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İSTANBUL’UN KARINI ÇALDILAR
“Yağmacılar Çetesi” diyorlardı onlara, tam olarak ne zaman geldikleri belli 
değildi. 
Önce usul usul geldiler “Şu köşede ben de sıkışıp oturayım” dediler.
Gönlü bol vatandaşım ses etmedi “Elbette bu kentte sana da yer var” dedi.
Kıyın kıyın yerleştirdiler mabatlarını köşelerine…
Ama bilmiyordu ki her köşede bir tane vardı bu 
sıkışanlardan…
Sonra sıkışanlar birbirlerini fark ettiler ne acıdır ki 
“örgütlü mücadelenin” ne kadar önemli olduğunun 
bilincine bir tek onlar ulaştı.
Örgütlendiler…
“Köşe Tutanlar Örgütü” çığ gibi büyüdü…
Önce yeşillikler gitti, ağaçlar kesildi…
Yerlerine gökdelenler, plazalar, AVM’ler dikildi…
Sonra denizler gitti, zehirli atıklarla deniz bitti, balıklar 
öldü…
Denizler dolduruldu oralara AVM’ler dikildi.
Bütün caddeler beton oldu ama üzerine yeşil halı 
serildi.
Toprağı çaldılar…
Saksı içinde ağaçlar dikildi boy boy.
Toprağın tohumunu çaldılar; genetiği bozulmuş tohumlardan genetiği 
bozuk lezzetsizlikler çıktı… 
Ağzımızın tadını çaldılar.
Yağmurun toprakla buluşup vuslata ermesi engellendi,
Dünyanın kurulduğu andan beri var olan bu büyük aşk engellendi.

Sevdalısı toprağa uluşamayan yağmur öfkelendi, sel oldu taştı, önüne 
geldiyse aldı götürdü.
Yağmacılar çetesi her durumdan bir kâr çıkartıyordu, açılan yeni alanlara 
yeni gökdelenler diktiler.

Aralarında “Bakalım en büyük hangimizin olacak?” 
yarışmaları düzenlediler.
Doğa kendinden alınanı geri almaya devam etti, doğa 
aldıkça onlar yeni baştan diktiler gökdelenleri.
Bu nasıl bir karabasan, ne sinir bozucu bir fasit 
dairedir bilemiyorum.
İçine hapis olduk çıkamıyoruz.
Nasıl rezil bir sakız ki bir yapıştı çıkmıyor.
Yeşilimizi, toprağımızı, denizimizi çaldılar; 
balıklarımızı, kuşlarımızı çaldılar.
Zehirli gazlar tepemizde bir karabulut, nefesimizi 
çaldılar…
İçtiğimiz suyumuzu çaldılar.
Bu nasıl bir ihanettir ki tarihte başka bir örneği yoktur.
Kaç zamandır kar yağmaz oldu.
Uzayıp giden gökdelenler karları gökyüzündeyken 

eritiyor yere yağmur olarak düşüyor.
Elimizde bir o kalmıştı.
Sonunda İstanbul’un karını da çaldılar…

ATAY SÖZER

İSMAİL KAR

HÜLYA ERŞAHİN AHMET ÇUHACI MURAT ÖZMENEK

BİROL ÇÜN

CANOL KOCAGÖZ

MUSA KAYRA

Nöbetçiyiz,meyhanedeyiz
Ayağımız deniz, başımız deniz
Bir başıboş bulut mezemiz
Künyemizdir, adliyede sorulmuş

***

Yerdeki karınca, eyvallah
Duvardaki toza merhaba
Savrulmuş ömür, berhava
“Faili meçhul” dür diye yazılmış
Kafamız ziyade, gönül ziyade
Yürek yangın yeri,ayak piyade
Adres yanlış, mektup geri iade
Adımız bu, alnımıza yazılmış

***

Kırılmış aynalar, tuzla-buz 
olmuş
Devrilmiş dağlar, kayalar tuz 
olmuş
Bahar geçmiş, yaz çok uzak, güz 
olmuş
Yürektir bu, on yerinden 
yarılmış..

YAZI

SUNDER ERDOĞAN

AHMET ZEKİ YEŞİLHÜSEYİN ÇAKMAK

MUSTAFA YILDIZ

LÜTFÜ ÇAKIN

FERİT AVCIHÜSEYİN ASLAN
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Yetkililer, ekonomide toparlanma 
sinyallerinin güçlendiğine dikkat 
çekti. Yapılan açıklamada, 
“Enflasyon üç vadeye kadar 
düşecek” denildi. Bu görüşe, 
Kalkınma Bakanlığı çaycısı Sami 
Saf da destek verdi. Enflasyonun 
kafa üstü düşeceğini ve kurdaki 

oynaklığın tamamen dansözlükten 
kaynaklandığını belirten adı geçen, 
“Cari dengemiz iyi, tansiyon normal, 
uzaydan gelen sinyaller güçlü. 
Enflasyon ters yönde düzelecek. 
Kimse bunu tersten anlamasın. 
Bir oh çeksin, oflamasın, TÜFE ve 
ÜFE’ye üflesin” dedi.
Aydınlık günlerin habercisi Sami 
Saf konuşmasına, “‘’Enflasyonla 
faiz arasındaki ilişki beni 
huylandırıyor. Çok ayıp şey bunlar. 
Enflasyon kader değil, kederdir. 
Büzüşmelerin, genleşme kadar 
doğal olduğunu kabul edelim” 
şeklinde devam etti. Şimdi bu 
açıklamanın, vatandaşlarda 
yaratacağı duygu patlaması merak 
ediliyor.

ENFLASYON KAFA ÜSTÜ DÜŞECEK!

İBRAHİM ORMANCI BARIŞMENEKŞE ÇAM

ŞİŞKO PATATES

Çocukken oyun oynarken şişko patates diye 
şiirsel sözler söylerdik. Patates öyle şişti ki eliyle 
dokunabilene aşk olsun. Bugün de mi patates, 
diyemeyeceğiz, en acısı da bu. Patatese mi dolar’a 
mı yatırım yapalım, diyenlere kuşkusuz patates 
diyeceğiz, ne de olsa bizden bir sebze. Fazla patates 
kullandı diye karısını boşamaya kalkanlar olursa 
şaşmayın. “Her öğün patates yemekten bıktım 
usandım,” sözünün yerini “patatesi öyle özledim ki 
bir parçasına neler vermezdim neler” sözü alabilir.

AÇLIK GREVİ DEĞİL

Asgari ücretli işçi Mikterim, araba alacağım diye 
tutturdu. Bir arkadaşından duymuş, bilmem şu kadar 
ay yiyip içmezse, sağa sola olan borcunu ödemezse 
bir araba sahibi olacakmış. Onun için ailece yemeyi, 
içmeyi kesen aileye komşuları şekerli su vererek 
ayakta tutmaya zorluyorlar. Ayağa kalkacak gücü 
olmayan taşeron işçisi Mikterim işinden de kovuldu. 
Açlığın verdiği etkiyle hayal görmeye başladı. Nerede 
benim arabam, diye sağa sola saldırmaya başladığı 
ancak buna gücünün yetmediği söyleniyor.

ŞİŞKO PATATES SAVAŞ ÜNLÜ

Bir kilo soğan olmuş 6.95 TL. 
Evde bir çuval soğanımız vardı. 
Bozdurmak, pardon satmak için 
beklemedeyiz!

*** 
Cesaret sahibi olmayan kişiler, 
esarete mahkumdur!...

*** 
Evlilik aşkı öldürüyor mu bilmem. 
Ama gazeteler eşlerini öldürenlerin 
haberlerinden geçilmiyor!...

*** 
Dolar bile alıp başını gidiyor. Ben 
paraya kıyıp dolmuşa bile binip bir 
yerlere gidemiyorum!..

*** 
Mustafa Kemal Atatürk’ün çok 
da güzel dediği gibi, beni de 
Türk hekimlerine emanet ediniz. 
MHRS’den sıra alababilirsem eğer!

İBİBİKLER
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CARLOS LATUFF

COŞKUN GÖLE AYTEN KÖSE RAHİME HENDEN

STEVE BELL
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Ben Filistinli
bir çocuğum
Eşbel’de başladı
hikayem
Karanlık
kuyu gibi 
dipsiz
tüfekler gördüm
üzerimize
çevrilmiş.
Avuçlarımla kanattım
öfkemi
sıkılmış yumruklarımda.

Savurdum,
taşlaşmıştı

ÖFKEM

FİLİSTİN PORTRESİ

 İŞGALİN 70.YILINDA  HOMUR  FİLİSTİN HALKIYLA

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, Filistin direnişinde görev alan sağlık emekçisinin, İsrailliler 
tarafından öldürülmesini konu eden, Steve Bell’in karikatürünü  Yahudi karşıtlığı gerekçesiyle sansürledi.

Filistinli çizer dostumuz Naci El Ali 22 Temmuz 1987’de Londra’da uğradığı suikast 
sonucu kaldırıldığı hastanede 29 Ağustos 1987’de yaşamını kaybetti. Halihazırda 
faaliyetine ara veren Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği (FHDD) ile Mizah ve Karikatür 
Grubumuz HOMUR, 2010 yılında, Naci El Ali anısına “FİLİSTİN” konulu uluslararası 
karikatür yarışması düzenledi. Katılan eserlerden hazırladığımız bir seçkiyi, Naci El 
Ali’nin Nakba’da (Büyük felaket) sürgüne gönderilmesinin 70. yılı 
dolayısıyla ve ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması üzerine 
GAZZE’de başlayan eylemlerde hayatını kaybeden 60, yaralanan 
2 bin 770 direnişçinin haklı mücadelesine desteklerimiz için 
yayınlıyor; Filistin halkının yanında yerimizi alıyoruz.

“Yarışmaya katılımın bu kadar yüksek olması, Filistin’e 
olan desteğin de boyutunu ortaya koyuyor. Ben bu 
yarışmaya bir direniş olarak bakıyorum. Filistin’i işgal 
eden güçlere karşı direniş, karikatür, hikâye, şiir ve 

silah gibi değişik şekillerde kendini 
gösteriyor. Bu anlamda bu yarışma 
ve toplantı, Filistin direnişine yeni 
bir halka olma özelliği taşıyor”

Leyla HALİD
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