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TÜİK AÇIKÇA AÇIKLADI
TÜİK, dayanamadı ve 4 kişilik
bir
ailenin
insanca yaşayabileceğini
açıkladı. Açıklamada,
“Bu
hesabın neden 4
kişilik bir aile
için yapıldığını valla bilmiyoruz.
Ancak vatandaşın aç kalacağını
biliyoruz. Çözüm, ailelerin kendi
arasında kura çekmesi ve kurada
kaybedeni kapı dışarı etmesidir”
denildi. Ayrıca, kapı dışarı edilen
kişinin bacadan girebileceği hatırlatılarak önlem alınması istendi.
Bu arada TÜİK, yükselen aşklık

sınırına dikkat çekti.
Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar
TÜİK’in açıklamasını coşkuyla karşıladı. Aile nüfusunu azaltmak
amacıyla, kitleler halinde noter
huzurunda kura çekmeye başladı.
Adının açıklanmasını istemeyen bir
vatandaş, “Enflasyon geri geri gitti,
tek haneye girdi çıkmıyor. Gayriihtiyari rahatladık. Alım gücü çıktı
mı düşmez, mantıken yani.
Dondurma erir, maaşlar erimez.
İnsanlar, simitlerini kuşlara atıyor.
Karnı aç olan bunu yapar mı?”
şeklinde konuştu. Bilindiği gibi
TÜİK, enflasyon rakamları pazardaki hesaba uymadığı için pazarcılar tarafından eleştiriliyor.

MEHMET TEVLİM

AHMET ZEKİ YEŞİL

MAHALLEMİZDE CENTİLMENLİK ANLAŞMASI
Yerel seçimlerde başkanlığı
kazanan adayın ilk yaptığı iş
kaldırım taşlarını değiştirmek
oluyordu. Mahallemizde bu alanda
bir ilke imza atıldı. Tüm partiler
bu konuda anlaştılar. Kaldırım
taşları yeniydi, niçin değiştirildi
tartışmaları da bundan sonra
yapılmayacak. Kaldırım taşla rı
beş yıl dayanacak nitelikte olacak.
Beş yıl sonunda kendiliğinden
yok olacak. Böylelikle de taşlar
yeniydi, değiştirmenin gereği
yoktu tartışmaları yapılmayacak.
Seçilen başkanlar görev yapmanın

mutluluğunu yaşayacaklar. Kaldırım
taşından götürüyor, yok efendim
onu tanıdığına yaptırıyor gibi komik
şikayetler sona erecek. Başkanlar
zan altında kalmayacaklardır.
ENFLASYON DÜŞTÜ
Enflasyon sonunda kazılan çukura
düştü. Piyasada bir türlü düşmek
bilmeyen enflasyon dikkatsizlik
sonucunda kanal için kazılan
çukura düştü. Düşme sonucunda
birçok yeri incine enflasyon yoğun
bakıma alındı. Bedeninde 15 kırık

SAVAŞ ÜNLÜ

saptanan enflasyon konuşamıyor,
elini kolunu oynatamıyor. Duruma
çok üzülen enflasyon, yanındaki
yardımcılarına şunu yazdırdı.
-Ah bir iyileşeyim, kendime
geleyim, ben yapacağımı bilirim…
TAKIMLARIN İŞTAHINA
DİYECEK YOK
Avrupa’da maçlara çıkan
takımlarımızın iştahı düşman
çatlatıyor. Her yaptıkları maçta
4-5 gol yiyen takımlarımızın
iştahına kimse bir şey diyemiyor.

Sadece maşallah, manda şifanız
tükenmesin demekten başka bir
şey denmiyor. İştah şurupsuz gol
yemeye devam, iştahınız bol olsun
(mu)…
DOĞAL GAZ PAHALI(YMIŞ)
Ne yapalım pahalıysa, adı
üstünde doğal. Doğal olan her
şey pahalı değil mi? Bu konuyu
uzatmanın gereği var mı? Ucuz gaz
isteyenlere alırız Çin’den doğal gaz,
aslından çok ucuza gelir. Isıtır mı
ısıtmaz mı, yanar mı yanmaz mı,
kesin garanti veremeyiz.

İHANET
Döner ihanetin yüzü öte
yakaya
kuşlar şarkıya durur bir
daha.
Kırılırda kanadı göçmen
kuşun.
Sağaltır yaralarını dostların
arasında.
Yüksekten uçma eeyy yaralı
kartal
Çağlayanlar yürek ucunda.
BEŞİR GEROĞLU

RAHİME HENDEN

ASLI ALPAR

MUSTAFA YILDIZ

2019 yılında 474 kadın öldürüldü!... -basın-

SERDAR KICIKLAR
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HÜSEYİN ÇAKMAK

EKREM KILIÇ

İYİ HALLER OLSUN

“İyi haller olsun” ifadesinin çok derin anlamı vardır, o kadar derin o
kadar derindir ki dibini göremediğiniz için ne olduğunu anlayamazsınız.
Bunun bir başka şekli “İyi saate olsunlar” olarak söylenir, gene bir başka
deyişle söylenişi “üç harfliler” şeklindedir. Bazı insanlar ecinni tayfasının
adından doğrudan bahsedip onları çağırmaktan korktukları için dolambaçlı
yoldan bu tür ifadeler kullanırlar.
“İyi haller olsun” ifadesi de gene bedensiz varlıklarla ilgili olduğu
sanılan, nasıl olduğu bir türlü açıklamayan tuhaf şeylerle ilgili bir şeydir.
Zaten bu “şey” kelimesi de çok tuhaf bir şeydir.
Ney olduğu bir türlü ifade edilemez, insanlar kafalarında
onun ney olduğunu bir türlü canlandıramazlar.
Kör insanların fili tarif etmesi gibi hepsi ayrı bir şey
söyler; işte bu “şey”, böyle bir şeydir.
“Şey” aslında çok yararlı bir şeydir, tıpkı iskambildeki
joker gibi; istediğiniz yerde istediğiniz herhangi bir şeyin
yerine kullanabilirsiniz, zorda kaldığınızda imdadınıza
yetişir ve sizi kurtarır.
Bir kişi hakkında görüşünüzü bildirmeniz istenirse “O
çok şeydir canım” dersiniz.
İleride bunu aleyhinize kullanamazlar; diyelim ki o kişi
çok başarılı oldu.
“Tamam işte şey derken bunu kastetmiştim, ne kadar
büyük biri demek istemiştim” dersiniz.
Yok rezilin biri çıktığında da “Biliyordum onun ne
olduğunu sinkaflı konuşup da ayıp etme-mek için şey deyip
geçiştirdim” diye sıyrılırsınız.
İşte bu “İyi haller olsun” sözü de böyle bir şeydir.
Misal, şeyin biri ayrıldığı karısını sürekli tehdit etti,
karısı da gitti cumhuriyet şeyliğine başvurup şikâyette
bulundu, koruma istedi cumhuriyet şeysi de adamı çağırdı;
“Bakın aile kutsaldır yok öyle boşanmak falan, hadi
barışın bakalım” diye onları uzlaştırmaya çalışıp başından savdı, neticede
savcıydı kelimenin anlamını biraz yanlış yorumlasa da gereğini yapmış
oluyordu.
Derken o şey bu defa iyice dellenip karısını çocuklarının gözü önünde
baltayla doğradı…
Bu defa şey dedektifleri şeyi yakalayıp yeniden şeycinin karşısına
çıkarttılar.
Şeycinin canı sıkıldı “Sana uzlaş demedik mi, ne diye böyle şeyler yapıp

bizi meşgul ediyor-sun?” diye sitem etti ama gene de görevi gereği ifadesini
alıp; ağır ceza şeyliğine tutuklama talebiyle havale etti.
Şey, takım elbisesini, giydi, kravatını taktı ve ağır ceza şeyinin karşısına
çıktı.
Ağır ceza şeyinin zaten derdi başından aşkındı, meslektaşları olan
diğer şeyler verdikleri kararlardan dolayı, sürülüyor, görevden alınıyor
daha da korkuncu tutuklanıyorlardı.
Bu yüzden tepedeki şeylerin sevmediğini tahmin ettiği bir şeyi serbest
bırakırsa başının derde girmesi muhtemeldi; o da bu tür
şeylere ne olur ne olmaz diye hep tutuklama veriyordu.
Ama bu kez de tutuklaya tutuklaya ceza şeylerinde yer
kalmamış, tıklım tıkış olmuştu.
Bu defa o zaman normal şeylere fazla tutuklama
vermemesi gerektiğini düşündü, böylece bir ölçüde denge
sağlanacaktı.
İşte karısını öldüren şey karşısına geldiğinde onu
dikkatle süzdü.
Acaba bu normal bir şey miydi yoksa öteki şeylerden
miydi?
Ağır ceza şeyi olmanın özelliklerinden biri de buydu
tabii, şeyi görür görmez nasıl bir şey olduğunu anlaması
gerekiyordu.
“Sen nasıl bir şeysin söyle, normal misin, öteki şeylerden
misin bakayım?” diye sordu.
Şey en masum yüzünü takınıp saygı içinde eğildi.
“Ben vatanını ve milletini seven geleneklerine bağılı,
aile birliğine inanan bir şeyim muhte-rem şey bey hazretleri”
diye ifadesini verdi.
Şey rahatlamıştı, şeyin nasıl bir şey olduğu anlaşılmıştı,
üstelik kravatı da çok şıktı.
“Piyer Karden mi o?”
“Hayır muhterem şey bey hazretleri Vakko, ben yerli ve milli bir şeyim.”
“Oh pek güzel… Peki şey ettiğin için pişman mısın?”
“Siz nasıl münasip görürseniz öyle bir şeyim.”
“Tamam pişmansın, yaz kızım, karar; şeye soruldu pişman olduğunu
söyledi, üstelik kravat da takıyordu, hali pek iyi göründü; şimdilik açık
şey evinde biraz kafasını dinlesin sonra gereğine bakılır… Ülkemiz de
inşallah hep böyle senin gibi iyi hallerde şey olur.”
ATAY SÖZER

İBİBİKLER

Siyasetçiler enkaz devralır ya hani. En kaz sanırım biz vatandaşlar oluyoruz!
***
Dünyaya nizam vermek, iğneden ipliğe her şeye zam yapmakla mı oluyor?
***
Diyanet yetkilileri ATA’yı bir türlü görmüyor. Ama bizler bu bariz HATA’yı
görüyoruz!
***
324 günde tam tamına 302 kadın öldürülmüş. Ha gayret “Her güne 1 kadın

cinayeti” hedefine şunun şurasına ne kaldı? Yazıklar olsun!
***
Eskiden beni bütün devrimci duygularıyla selamlayan
arkadaş şimdi beni bütün kapitalist enerjisiyle kalaylıyor!
***
Gelecek Partisi kurulmuş. Öpecek Partisinin kurulması an
meselesi!
İBRAHİM ORMANCI

“ASKERLERİMİZ HER YERDE”

CANOL KOCAGÖZ

SEYİT SAATÇİ

TAYFUN AKGÜL

İŞÇİ B’NİN HİKAYELERİ
-50 bin kişi vardık,
Diye anlatıyordu İşçi
B.
Bir bay karşı çıktı
Öne sürerek ciddi
gazeteleri.
İşçi B açıkladı:
-Onlar hep azımsar
bizi.
(Çev: Yılmaz Onay)

BİROL ÇÜN

FETHİ GÜRCAN MERMERTAŞ

PETER MAIWALD

BARIŞ

3

MİZAH BAHÇESİ
2019 yılını bitirirken bir ustamızı daha kaybettik;
karikatürmüzün önemli isimlerinden Tonguç Yaşar 15 Aralık
günü aramızdan ayrıldı. 1932 yılında doğan Tonguç Yaşar’ın
ilk karikatürü 1952 yılında Hür Adam dergisinde yayınlandı.
Akbaba, Dolmuş, Tef, Taş Karikatür ve Yön
dergilerinde haftalık, Vatan gazetesinde
günlük karikatürler çizdi. Çizgi filmle de
uğraşan Tonguç Yaşar’ın Sezer Tansuğ’un
metnini yazdığı Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü
adlı bir filmi de bulunuyor.
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