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AHMET ZEKİ YEŞİLMEHMET TEVLİM

BİROL ÇÜN MUSTAFA BİLGİNBARIŞ RAHİME HENDEN FERİT AVCI
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Yaklaşan seçimlerde 
partiler, geleneksel 
tanıtım yöntemlerini 
bırakıyor. Açıklama, 
İstanbul’da faaliyet 
gösteren Gezici 
Masal Ekibi’nden 

geldi. Ekibin başı Hızır Baba,  
“Vatandaş vaatlerden bıktı. Masal 
dinlemek istiyor. Partiler bize 
gelsin, masalı birlikte anlatalım” 
dedi. Vatandaşa tozpembe bir 
hayat sunmanın uzmanlık 
gerektirdiğini belirten adı geçen, 
“Göreceksiniz, masal kirliliği de 
ortadan kalkacak. Ayrıca 

masallarımızı dinleyenler uykuya 
dalışta zorlanmayacak” şeklinde 
konuştu.
Gezici Masal Ekibi hakkında görüşü 
sorulan bir vatandaş, “Nerede o 
eski masallar? Her şeyi devletten 
beklemeyelim. Birbirimize masal 
uyduralım” diyerek, gazetemize bir 
masal anlattı.  Sağlıklı yaşam için 
uykunun önemine dikkat çeken 
uzmanlar ise, arka arkaya üç 
masaldan fazlasını zararlı buluyor. 
Şimdi, Gezici Masal Ekibi’nin seçim 
çalışmalarındaki başarısı merak 
ediliyor.

GEZİCİ MASAL EKİPLERİ GÖREVE HAZIR

HÜSEYİN ÇAKMAK NEVİN ELİTEZMUSTAFA YILDIZ

Hızlı televizyoncu 
Mikrofon Ahmet halkın arasında 
yine. Sizin, bizim merak ettiğimizin 
peşinde. Çok konuşulan bir konu 
nereden giyiniyorsunuz?

Cemal Yama(işsiz): Üzerimdeki 
pantolon bir arkadaştan. Ceketi 
bir duvarın üstünde buldum. 
Sizin yama dediğiniz elbiselerin 
süsüdür aslında. Millet yırtık 
pantolon giyiniyor, neymiş 
efendim modaymış. O modaysa 
bu da bizim geleneğimiz… 
Ayakkabıları çöpten buldum. 
Şıklığım on numara, boydan çek 
boydan…

Fadime Model(ev temizlikçisi): 
Mantom mu, on yıl önce çalıştığım 
bir evden vermişlerdi. Etekliğim, 
yine çalıştığım bir evde, şunları 
çöpe at, diye verdiler. Atar mıyım, 
koleksiyonum acayip zenginleşti. 

Eşofmanımda kolej adı mı yazıyor? 
Onu da çalıştığım evlerden 
birinden verdiler. Çocuğununmuş, 
kısmet banaymış. O beğenmemiş, 
ben yıllardır giyinirim. Ayakkabımı 
pazardan aldım, sonra öğrendim 
ki o ayakkabılar Çin’den 
gelmiş, kanserojen 
malzeme kullanılmış, 
para vermişim atar 
mıyım, giyiniyorum üç 
yıldır.

Mıksün Püskü(işçi 
emeklisi): Pantolon 
Avrupa’dan, yanlış 
anlaşılmasın. Çöpe 
atmışlardı.  Karun 
hazinesi bulmuş gibi oldum. 
Ayakkabılar da Avrupa, bunlar da 
çöpten. Beni bu giysilerle görenler, 
ne düşünür acaba? Giysilere yazık 
olmuş demezlerse yüzüme su 

atın. Arkadaşlar soruyor, şekil 
yapmışsın. Bakmayın arabım güldü 
diyorum. Bazen de ye kürküm 
ye oluyor, markete gidiyorum. 
Kasadaki kız ayağa kalkıyor. 
Buyurun, diyor. Ben de abla, 
mangır yok, şunu alsam da yarın 

versem olur mu, diyorum. 
Saygı gösteren kız yok 
oluyor, birden. Çıkın 
lütfen, diyor. Şaşkınlıkla 
soruyorum, üst kata 
mı, diyorum. Kız eliyle 
dışarıyı gösteriyor, 

dışarıya… Cepte mangır 
olmayınca kürkün de 
değeri kalmıyor…

Ferit  Mahcup(di lenci ) : 
Belediyelerin, çeşitli kuruluşların 
giysi kutularında bekliyor. Birisi 
giysi bırakacaksa, abla bana ver, 
diyor. Yıllardır ailesinin giysi 

ihtiyacını buradan karşılıyor. 
Ayakkabılar büyük gelince 
ucuna gazete, sünger koyarak 
kullanıyorlar.

Ayşa Yaman(asgari ücretli): Bir 
zamanlar bitpazarından alırdı. 
Artık ona da gücü yetmiyor. Açık 
açık istiyor, evleri gezip fazla 
giysileri alıyor. Onları bir güzel 
temizleyip gıcır gıcır giyiniyor.

İsmayil Ters(kod 29 maduru): 
İş yerinde önemli değildi, tulum 
ile çalışırdı. Onları da idareli 
kullanırdı. Evinde paketi açılmamış 
üç tulumu daha var. Covid 19, 
kod 29 derken kendini dışarıda 
buldu. O giysiden çok ev kirası, 
elektrik, gaz parasını düşünüyor. 
Nereye gitse tulumla gitmeyi 
sürdürüyor. Karısı, çocukları ne 
bulsa giyiniyorlar, haydi hayırlısı, 
deyip duruyor…

NEREDEN GİYİNİYORLAR SAVAŞ ÜNLÜ

Uysal ırmaklardan 
değiliz
 Yalnızca içine 
akan.
Şelâle oluruz kimi 
zaman
 Atlarız dev 
kayalıklardan.
Mutlaka buluşuruz 
Denizlerle…

DENİZLERLE
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Tarikat “yol” demektir, neyin yolu olduğu konusuysa yoruma açıktır.
Hedefe ulaşmak için bir yol gerekir eğer bir yol bulamazsanız veya o yol 

işinize gelmiyorsa yeni bir yol yaparsınız. Yani “Hedefe ulaşmak için her yol 
mübahtır” ilkesi burada geçerlidir. Bu yüzden tarih boyunca pek çok tarikat 
oluşmuştur. Bu tarikatların altında cemaatler vardır, cemaatlerin birer şeyhi 
vardır; şeyhin şeyh olabilmesi için olmazsa olmaz müritlerinin olması gerekir. 
Tek başına bir şeyh bir halta yaramaz; bildiğiniz gibi şeyhler uçmaz, onları 
uçuran müritleridir. Ancak ne yazık ki müritler bu konumlarının farkında 
değillerdir.

Şeyhler müritlerinin inançlarını sömürerek kendilerine bağlarlar. 
Tarikatların da cemaatleri vardır, cemaatler çok çabuk ürerler böylece 
her cemaatin kolları olur o kollardan da başka kollar oluşur böylece 
bir örümcek ağı gibi her bir yanı sararlar. 

An itibarıyla dört yüzün üzerinde cemaat olduğu söyleniyor bu sayı 
her gün de artıyor. Bu da demek ki dört yüzün üzerinde de şeyh 
mevcut. Tabii bu şeyh enflasyonu yüzünden şeyhliğin pek değeri 
kalmıyor, elini sallasan şeyhe değen bir ortamda müritleri dışında 
bunları takan pek oluyor.

Cemaatlerin siyasetçiler de ilişkileri pek güzel, karşılıklı kazan-
kazan sistemi sayesinde gül gibi geçinip gidiyorlar. Siyasetçi, 
müritlerden gelecek oyu; şeyh de ballı ihaleleri alarak ticarette kendi 
kendine “yürü ya kulum” diyor.

Cemaatler bu kadar çok ama ihaleler sınırlı olunca ciddi biçimde 
bir tarikatlar savaşı da başlıyor kaçınılmaz olarak. Muhterem şeyhler 
birbirlerini görünce şeytan görmüş gibi oluyorlar. Dolayısıyla en ufak bir 
tökezlemede birbirlerini anında satıyorlar. Her köşede, her alanda, her 
sektörde yani para getirecek her yerde varlar.

Tabii tarikat ve cemaatler halen kitap üstünde de olsa kanunen yasak 
olduğu için “vakıf” görüntüsüyle icraat ediyorlar.

Şeyhin sözünden çıkılmaz, itiraz edilmez, o ne derse doğrudur, kayıtsız 
şartsız itaat edilir.

Bir de işin taciz boyutu vardır. Toplumun bastırılmış cinsellikleri buralarda 
tavan yapar. Televizyonların sabah programlarında hemen hemen her gün 

izlenen akılları baştan alan tuhaf marjinal ilişkilerin ortak noktası olayların 
varoşlarda geçmesi, kişilerin eğitimsiz ve yoksul olması; kadınlar başları 
örtülü erkekler de jöleli saçlı,jön özentisinde. Çocuklarını bırakıp mahallenin 
tüpçüsüne kaçan kadın, kadının şoför kocası ve tüpçü aynı anda canlı yayına 
çıkıp durum değerlendirmesi yaparken kadının mahallenin manavıyla ilişkisi 
olan anası da bir şeyler söyler. İlerleyen günlerde için içine eltiler, görümceler 
ve enişteler de dahil olur. Programın sunucusu kimin kiminle ilişkisi olduğu 
konusunda bir ilişkiler çizelgesi çizmeye çalışır ama bir anda örümcek ağına 

döner ve neyin ne olduğu anlaşılmaz.
Geldik mi gene örümcek ağına? Cemaatlerdeki vaziyette biraz böyle; 

bu ruh halindekiler, kadın erkek ayrımı olmadan şeyh efendinin 
himayelerinde badelenip hemhal olurlar. Şeyh hazretlerinin bunların bir 

sevap kazanma, cenneti garantileme yöntemi olduğunu söylemesiyle de 
vicdanlarını rahatlatırlar. Yetişkin kişiler arasındaki rızaya dayalı bu durum 

kimseyi ilgilendirmez, benden uzak olsun deyip geçersin. Absürt 
bir artı 18 logolu seks avantür pornosu gibi izleyip veya hiç 
izlemeden geçersiniz. 

Ama çocuklar söz konusu olunca iş çok vahim duruma geliyor. 
Bir korku, dehşet, vahşet filmi içine giriyorsunuz bir anda. 6 
yaşındaki kızların evlendirilmesi sık görünen bir durumdur ne 
zaman ki kamuoyuna yansır, isyanlar, protestolar başlar sonra 
unutulur ta ki gelecek vakaya kadar.

Sonra bu cemaatlerin vakıflarında ve bu vakıfların yurtlarındaki 
küçük erkek çocukların dramı ortaya çıkınca tüyler diken diken oluyor. 

Yönetimdekiler şeyhleri küstürmemek için “Bir kereden bir şey olmaz… Ama 
küçüğün rızası var” türünden akla ziyan beyanlarla sizi çileden çıkartır.

Benzerleri başka dinlerin cemaatlerinde de görülen sistematik tacizler 
istismarlar dökülüyor ortaya. Büyük travmalarla şekillenen çocuklar geleceğin 
tacizcisi olarak yetişiyor.

Allah kelimesini dillerinden eksik etmeyen bu muhteremlere söylenecek 
bir şey var: Allah topunuzun cezanızı versin!

ATAY SÖZER

İBRAHİM ORMANCIANTONIO RODRIGUEZ

MEHMET ZEBER NECMİ OĞUZER

TAYFUN AKGÜL

COŞKUN GÖLE

ASLI ALPAR

Müjde müjde üstüne verilirken benim 
ülkemde. Neden bir dilim ekmeği 
bulamıyor bizim gariban Müjde ? 

***

Bana doğalgaz rezervi müjdesi 
verme. Doğalgaza zam yapma yeter! 

***

Benim oğlana “Ders çalıştığına 
inanmıyorum evladım” deyince ‘’ 
TÜİK’in enflasyon verilerine 

inanıyorsun da, benim ders 
çalıştığıma neden inanmıyorsun 
babacığım?” dedi. Galiba çocuk haklı! 

***

Hayatımı yazsam roman olur. Adı da 
ENFLASYON olur! 

***

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

İBİBİKLER

TARİKAT TİCARET TACİZ

CİHAN YILMAZEKREM KILIÇ

İstanbulun dili olsa
efendiler etmeyin! derdi
ki yaşlı saygıdeğer şehir
kimleri gördü yolcu etti

İSTANBUL

Brezilyalı eski bir metal işçisi olan 
Lula de Silva 215 milyon nüfuslu 
Brezilya’da iktidarı aldı.

Çizerimiz Coşkun Göle ye İzmir İGC’den ödül
Konak Belediyesi Demokrasi ve Özgürlük konulu karikatür yarışmasında 

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü.
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MİZAH BAHÇESİ

AYDIN ILGAZ’I 
KAYBETTİK 
Rıfat Ilgaz’ın oğlu Çınar 
Yayınları kurucusu, yazar-
yayıncı Aydın Ilgaz’ı aralık 
ayı içinde yitirdik.

RAHİME 
HENDEN’DEN 
YENİ KİTAP
Yazarımız 
Şair Rahime 
Henden’in 

KADIN 
SORUNLARINDA 
AYRINTILAR kitabı 
Artshop Yayınları’ndan 
çıktı.

Şebnem Korur Fincancı 
tahliye oldu.
TTB den yapılan açıklama 
da, “TTB olarak aramıza 
dönen Başkanımız Dr. 

Şebnem Korur Fincancı İle 
birlikte ülkemizin önünde bulunan 

dönüm noktasında rolümüzü oynayacak, 
TTB nin de ülkemizin karanlığa teslim 
olmamasını sağlıyacağız.”
Homur olarak bizde TTB ile dayanışmamızı 
açıklarız.

GEZİ 
ONURUMUZDUR 
Gezi davası 
tutuklularından 

aynı zamanda işçi hakları ve yaşam 
savunucusu av. Can Atalay’ın 
yılbaşı mesajını dayanışma 
duygularımızla iletiriz. “Zalimin 
zulmünden geçip, kardeşçe 
yaşayacak, içinde 
bulunduğumuz 
karanlığı hep 
birlikte.” 

2007 

yılından beri 
mizah hayatımızda 
olan Kardeş mizah 
dergisi Uykusuz 

yayın hayatına son 
verdi.

HOMUR 
24 YAŞINA 

BASTI


