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Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır
Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez

Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde



AHMET ZEKİ YEŞİLCOŞKUN GÖLE

HÜSEYİN ASLANMURAT ÖZMENEKMENEKŞE ÇAM
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Taşeron işçilerinin sınav sistemi 
belli oldu. Uygulanacak sınav 
yöntemi, “Üç Çemberli Kadroya 
Giriş Sistemi” olarak açıklandı. 
Sınavı kazanan taşeron işçisinin, 
taş gibi sağlam bir kadrosu 
olacak. Sınav, hem yazılı hem 
de yazısız yapılacak ve kimseye 
“Dayınızdan selam getirdiniz mi?” 
diye sorulmayacak. Sınavdan 
geçemeyenlere ise, “Ne OHAL’in 
varsa gör” şeklinde yanıt verilecek. 
Sınava girecek işçilerin şimdiden 
heyecanlı oldukları ve okunmuş 
pirinç yuttukları ifade edildi.
Taşeron işçilerinden hangi belgeler 
istenecek? Açıklamalara göre 
istenen belgeler şöyle: Kimlik 
fotokopisi, kefil, yeni çekilmiş 
fotoğraf, ikametgâh kaydı, sabıka 

kaydı, adına 
kayıtlı fatura, 
ehliyet, sağlık 
raporu ve en 
yakın cami 
imamından 
y e t e r l i l i k 
belgesi… On 
yıllık taşeron 
işçisi Tahir 
Taş, “Bugün, bizim günümüz. 
Başa geleceğine taşa gelsin. Taş 
gibi sınav sistemi hazırlamışlar, 
çok beğendim. Bağrımıza taş 
basarız, yaşa ve taşa oturmayız” 
diye konuştu. Taşeron işçisi sınavı 
kaçırırsa ne olacak? Taşerona Taş 
Gibi Kadro Komisyonu, şimdi bu 
sorunun yanıtını arıyor.

TAŞERONA TAŞ GİBİ SINAV

İBRAHİM ORMANCI SUNDER ERDOĞANİSMAİL KAR

TAŞERONA MÜJDE

 Kalp, damar hastalıkları fakir, stres altında çalışan, gelecek endişesi 
olan toplumların hastalığıymış. Taşeron işçilerde üç kat daha fazla kalp 
damar hastalığı olduğu belirlenmiş. Bu büyük şanstır, tık diye gideceksiniz. 
Bu dünyada aldığınız ücretle süründünüz ama hastalıkta sürünmeden tık 
diye gideceksiniz. Ne yapacaksınız parayı pulu, sizde şans var şans…

OKUL YERINE DIŞARIDALAR
 
Okul çağına gelmiş epey öğrencinin dışarıda, çeşitli işlerde çalıştığı 
saptanmış. İşte çalışan minik İbraham’la görüştük. Okula gitmeme 

nedenlerini sıraladı: Öğretmenler okula abuk sabuk giysilerle geliyorlar. 
Saç uzatıp küpe takıyorlar, özellikle erkek öğretmenler. Bazı kadın 
öğretmenlerin yüzü gözü görünmüyormuş. Babam öğretmenini model 
almış. Ben büyüyünce kulağıma küpe, saçıma toka takmak istemiyorum. 
Bu yüzden de okula gitmiyorum…

SAKSILAR ÇOK PAHALI
 
 Her yerin betonlaştığı büyük kentlerde saksılara büyük zam geldi. 
Semtine göre fiyat biçilen saksılar, bin liraya alıcı buluyormuş. Bazı yerlerde 
ise dolar üzerinden işlem gördüğü söyleniyor. Önemli olan saksı değil, 
içindeki toprak. Para eden de toprak elbette. 

TAŞERONA MÜJDE SAVAŞ ÜNLÜ

12 milyon emekli vatandaşımız 
büyümeden payını istiyormuş. 
Merak etmesinler, alırlar ağızlarının 
paylarını!...

*** 
İnsanları sürekli mağdur edip 
ÜZEN,  olabilir mi sizce 2018 
Türkiye’sine yakışan bir DÜZEN?

*** 
Ordu’nun dereleri derin derin 
çağlıyor. Kalk gidelim sevgilim. 
Buralara HES’ler kuruluyor !...

*** 
Bilim adamları, yetinmesini 
bilmeyenler için DOYUM KONTROL 
HAPI yapmak için çalışsa ya…

*** 
Bütün renkler aynı hızla 
kirleniyordu. Birinciliği hiç renk 
vermeyene verdiler !...

İBİBİKLER
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İTTİFAKIMIN ADI VAR
Çocuk yeni seçim yasa tasarısını pek anlamamış, doğal olarak babasına 
soruyor.
-Babacım ben tam olarak anlamadım, benim anlayacağım şekilde tane 
tane anlatır mısın?
Babanın canı sıkılıyor onca işi arasında bir de buna dert anlatacak, ama 
evlat neticede atsan atılmaz, satsan satılmaz.
-Neyi anlamadın güzel yavrum, yeni yasaya göre partilere birbirleriyle 
ittifak yapma imkânı veriliyor, iki, üç, dört veya daha çok parti seçimlere 
ittifak yaparak girebilecekler.
-Peki, eskisi gibi tek olarak giremeyecek miyiz?
-Güzel yavrum tabii gireriz ama o zaman onun adı ittifak olmaz. İttifak 
için birkaç parti olması gerek, değil mi aslan 
yavrum? Lafımı kesme de devam edeyim. 
Şimdi ittifak yapacak partiler oy pusulası 
üzerine yan yana duracaklar…
-Ama o kadar insan oy pusulasına nasıl 
sığacaklar babacım?
-Akıllı oğlum, tabii ki partilerin isimleri 
yazılacak.
-O zaman tamam, öbür türlü mantıksız 
oluyordu çünkü.
-Aferin benim mantıklı oğlum devam 
ediyorum… Sonra bu ittifaka bir isim verilecek. 
Nasıl senin bir adın varsa benim bir adım varsa 
bunun da bir adı olacak.
-Anladım, mesela Abdülhamit olsun…
-Ulan Abdülhamit diye ittifak ismi olur mu?
-Niye ki, önümüze gelen her yere veriyoruz 
Abdülhamit diye burada niye olmuyor?
-Mesela diyelim ki “Milli ve dini cumhur 
ittifakı” dedik; bunların yanında mühür 
basılacak birer yuvarlak olacak. Seçmenin biri 
geldi A partisinin yuvarlağına, bir başkası B 
partisinin yuvarlağına bastı; bir başkası da geldi ikisinin ortasına bastı işte 
her durumda bunlar ittifak yaptıkları için hepsi ittifakın oyu olarak sayılacak. 
Yani partinin kendi yuvarlaklarına basılan oylar kendi hanelerine etki 
edecek, ortaya basılan ittifakın oyu sayılacak. Peki bu durum partilerin 
milletvekillerine nasıl yansıyacak Konyalı bilim adamlarımız üzerinde 
çalıştılar şöyle bir bilimsel yol buldular, “İttifak yapan her bir partiye ortak 
oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun 
bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının ittifakın 
ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.” bu kadar basit, tabii bunun 
hesaplanması için sandık başkanlarını robot uzmanı alimlerimizden seçip  
rabbimin izniyle meseleyi halledeceğiz. Aslında ittifaka verilen bir oy iki 
oy sayılsın diye bir sistem üzerinde çalışıyoruz ama onu çözemedik daha, 
bu defa muhalefet 10 partiyle ittifak yaparsa çuvallarız.
Bu uzun cümle çocuğun algı sınırları için epey zorlayıcıydı haklı olarak;

-Bir daha söyler misin babacım, diye sordu.
Baba bir derviş sabrıyla anlatmaya devam etti.
-Yani kısaca partilerin toplam oyu %10’u  geçerse, bir parti %10’un altında 
bile kalsa %10’u geçmiş sayılıp meclise girecek.
-Aaa bu şeye benzedi…
-Neye benzedi?
-Hani bir zamanlar savaş yapmıştık, Almanlar bizim dostumuzdu, onlar 
yenilince biz de yenik sayılmıştık… Burada da biz kazanırsak onlar da 
kazanmış sayılacak. Orada da şey vardı, itilaf devletleri, ittifak devletleri 
diye. Aaa ne tesadüf orada da ittifak var bak.
-Benim tarih şuurlu çocuğum, tam olmasa da biraz andırıyor. Devam 

ediyorum bir de mühürlü oy meselesi var; 
geçen oylamada epey tantana çıkardılar bu 
defa onu da hallediyoruz. Artık mühürsüz 
oylar da kabul edilecek.
-Peki, hiçbir yere mühür basılmazsa oy hangi 
partiye gidecek? 
-Bu o mühür değil evladım seçmenin partiye 
bastığı mühür değil, sandık kurulunun 
pusulaya bastığı mühür.
-Aaa sandık kurulu da mı mühür basacak? 
Yani ya A partisine, ya B partisine ya da ortaya. 
Peki o zaman karışmaz mı, hangisi hangisi 
diye? 
-Hayır akıl küpüm, pusulanın arkasına 
basılıyor o mühür.
-Peki o zaman o oy hangi partinin yüzdesine 
yazılıyor.
-Hiçbir partinin yazılmıyor, çıldırtma beni 
tepeleyeceğim şimdi.
-İyi de o zaman niye basılıyor?
-Çünkü seçimlerde herhangi bir suiistimal 
olmasın diye, sahte oylar olmasın, diye.

-E mühürsüz olursa da sayılacak dedin.
-Dedim.
-Mühürlü olursa?
-O zaman da sayılacak.
-Peki madem her iki halde de sayılacak o zaman ne demeye zahmete girip 
mühür basıyorlar? Sandık başkanlarına eziyet. Geçen seçimde başkan 
amcalardan biri “Allah verdikçe veriyor” diye mühürsüz oyları damgalayıp 
duruyordu, içim acımıştı valla kim bilir ne kadar yorulmuştur zavallı.
-Bir dakika yahu bu benim hiç aklıma gelmemişti. Bu defa hakkaten aferin, 
gene senden hayır var, hemen gidip talimatı vereyim düzenlemeyi ona 
göre yapsınlar. Hepsi mühürsüz olsun anasını satayım. Mükâfat olarak 
ittifaka senin adını vereceğim…

ATAY SÖZER

HÜSEYİN ÇAKMAK

LOUIS ARAGON

SEYİT SAATÇİMUSTAFA YILDIZ

Yalnız insan merdivendir
Hiçbir yere ulaşmayan
Sürülür yabancı diye
Dayandığı kapılardan

Yalnız insan deli rüzgar
Ne zevk alır ne haz verir
Dokunduğu küldür uçar
Sunduğu tozdur silinir

Yalnız insan yokki yüzü
Yağmur çarpan bir camekan
Ve gözünden sızan yaşlar
Bir parçadır manzaradan...

Yalnız insan kayıp mektup
Adresi mi yanlış nedir
Sevgiler der fırlatılır
Kimbilir kim tarafından

YALNIZ INSAN MERDIVENDIR

LÜTFÜ ÇAKIN
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Odası İstanbul 
Büyükşehir 
başkanlarından 
değerli dostumuz, 
mücadele 
arkadaşımız  ve 
yazarımız  C. Sami 
Yılmaztürk  7 Mart 
2018 günü 
aramızdan ayrıldı. 
Anısı Eserleriyle 
Homur’da 
yaşayacaktır.

Çizerimiz, 
karikatür ve portre 
sanatçısı 
arkadaşımız 
Muharrem Akten’i 
kaybettik. 
1968 doğumlu 

Muharrem 
Akten son 
dönemlerde 
3 boyutlu 
karikatür 
çalışmalarıyla 
biliniyordu.

Çizerimiz 
Aslı Alpar, KAFA Dergisi, 
KaosGL.org internet 
sitesinde, Homur Mizah 
Dergisi ve diğer yayınlarda çıkan 
eserleri ile Çağdaş Gazeteciler 
Derneği 2017 Yılının karikatür 
ödülüne layık görüldü.

BARIŞ BİROL ÇÜN TAYFUN AKGÜL

1 MAYIS MARŞI

Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır
Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez
Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından
Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından
Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Vermeyin insana izin kanması ve susması için
Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin
Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler

1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı

Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor
Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor
Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor

Gün gelir gün gelir zorbalar kalmaz gider
Devrimin şanlı yolunda bir kağıt gibi erir gider

SARPER ÖZSAN
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