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TOKİ’DEN UCUZ GARAJ PROJESİ
Milyonlarca
k i ş i n i n
heyecanla
beklediği,
TOKİ’nin Ucuz
Garaj Projesi
açıklandı. TOKİ,
dar
gelirli
vatandaşları
d ü ş ü k
taksitlerle kira
öder gibi garaj sahibi yapacak. İlk
taksit, otoyu garaja sokunca
başlayacak. Ancak hak sahiplerinin,
iyi kötü yürüyen bir arabasının
olması gerekiyor. Aksi halde garaj
edinmesi mümkün değil. Projeye
büyük ilgi gösteren vatandaşlar,
bankaların önünde kuyruklar
oluşturdu. Adını açıklamayan bir

vatandaş, “Dar gelirliyim ama içim
ferah. Çünkü, geniş bir garajım
olacak. Ancak bir sorunum var.
Benim arabam, ikinci el bir el
arabası...” şeklinde konuştu. Emlak
uzmanları, vatandaşın arada bir
arabasını sokabileceği bir garajı
olacağı için bu projeyi destekliyor.
Garaj Projesi’nin emlak, otomobil
ve hayvancılığı canlandıracağını
belirten bir yetkili, “Devir, elektrikli
araba devri. Bu nedenle, garajlarda
elektrik prizi mutlaka olacak“dedi.
Muhalefet partileri ise, projeyi çok
fena eleştirdi. Yaptıkları ortak
açıklama şöyle: “Ömür biter proje
bitmez. Bu garajların evi nerede?
TOKİ’nin unuttuğu akıllı evleri biz
vereceğiz. Bu evler, kapısı her
açıldığında sahibine, ‘hoş geldin’
diyecek.”

NEVİN ELİTEZ

AHMET ZEKİ YEŞİL

EĞİTİM YILI SANCILI AÇILDI-RÖPORTAJLAR
Sevgili izleyiciler,
okuyucular, eğitim öğretim
yılı yine açıldı ama nasıl açıldı?
İlkyazda açılan badem dalları
gibi sorunlarla açıldı. Bir dalda
domur domur çiçekler gibi
onlarca sorunla açıldı okullar.
Bir dokunduk, bin ah işittik.
Mikrofonumuzu uzattık. Bakalım
neler söylediler.
Mehmet Çabalar-işçi:
Okullar açıldı, bizim
bütçe daha da açıldı.
Ne halt edeceğimizi
bilmiyoruz. Okullar beş
altı yıl tatil olmaz mı?
Hiç olmazsa önlük, çanta,
defter, kalem, eşofman
derdinden kurtuluruz.
Ayşe Binah: Asgari
ücretliydi, işsiz: Çocukları

okula yolluyoruz. Önlüktü,
çantaydı, cep harçlığıydı. Hiçbirini
veremiyor, istekleri yerine
getiremiyoruz. Babaları, evden
koy bir şeyler, diyor. Evde dertten
başka bir şey yok ki… Saldım
okula Mevla’m kayıra demekten
başka ne yapabilir ki… Beslenme
saatleri için yufka arasına çökelek
neyin sarıyorum. Defter, kalem,
önlüğü nereden bulayım. Çökelek
köyden gelmişti. Keşke onun
yerine okul giysileri, ders araç
gereçlerini yollasalardı… İşimiz
zor hem de çok zor…
Mahdum Kapar-yapıcı,
satıcı, ham hum şaralopçu:
Veletten bıktım, hiç gözü
doymuyor. Günlük okul
harçlığı tam 1000 lira
veriyorum yetmiyormuş,

gözü aç gözü. Kime çekmiş
anlamıyorum. Annesi de
tutturmuş, çocuğun günlük
harçlığını 3000 lira yapıver.
Nasıl yaparım, ben o paraları
şeyderken anam ağlamasa da
kaç kişinin anasını, yedi sülalesini
ağlatıyorum. Şunu 1500 yapalım,
diyorum. Ana oğul, bir de fino
köpekleriyle üstüme çullanıyorlar.
Nankör köpek nereyi tutturursa
ısırıyor.
FadikUs-öğrenci:
Sorun çok ağabeyciğim,
ayakkabım, çorabım,
okul giysilerim yok. Bu
gidişle alınacağı da
şüpheli. Okula harçlıksız
gidiyoruz. Evin bütçesi
tamtakır, kasada paramız yok. Üç
liraya muhtacız. Babam sürekli

SAVAŞ ÜNLÜ

vaatlerde bulunuyor. Size gelecek
yıl önlük alacağım. Size birkaç ay
sonra peynir yedireceğim. Hiçbir
vaadinin aslı astarı çıkmıyor.
Böyle giderse ben Avrupa
ülkelerine gidip oradaki ailelerin
çocuğuolacağım. Hem o ülkelerde
eğitim parasızmış…
Seçkin Direksiyon- emekli
öğrenci servis şoförü: 25
yıl öğrencileri getirdim
götürdüm.
Şimdi
bakıyorum da servisler
çok pahalılaşmış. Sürücü
arkadaşlar, servis işletenler
ne yapsın. Mazota, benzine
günlük zam gelirse servis
ücretine yansıyacak elbette.
Kafama koydum. Üç tekerlekli el
arabası alıp çocukları okula getirip
götüreceğim.

DİLİMDE YILAN ISIRIĞI
Bir alıcı kuş dolanıyor
bulutların arasında
helikopter
görüntüsüyle.
Yanım yörem yırtıcı
kuş.
Gagalarında;
yüreğimin pelteleşmiş
kanı
kıp-kızıl…
Dilimde yılan ısırığı
BİROL ÇÜN

RAHİME HENDEN

MUSTAFA BİLGİN

BARIŞ

MEHMET TEVLİM

İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti

YAŞAR BABALIK
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TAYFUN AKGÜL

HÜLYA ERŞAHİN

BİR TATLI HUZUR ALMAYA GELDİK
“İşsizlik var” diyenlere çok kızıyorum.
İşsizlikmişsizlik yok, iş isteyene iş çok.
Örneğin benim bir sürü işim var, o kadar çok ki ben bile karıştırıyorum
hangisi hangisiydi diye.
Aslında uzun süredir işsizdim, birçok yere iş başvurusu yapıp duruyordum.
Ama sonra birdenbire yoğun bir iş yüklemesiyle karşı karşıya kaldım.
Her şey telefonuma gelen bir mesajla başladı. “Partiye yaptığınız üyelik
başvurusu kabul edilmiştir”, diye.
Hiçbir partiye başvurum olamamıştı gerçi;ama belki o
kadar yaptığım iş başvurusu içinde farkında olmadan
partiye de başvurmuş olabilirim tabii ki.
Kaç form doldurup imzaladım anımsamıyorum bile.
Hepsi de “Bir şey çıkarsa biz size haber veririz”, deyip
yolluyorlardı.
Gelen telefon mesajından sonra, o bütün başvurduğum
yerlerden “Bir şey çıktı” mesajları gelmeye başladı. O
çıkan şeylerin hepsine de gittim.
Hepsinden de maaş gelmeye başladı, hepsine kapıdan
şöyle bir uğrayıp görünüyordum, parti referansıyla
geldiğim için de kimse bir şey diyemiyordu. Tıkır tıkır
maaşımı alıyordum hepsinden ayrı ayrı.
Ama o şeylerde nasıl şeyler yapıldığı daha da önemlisi
benim işimin ney olduğu konusunda pek bir fikrim yoktu.
“İşiniz nedir?” sorusuna net bir yanıtım yoktu.
Bazı gençlerin sosyal medya hesaplarındaki ilişki durumuna “karışık”
yazmaları gibi benim de iş durumum karışıktı biraz.
Gittiğim şeylerden birinin şefi olduğunu tahmin ettiğim biri bir gün bana
“Ekstra bir iş var, ister misin?” diye sordu.
İnsan bu kadar çok maaşla hemhal olunca iyice arsızlaşıyor doğrusu.
“Maaşı ne kadar?” diye sordum.
Maaşı yokmuş; önce bunun bir angarya olduğunu düşündüm, hemen geri

MUSTAFA YILDIZ

çevirecektim.
“Maaş yok ama hakkı huzur var” dedi.
Söylemesi bile güzeldi, gerçekten de insana huzur veren bir ifade.
Elbette huzur hepimizin hakkı.
Görev, bir kamu şeysinin yönetim kurulu şeysi olmakmış, elbette bu bir
kamu görevi olduğu için gönüllülük usulü çalışıyormuşsun, bu yüzden ayrıca
maaş yokuş.
Ama onlar da eşek değiller ya katıldığın her toplantı
başına huzur hakkı diye bir şey ateşliyorlarmış.
Bunun gibi birkaç farklı kamu şeysi dava varmış onlara
da yönetim kurulu şeysi olabilirmişim.
Tabii hepsinden de ayrı ayrı huzur hakkını büyük bir
huzur içinde alabilirmişim.
En son bir kamu bankasının yönetim şeyliğine girdim.
Gerçi bankacılıkla tek alakam ATM kartından öteye
gitmiyor; ama zaten diğer üyeler de güreşçi, şoför,
garson, müteahhit gibi mesleklerden oldukları için ben
arada kaynayıp gittim.
Güreşçi olan dertliydi:
“Beni uzay araştırmaları kurumunun yönetimine de
almışlar, bir insana bu kadar yüklenilmez ki canım
güreşirken bile bu kadar zorlanmadım. Huzur hakkı
alacağım diye bütün huzurum kaçıyor, buna kimsenin hakkı yok.”
Doğrusu ben onun gibi düşünmüyorum, insanoğlu çok nankör, niye şikâyet
ediyorsun arkadaş?
Haline şükretmesini bileceksin, musluk akarken dolduracaksın, huzura
çıkıp hak ettiğin huzur hakkını huzurla alıp huzur içinde yaşamaya devam
edeceksin.
Vallahi siz de haklısınız.
ATAY SÖZER

ERCAN BAYSAL

İBİBİKLER
faturaları zamlandı biliyorsunuz!
***
Evlenirken “Nohut oda bakla sofa” bir evimiz
olacaktı. Şimdi, bir kilo nohut eve girince mutlu
oluyoruz!

10 Ekim gar katliamında ölen canlarımızı saygıyla anıyoruz.

Artık düşene bir tekmenin yanı sıra, düşleyene

SEYİT SA
ATÇİ

Evde hanımla sudan sebeplerle kavga ettik. Su

HÜSEYİN ÇAKMAK

de bir tekme atılır oldu!

Gülmek devrimci bir eylemdir ama espriyi
anlamak sağlam bir evrim gerektirir!
***
Topraktan gelip toprağa gidiyorsun diye hemen
çamurlaşman gerekmiyor ey insanoğlu!

***

***

İktidar her şeye bahane bulmakta usta. Yurtta

Ülkemiz

de

çarpık

kulp cihanda kulp!

be-tonla sorunları var!

kentleşmenin

İBRAHİM ORMANCI

MİZAH BAHÇESİ
İrlandalı İsyancı
James Connoly
James Connolly’in
hayatından uyarlanan
çizgi roman Tom
Keough’un çizgileri
Mehmet Atala’nın
çevirisiyle Patika
Kitap tarafından
yayınlandı.

CANOL KOCAGÖZ

GEÇMEMİŞ
Sempe Öldü
Türkçeye
“Pıtırcık” adıyla
çevrilen Le Petit
Nicolas serisiyle
tanınan dünyaca
ünlü çizer ve
yazar JeanJacques Sempe, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

dün
yine geçmemişe gittim
o parka
o banka
o ana
bir sana baktım
bir bana
kocaman soğuk zayıf binalar
kirli iğrenç kahkahalar arasında
CİHAN YILMAZ
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