
DİSK 
BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

NİSAN 2022
PARAYLA SATILMAZ

38

AT
İL

LA
 A

TA
LA

EMEĞİN ÇİZERİ TURHAN SELÇUK’U 
1 MAYIS EMEĞİN BAYRAMINDA 

ANIYORUZ



AHMET ZEKİ YEŞİLFERİT AVCI

LÜTFÜ ÇAKIN BEŞİR GEROĞLURAHİME HENDENEKREM KILIÇ

2

Y a p ı l a n 
araştırmalara 
göre, “Enerji 
bakanına bir 
t ü r l ü 
ısınamadım” 
d i y en l e r i n 
sayısı arttı. 
Bilindiği gibi, 
doğal gaza 
y a p ı l a n 
z a m l a r ı n 
a r d ı n d a n 

Enerji Bakanı Galip Gaz, ‘’Kombiyi 
biraz kısın’’demişti. Bazı 
vatandaşların “Kombiyi kıstırın” 
şeklinde anlaması ve kombileri 
taciz etmesigündem oldu. 
Açıklamalara tepki gösteren bir çift 
ise, “Kombiyi tamamen kapattık. 

Evin içinde sarmaş dolaş geziyoruz. 
İnsanın tahrik olması işten bile 
değil...”şeklinde konuştu.

Muhalefeti “Mangalda cızbız 
siyaseti” yapmakla suçlayan Bakan 
Gaz, ‘’Evlerde ideal sıcaklık21’dir. 
Mangal bu ısıyı yükseltir. Doğal 
olarak, kombi açma duası 
önemlidir. Yeni bir doğal gaz keşfi 
gerçekleştirdik ama tüpgaz bayii 
olduğu anlaşılınca müjde 
veremedik. Müjde demek, zam 
demek.2023’te, gazın ilk fazını 
Fazlı Bey sisteme verecek” dedi.  
Bu arada bir yetkili, “Rahmetli 
olanlar için‘ışıklar içinde uyusun’ 
demeyin. Aksi halde, elektik 
faturası size gelir’’ diyerek 
vatandaşları uyardı.

VATANDAŞ ENERJİ BAKANINA ISINAMADI

BİROL ÇÜN SEYİT SAATÇİ COŞKUN GÖLEHÜSEYİN ASLAN

Yeni yıl, yenilik 
güze l l i k ,  yen i 
umutlar demektir. 
Herkes kendince 

kutlar bu yıldaki bir günü. 
Bütçesine göre herkes bir yol 
bulur bu günü kutlamak için. 
Karlarla kaplı dağlarda, kaplıca 
merkezlerinde, masalsı yörelerde 
kutlamaya çalışılır. Bizler birkaç 
kişiyi görüştük.

Zennup Buz (lay 
lay lom): Ay nasıl da 
eğlendik. Uludağ’daydık 
yeni yılda. Sıcak şarap, 

mangal partisi unutulacak 
gibi değildi. Her gün yeni 

yıl olsa ne güzel olur…

Muhterem Kask 
( m o t o k u r y e ) : 
Affedersiniz ama 
sabaha kadar anamız 
ağladı. Getir götürle 
girdik yeni yıla. Yıl böyle 
geçecek demektir. Ne 

bahşiş ne de ücret, bol bol azar 
i ş t i k . Geç götürmüşüz diye.  

İ h s a n  T a m 
(doğa eylemcisi): 
İkizdere’deydik 300 

gündür direniyoruz. 
İşkencedere Vadisi’ne 
yapılmak istenen taş 
ocağına direniyoruz. 

Yeni yılı direnişle geçirdik. 

Güzel ülkemizin güzellikleri yok 
edilmesin, bunun sevdasındayız.

İnanç Güzel (eylem adamı): 
Bizlerde Milas Akbelen’de 

200 günü aşkın süredir 
eylemdeyiz. Soğuk hava, 

kar yağmur fark etmez. 
Doğa nöbetindeydik. Yeni 
yıla nöbette girdik…

Salim Dertli (işçi 
emeklisi): Zam haberlerini 
bekleyerek yeni yıla girdik. 
Ne bilirdik zam sağanağı 
olacağını, zam seli önüne 
kattı bizi şimdi bile 
sürüklüyor.

 Batur Cingöz (çılgın 

genç): Yeni yılda televizyonda 
dansözü bekledik. O da elbiseyle 
çıktı.

Murtaza Somun (emekli): 
Yeni yıla girdik sonra 
ver elini ucuz ekmek 

kuyruğu, kimse olmaz 
diyordum. Kuyruk çok 

uzundu. Yeni yılı ekmek 
kuyruğunda geçirdik…

Safiye Yeşillik (ev kadını): 
Manav dükkanının çöp 
kuyruğunda çakma meyve, 
sebze bekleyerek geçirdim. 
Ne zaman sağlam meyve 
sebze yiyeceğiz ki…

 YENİ YILDA NE YAPTILAR SAVAŞ ÜNLÜ

Bir kız çocuğu 

açelya takmış saçlarına...

Dağın gölgesi 

şakaklarında.  

Gümbürdemesin gökyüzü

silahlar sussun diyor 

ülkemizde...

BIR KIZ ÇOCUĞU
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Herkesin kafası fena halde karışık bu aralar.
Neyin nerede ne zaman olduğu, kimin kim olduğu da iç içe geçmiş durumda.
Dolayısıyla kimin kimi tutacağını kimse bilemiyor.
“Şimdi bu savaşta biz kimi tutacağız?” 
“Reis ne diyor?” ona göre tavır alacağız tabii ki.
“Mesele de orada zaten reis bir şey demiyor, belki o da bir yerden haber 

bekliyor olsa gerek.”
“Kimden?”
“Herhalde eniştesinden.”
“Ukrayna’nın başındaki adam komedyenmiş yahu.”
“Öyle deme ayıp!Netice koskoca başkan, e o öyle komik falan?”
“Yok yahu hakaret olsun diye demedim harbiden 

komikmiş, meslek olarak yani. Hatta “Halkın Hizmetkarı” 
adında bir dizi çekmiş orada da halkını düşünen Vasiliy 
Petrovich adında çok mükemmel bir başkanı oynamış. 
Hep halkın yanında olan, başkanlığa bisikletiyle gidip 
gelen bir karaktermiş.O kadar çok sevilmiş ki sonradan 
adamı hakikaten başkan yapmışlar.Düşün 
mesela,Süpermen filminde oynayan aktörü devletin 
başına geçiriyormuşsun, aynen öyle.Partisinin adını da 
filmdeki hayali partinin adını koymuş, partiyi finanse 
edende kanalın sahibi, yani önce hayali filmi finanse 
etmiş sonra gerçeğe dönüştürmüş.”

Anlatılan bu durum son derece gerçek “Hayaldi gerçek oldu” sloganının 
tam olarak gerçekleştiği bir durum var ortada.

Halk kurgusal karakter Vasiliy Petrovich’e oy veriyorum diye onu oynayan 
Volodimir Zelenski’ye oy vermiş.

Zelenski’nin yol açtığı bu durum aslında gerçekten de çok komik olmuş. 
Düşünün artık insanların politikacılara olan güvensizlikleri o kadar tavan 

yapmış ki, bir hayali karaktere dört elle sarılıyorlar. Aslında bu durum bile 
ayrı bir kara mizah filminin konusu olur.

Tabii filmlerin bir senaryosu olur, bir senarist oturur karakterin ne zaman 

ne söyleyeceğini hangi hareketi yapacağını uzun uzun yazar, dizinin 
öyküsünün nasıl süreceğini belirler. 

O senarist olmazsa oyuncu elbette bir şey yapamaz.
Mutlaka iş gerçeğe dönüştüğünde de başkanın sözlerini ve hareketlerini 

ve bu öykünün nasıl final yapacağını belirleyen bir senarist vardır.
Tabii dizi filmler için para koyan yapımcılar gerçek hayatta da vardır illa 

ki.
Dolayısıyla Ukrayna’daki başkanı bir halk kahramanı olarak ortaya sürmek 

biraz film icabı, senaryo gereği bir durum gibidir sanki.İhtimal, daha dizi 
aşamasında bu durum hesap edilmiştir. Şöyle bir dizi yapalım, ideal bir 
karakter yaratalım sonra bu karakteri gerçek bir kimliğe dönüştürelim, millet 
sazandır hemen gidip oy verir demişlerdir. Perde gerisinde ırkçı, faşist bir 

sermaye var unutmayın. İşin öte yanındaki Putin’i de 
hâlâ sosyalist sanan külliyetli miktarda avanağımız da 
mevcut maşallah.Halbuki o da tarihin kaydettiği önemli 
faşistlerden biri. Çarlık Rusya’sına dönüşmekte olan 
memleketi hâlâ Sovyetler Birliği zannedip yeni bir Ekim 
devrimi bekleyenler hiç de az değil.

Tabii NATO da hâlâ Sovyetler varmış gibi salağa yatmayı 
sürdürerek varlığını devam etme çabasıyla savaş 
kışkırtıcılığını sürdürüyor.

Dizi filmlerde insanlar rol icabı ölürler, yönetmen 
“stop” dediği zaman ölen oyuncu kalkar, üzerindeki 
kanları yıkar, makyajını siler akşam da evine gider.

Ama hayat film değildir, ölenler öldükleriyle kalırlar.
İşin şakası yok, bu savaşta çocuklar ölüyor çocuklar!
Şehirler yıkılıyor, insanlar yurtlarından oluyor.
Yeni mülteciler dört bir tarafa yayılıyor.
Kim haklı kim haksız tartışmasına girmeye vakit de yok gerek de.
Bu oynanan film değil artık.
Bitirin şu savaşı hemen.

ATAY SÖZER

İBRAHİM ORMANCI

MUSTAFA YILDIZ

BARIŞ HÜSEYİN ÇAKMAK

MEHMET ZEBER

ERHAN TIĞLIALTAN ÖZESKİCİMEHMET TEVLİM

“Üç kuruşa beş köfte” deyimi “Üç dolara beş köfte” diye değişti duyurulur!
***

Bana nasılsın diye soranlara “Elektrik faturası çarpmış olandan hallice” 
yanıtını veriyorum!

***
Her şey güzel olacaktı. Gelişigüzel oldu. Mukadderat!

***
Bu ay elektrik sayacını okuyacak arkadaşı bekliyorum. Ah korku filminden 
beter!

Bana dolarımı bozdurmam gerektiğini söyleyenleri duydukça gözlerim 
dolar. Lira yok ki dolar nasıl olsun?

***
Elbet bir gün buluşacağız 5 litre sıvı yağ şişesi. Bu böyle yarım kalmayacak!

***
Tanrım fahiş zam yapan kullarını sen affetsen ben affetmem!

***
Çocuğumuzun geleceği ebeveynlerine bağlıymış. Hadi oradan. Çocuğun 
Ankara’da bir dayısının olmasına bağlı değil mi yani?

İBİBİKLER

HALKIN HİZMETKARI

NECMİ OĞUZER

Kimi ekmek bulamaz 

kimi der yok mu pasta 

hiç dostu olmayanlar 

ya delidir ya hasta

EKMEK



Mizah ve Karikatür Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Bu sayıda katkısı bulunanlar:  Asuman Küçükkantarcılar,  Ahmet Erkanlı, Ahmet Zeki Yeşil, Ali Şur, Altan Erbulak, Altan Özeskici, Aslı Alpar, Aşık Veysel, Atay Sözer, Atilla Atala, Ayten Köse, Barış, Beşir Geroğlu, Birol 
Çün, Canan Oğuz Bayraktutan, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, Dinçer Pilgir, Ekrem Kılıç, Emre Bakan, Erhan Tığlı, Ferit Avcı, Haydar Özay, Hülya Erşahin, Hüseyin Aslan, Hüseyin Çakmak, İbrahim Ormancı, Lütfü Çakın, 
Mehmet Tevlim, Mehmet Zeber, Mustafa Eremektar (MISTIK), Mustafa Yıldız, Necmi Oğuzer, Nevin Elitez, Ozan Çavdar, Rahime Henden, Savaş Ünlü, Serdar Kıcıklar, Seyit Saatçi,Tayfun Akgül, Turhan Selçuk
Web: homur.blogspot.com Haber: homurmizah@yahoo.com

USTALARIMIZ, DOSTLARIMIZ, ARKADAŞLARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

TAYFUN AKGÜLSERDAR KICIKLAR NEVİN ELİTEZASLI ALPAR

BU ALEMİ GÖREN SENSİN

Bu alemi gören sensin
Yok gözünde perde senin
Haksızlığa yol veren sensin
Yok mu suçun burada senin

Aşık VEYSEL

SON DAKİKA
Zeytin Ağaçlarının katliamına durduralım. Dün çarpık olarak 
çıkarılan Maden Yasasına karşı TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası (JMO) ile birlikte Mizahıyla direnen HOMUR, bugünde 
Muğla Milas İkizköy’ lüleri ile beraber direnecek.
Zeytin Ağaçlarının katliamına karşı direnişi büyütelim.

Haydarpaşa dayanışmasını 
anlatan birçok yazarın 
katkısıyla YAŞAYAN 
HAYDARPAŞA adıyla 

kitaplaştı. Homur’undayanışma 
süreci içindeki yerini  anlatan 
Atay Sözer’in “Homur 
Haydarpaşa’da” yazısı da 
kitapta yer almakta.
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