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Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları motive 
etmek amacıyla “Başıma icat çıkarma” 
cümlesini yasakladı. Bundan böyle 
çocuklara, “Başıma İcat 
Çıkarma” cümlesi yerine, 
“Aptal mısın oğlum, 
bir buluş da sen yap!” 
cümlesi kullanılacak. 
Ancak çocuğun ‘Bir buluş 
yeter mi?’ şeklindeki 
sorusuna ne yanıt 
verileceği belirtilmedi. 
Açıklamada çocuklara 
şöyle seslenildi: “Sevgili 
çocuklar, çekirge bir 
sıçrar, iki sıçrar, üçüncü 
de ‘Manyak mıyım lan 
ben. Neden sıçrıyorum durmadan?’ 
diye sorar. Sen de, birkaç defa 
başarısız olabilirsin. Bu durum üçü, 

dördü bulursa ‘manyak mıyım lan 
ben, neden torpil aramadım bunca 
zaman?’ diye sor kendine.” Alınan 

kararı destekleyen 
ancak geç kalındığına 
dikkat çeken bir öğrenci 
velisi, “Günde bir dakika 
düşünsek, ayda 30 
dakika yapar. Her genç 
bir buluş yapsa, ortalık 
buluştan geçilmez. 
Gençler siz yürüyün, 
biz arkanızdayız’ 
dediğimizde biber 
gazıyla karşılaşırlarsa 
sorumluluk kabul 
etmeyiz” diye konuştu.

Mil l i  Eğit im Bakanlığı’nın 
yeni uygulamasının icatlara 
e t k i s i  me rak  ed i l i y o r .

“BAŞIMA İCAT ÇIKARMA” CÜMLESİ YASAKLANDI

HÜSEYİN ÇAKMAKPETER MAIWALDMUSTAFA YILDIZ MURAT ÖZMENEK

ÇARPIK DEĞİL

Şu insanlara akıl sır ermiyor. Cillop gibi düzgün binalar yapıyorum. Mutlaka 
bir bahane uyduracaklar. Çarpık kentleşmeye neden oluyor muşum? Külliyen 
yalan, ben her türlü çarpıklığa karşıyım. Binalarım, yaptığım sokaklar ip 
gibi dizilmiştir. Çarpık, yamuk yumuk bir şey bulamazsınız. Buna benim 
psikolojim de izin vermez. Üzerinize afiyet bende simetramani hastalığı 
var. Yamuk yumukla işim olmaz. Evin bacasını yamuk yaptılar diye elli 
yıldan beri geçtiğim sokağı değiştirdim oradan geçemiyorum. Bereket 
versin biraz para kazanıyorum diye beni çarpık kentleşme yapıyorum, diye 
suçlamasınlar. Biz de bu vatanın evladıyız, zoruma gidiyor yani…

DOSDOĞRU İNŞAAT EMLAK A.Ş.

YEŞİLSİZ OLUR MU?

Doğayı tahrip ettiğimiz, yeşil alanları yok ettiğimiz koca bir yalan. Evet 
büyük bir site yapıyoruz. Neden yapıyoruz? İnsanlarımıza yaşayabilecekleri 
konutlar armağan edeceğiz. Elbette parasıyla olacak. Yeşile olan sevdamızı 
her bloğa ağaç adı vererek göstereceğiz. Öyle bir yeşil alan bırakacağız 
ki Kuşdili Çayırı hasedinden çatır çatır çatlayacak. Her evin balkonuna 
saksılar koyup yeşil sevdamızı göstereceğiz. İsteyenin evine deve dikeni 
bile ekeceğiz. Bozguncular bizim yeşil sevdamızın Dolar’ın yeşili olduğunu 
söylüyorlar. Külliyen yalandır. Yanlış anlaşılmasın Kuşdili Çayırı’nın maketini 
bahçemizin bir köşesine yapacağız.

YEMYEŞİL İNŞAAT SANAYİ
SAVAŞ ÜNLÜ

KÜÇÜK ILANLAR

Bunca birlikler
İddia edildiği gibi
Ayakta duruyorsa eğer
Savaş nasıl yürüyor
Peki?

***
Düşene şehit denir ki
Ölümü ağır gelmesin bize
Sanki taşa takılıp da 
düşüvermiş
Kendi kendine.
Yalnız kurban var sanki
Kurbanı boğazlayan yok.
Milyonlarca ölü, dediler 
bize yalnızca.
Ya onların katili?
Onu da deyiverselerdi
Durur muyduk daha?

Çeviri: YILMAZ ONAY

SAVAŞ ÜSTÜNE 
TATSIZ SÖYLENTİLER
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TRUMP’IN BAŞKAN OLMASININ İYİ TARAFLARI
Bütün dünya Donald Trump’ın başkan seçilmesinden dolayı fena halde panikte…
“Faşist, manyak, dengesiz, terbiyesiz, cinsiyetçi, ırkçı, küfürbaz, benmerkezci, 
herkesi aşağılayan, bir dediği bir dediğini tutmayan, ne zaman ne yapacağı 
belli olmayan biri nasıl oldu da başımıza geldi?” sorusunu soruyorlar birbirlerine. 
Biz sormuyoruz tabii çünkü nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz, onlar da öğrenecekler 
abisi. 
Amerikalı bir türlü anlam veremiyor bu duruma. İlk kez bir 
konuda Amerika’dan önde olduğumuzu bilmenin haklı gururu 
içindeyiz.
Amerikalıyı karşımıza alıp tane tane bunun nasıl olduğunu 
anlatabilir, bu konularda seminerler verebilir; onlara bunca 
yıllık deneyimimizi aktarabiliriz.
Trump’ın gelişinin bizim açımızdan da pek çok yararı var aslında.
Bir kere “Ne olacak bu Amerika’nın hali?” diye ağlayan Amerikalıyı 
görünce  “Oh be bir tek biz değilmişiz bu dünyada” diye 
muhteşem bir rahatlama duyacağımız kesin.
En azından mizah yazarları, karikatüristler için Trump’un gelişi 
altın, elmas madenleri bulmaktan çok değerlidir. Her aldığı 
nefesle yeni bir malzeme verecek olan Trump bizlere altın 
çağımızı yaşatacaktır kuşkusuz.
Doğrusunu isterseniz Clinton Hanım’ın seçileceği endişesi beni 
hep rahatsız etti; kuşkusuz malzeme bakımından Trump’dan 
aşağı kalmayacaktı. Ama hem centilmenlik hem de “Yetmez 
ama evet” referandumunun havuçlarından biri olan “kadına 
pozitif ayrımcılık” maddesi gereği bir hanımı ancak bir yere 
kadar hicvedebiliriz. Hâlbuki ötekini istediğimiz gibi itin 
mabadına sokup çıkartabiliriz.
Trump’un gelişini varoşların tepkisi olarak yorumlayanlar var; bunca yıllık 
beyaz yakalı Amerikalıların o seçkinci tavrına karşı kenar mahalle kabadayısı 
havasında “Hiyeeet dağlın ulan” tavrıyla çıkması bize pek yabancı gelmese de 
Amerikalı için akıl sınırlarının açılması anlamındadır. İşe kültürel açıdan 
yaklaşırsak yakında fanatiklerinin sayısının artması şaşırtıcı olmaz. Varoşlardan 
bir hanımın çıkıp “We are thrilled with his hair” (Biz onun saçının kılıyık)” demesi 
çok yakındır. Elbette Sayın Başkan gür saçlarıyla meşhur olduğu için orada 

olundu mu saç kılı olunur.
Meksika sınırına duvar yapma, mültecileri kovalamak gibi kendi iç meselelerine 
ağırlık vereceğinden Ortadoğu’da olduğu gibi başka ülkelere pek bulaşmak 
istemiyor gibi.  
Tabii Amerika derin devleti buna sesini çıkartmazsa iyi bir şey aslında. Beki 
bu vesileyle yardım musluğu kesilen IŞİD türevi saçmalıklar son bulur.  

Zavallı Amerikalılar Kanada’ya iltica etmenin yollarını arıyorlarmış, 
durun daha bu bir şey değil; daha yeni başladınız. 
Kaliforniya federasyondan çıkıp ayrı bir devlet olmanın yollarını 
arıyormuş. Neyse ki Trump, Kaliforniya valisini görevden alıp 
oraya kayyım atama yetkisine sahip bir başkan değil.
Ama Kaliforniya dediğini yapar, diğer eyaletler de onun izinden 
giderse o zaman seyreyleyin şenliği. O zaman Amerika Birleşik 
Devletleri diye bir şey kalmayacak; sadece Washington 
dolaylarında küçük bir Amerika devleti olacak.
Bu durumda Amerika devletinin başkanı Trump, “Eyaletler 
gittiğine göre bu başkanlık unvanı fazla geliyor; iyisi mi 
parlamenter sisteme geçelim. Bir ABMM (Amerika Büyük Millet 
Meclisi) olsun, milletvekilleri seçilsin, başbakan olsun, bakanlar 
olsun; ben de Cumhurbaşkanı olayım” diyebilir.
Böyle bir durumda da Türk tipi cumhurbaşkanlığını model 
alacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Hele hele bir de KHK 
ile yetkileri elinde toplarsa bu yetkilerin başkanlık devrinde bile 
olmadığı fark edilecek ve bu zamana kadar görevde olan 
başkanlar “Yahu bunu niye daha önceden akıl etmedik” diye 
dövüneceklerdir.

Bunun bize de olumlu bir yansıması olabilir kuşkusuz; bu vesileyle başkanlık 
tartışmaları son bulur, “Şimdiki halimiz en muhteşem halimizmiş meğer belamızı 
mı arıyoruz yahu?”   diye susup otururlar.
Yani bu Trump’un faydaları saymakla bitmez… 
İyi ki geldin yahu…

ATAY SÖZER

EKREM KILIÇCANOL KOCAGÖZ

ATİLLA ATALA

AŞKIN AYRANCIOĞLU

TERÖR KURBANI BİR 
ÇİZER DAHA

Dolmabahçe’de 
gerçekleşen bombalı 
terör saldırısında 
hayatlarını yitiren 
kişiler arasında 
gelecek vaadeden çizgi 
roman çizeri, ressam 

İsmail Koç da bulunuyordu. 



Mizah ve Karikatür Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Bu sayıda katkısı bulunanlar: Adımizi, Ahmet Zeki Yeşil, Asuman Küçükkantarcılar, Aşkın Ayrancıoğlu, Atay Sözer, Atilla Atala, Birol Çün, Can Yücel, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, Dinçer Pilgir, Ekrem 
Kılıç, Emre Bakan, Emre Yılmaz, Fidel Castro, Hülya Erşahin, Hüseyin Çakmak, İsmail Koç, Mehmet Tevlim, Mehmet Zeber, Mustafa Yıldız, Murat Özmenek, Peter Maiwald, Savaş Ünlü, Seyit Saatçi, 
Tayfun Akgül, Yılmaz Onay 
Web: homur.blogspot.com Haber: homurmizah@yahoo.com

Musa Kart 
Serbest Bırakılsın
Demokrasi 
için Karikatür 
Ödülü sahibi, 
130 gazeteciyle 
beraber tutuklu 
bulunan 
meslektaşımız 
ve dostumuz 
Musa Kart serbest 
bırakılsın. Homur 
Mizah ve Karikatür 
Grubu adına 
talebimizdir.

Homur 
Balıkesir’de
TMMOB Mimarlar 
Odası Balıkesir 
Şubesi ile Homur 
Mizah Grubu 17. 
Yıl Sergisi’ni 
Balıkesir’e taşıdı.

Homur’dan 
Castro’ya
Castro için 
İstanbul ve Ankara’da 
açılan anı defterleri HOMUR 
MİZAH GRUBU adına 
çizerlerimiz İstanbul’da Atilla 
Atala, Ankara’da Emre Yılmaz 
tarafından imzalandı ve 
arkadaşlarımız tarafından 
çizilen Castro portreleri eklendi. 
Anı defteri daha sonra 
Küba’daki müzede yerini alacak.

Tutuklu ve Hükümlü 
Gazetecilerin Sayısı 
Gittikçe Artıyor
Tutuklu Gazeteciler 
Dayanışma Platformu 
( T G D P ) ’ n i n 
bildilrdiğine göre 8 
aralık 2016 itibariyle 

tutuklu ve hükümlü 
bulunan 129 gazeteci, 
Yurt Gazetesi muhabiri 
Hüsnü Mahalli’nin göz 
altına alınmasıyla 130’a 
yükseldi.

MİZAH BAHÇESİ

BİROL ÇÜN HÜLYA ERŞAHİN ASUMAN KÜÇÜKKANTARCILAR
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FİDEL’İN GELİŞİ GİDİŞİ

Fidel çok insan bir dev
Ağarmış saçları sakallarıyla
Karlı bir dağ.
Gözlerinde güleç
K a r d e l e n l e r 
açıyor,
Sesi titremeyen 
bir ses

Umudun sesi.

Demirel’e Türkiye’yi 
övmüşmüş,
Mesut Bey’i de adam 
yerine koymuşmuş.
Laf kıtlığında asmalar 
budamıyor Fidel,
Son konuşmasında, 
yukarı yarımkürenin 
aşağı yarımküreyi ezmesine küreselleşme 
dendiğini mimledi.

Sade konut monut davasıyla da yetinmedi.
Emperyalizm yüzünden, insanlığın altından
Toprağın nasıl kaydığını anlattı,

Sosyalizmin teslim 
olmadığını temsil 
etti.
Hoş geldin Fidel,
Gidişinle de
Bizi yine nahoş 
çakallarla başbaşa 
bıraktın.

CAN YÜCEL

Çizerler: Atilla Atala, 
Canol Kocagöz, Emre 
Yılmaz, Seyit Saatçi,  
Tayfun Akgül

FİDEL DİYOR Kİ

AsıI devrimci Atatürk’tür. Bu kadar büyük 
bir devrim yaptım ama onun yaptıkIarını 

başaramazdım.

Bir katiIin, bir 
h ı r s ı z ı n 
başbakan 
oIduğu bir 

c u m h u r i y e t t e , 
dürüst kişiIerin yerinin ya 
mezar, ya cezaevi oIduğunu 
anIayabiImek zor bir şey oImasa gerek.

Devrim hareketine 82 kişiyIe başIadım. Eğer 
b u n u 
t e k r a r 

yapmak zorunda kaIsaydım yanıma 
10 ya da 15 sadık insan aIırdım. 
Eğer sadıksanız ve hareket pIanınız 
varsa ne kadar küçük oIduğunuzun 
hiç bir önemi yoktur.
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