bunlara katlanacak işçiler 
buyursunlar işler onları bekliyor. Mücadele edecekler 

bizlerle beraber olmak zorundadırlar.  
 

SAVAŞ ÜNLÜ

HÜSEYİN ASLANCANOL KOCAGÖZ SEYİT SAATÇİ

NE DEDILER

GİRDİK - GİRECEĞİZ - YAKINDIR



Mizah ve Karikatür Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Bu sayıda katkısı bulunanlar: Ahmet Zeki Yeşil, Asuman Küçükkantarcılar, Atay Sözer, Atilla Atala, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, Dinçer Pilgir, Ekrem Kılıç, Emre Bakan, Hüseyin Aslan, 
İbrahim Ormancı, Lütfü Çakın, Mehmet Zeber, Mustafa Yıldız, Savaş Ünlü, Seyit Saatçi
Web: homur.blogspot.com
Haber: homurmizah@yahoo.com

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (SNKP) ile HOMUR Mizah 
Grubunun ortak düzenlediği “NÜKLEER SİZİN – SİNOP 
BİZİM” 22 Nisan 2016 Cuma günü Saat 17.15 de başta 
siyasi partiler, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz olmak 
üzere Sinop’da bulunan demokratik kitle örgütleri SNKP 
öncülüğünde yapılan Karikatür Sergisi yoğun katılımla 
açıldı. Ayrıca KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen Sendikası ile 
HOMUR Mizah Grubu’nun birlikte hazırladıkları 
Çernobil ‘in 30.yıl ile Fukişima’nın 5 yıl 
kazalarına ayrılan HOMUR’un Nükleer 
sayısı sergiyi izleyenlere dağıtıldı.

Red Fotoğraf Grubu ve Homur Mizah Grubu’nun ortaklaşa 
düzenlediği “Dönüşen Kentten Karikatürler ve 
Fotoğraflar” Beyoğlu Mefisto’da sergilendi.

Çekmeköy Gönüllüleri Derneği Gönüllü Tiyatrosu Ekibi yıl sonu etkinliği 
olarak madde bağımlılığı konulu “Gençlik Çıkmazı” tiyatro oyununu 

İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel Sahnesi’nde 
sahneye koydu. Perizat Aydoğdu ve İhsan 

Ustaoğlu’nun yazdığı oyunu Sibel Nançin 
yönetti.

Homur Mizah Grubu Çanakkale Eğitim Sen’in 15-16 Haziran 2016 
tarihlerinde düzenlediği “Güzel Günler 2” etkinliklerine 
katıldı.

ÜÇ DEVRİMCİ TİYATRO BİR MEDDAH
Tiyatro oyuncusu, yazar Erdoğan 
Akduman’ın kuruluşlarında bulunduğu 
70’li yılların Ankara’sındaki tiyatroların 
hikâyesini anlattığı (Ankara Birliği 
Sahnesi, Çağdaş Sahne, Öncü Sahne ve 
Meddah gösterisi)  “Üç Devrimci Tiyatro 
Bir Meddah” kitabı Ayrıntı Yayınları’ndan 
çıktı. Sadece tiyatro tarihimiz değil bir 
dönemin siyasi tarihi açısından da çok 
önemli bir belge.

İlyas 
Tunç’un İtaatsiz 
Portreler kitabı 
Dafnekitap‘tan 
çıktı.

Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirilen 8. Kadıköy Kitap 
Günleri etkinliği sırasında Homur Mizah Dergisi Haydarpaşa 
Garı sayısı 5 Haziran Pazar  günü Haydarpaşa Dayanışması 
tarafından dağıtıldı.
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SENDİKAMIZIN 
ONURSAL BAŞKANI KEMAL TÜRKLER’İ

KATLEDİLİŞİNİN 36. YILINDA 
SAYGIYLA ANIYORUZ

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin iktidarın gerici ve yandaş okul yönetimine 
karşı tepkileri çığ gibi büyüdü ve dalga dalga tüm yurda yayıldı.
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