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ADIMİZİ

YAYIN YASAĞI ALIŞKANLIK YAPIYOR
RTÜK, yine geçici yayın yasağı getirdi.
Ancak hangi habere yayın yasağı
getirdiğini belirtmedi. Yasağı eleştiren
Televizyon İzleyenler
Derneği Başkanı Sami
Sandal, geçici yayın
yasaklarının alışkanlık
yaptığına dikkat çekerek,
100 kişiden bilmem
kaçında bu hastalığın
görüldüğünü ifade etti.
Sami Sandal şöyle söyledi:
“RTÜK’ün getirdiği yayın
yasağı yüzünden yayın
balığından soğuduk.
Mecburen
diğer
balıklara yöneliyoruz.
Yasak kalkınca, canımız yayın
balığı istemiyor. RTÜK, zırt

pırt yasak getirip bizi hasta
etmesin; yasak sürekli olsun.”
RTÜK’ün yayın yasağından balıkçılar
da şikâyetçi. Adının
açıklanmasını istemeyen
İstanbullu bir balıkçı,
“Yayın balığının suçu
ne? Mesela palamut
var, hamsi var. Bir balık
bu kadar aşağılanmaz
arkadaş!Korku iklimi
yaratılıyor. Yayın balığıbu
korku ikliminde nasıl
yaşar?Zavallıları sevip
bırakmaktan usandık’”
diyerek tepki gösterdi.
Şimdi, yayın yasağının
alışkanlık yaptığına ilişkin haberlere
yasak gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

HÜSEYİN ASLAN

AHMET ZEKİ YEŞİL

KÜÇÜK ILANLAR
TAŞÖREN YOK
Taş örenler hakkında açıklama yapan Hukli Çorapörer, fabrikamızda bir
tane taş ören yoktur. Biz inşaatla uğraşmıyoruz ki taş örenimiz olsun.
Bozguncu sendika da tutturmuş, fabrikada taş ören işçi çalıştırıyormuşuz,
diye çamur atıyor. Namussuzum taş ören yok bizde. Biz ihracat, taşımacılık,
turizmle uğraşıyoruz. Taş ören yoksa kıdem mıdem tazminatı da yok.
Anlaşıldı mı yoooookkkk…
HULKİ ÇORAPÖRER
SATILIK BALYOZ
Kaçak yolculuk yapan teknelere uygun fiyatla balyoz bulunur. Balyozu

ne yapacağız demeyin sokun şeyinize, yani kameranıza. Tehlikeyle karşı
karşıya kalınca parçalayın tekneyi, geride iz kalmasın. Sizler de dilediğiniz
gibi cukkaların gelmesine bakın.
TINGIR MINGIR TİCARET
VAR MI?
Meydan okuyorum lan. Patlayan nükleerin yanına gidelim. Kimmiş daha
cesur görelim? Erkek adam ne nükleerden korkar ne de başka şeyden. Gel
Faça İdrus, kozlarımızı nükleerin yanında paylaşalım. Japonya’ya, Çernobil’in
yanına gidelim, ne dersin? İdrus korkusundan nükleere karşıyım, diyor.
Erkek adam korkar mı be kılıbık İdrus?

SAVAŞ ÜNLÜ

İBİBİKLER

“Atatürk yaşasaydı evet
derdi” pankartının altına “İki
ayyaşın yaptığı yasa muteber
olmuyordu hani? Peki sözü
neden muteber olsun
şimdi?” diye yazardım.
***
“Ama onlar gazetecilikten
içeride değiller” diyenlere
“Haklısınız sizin gibi yağlayıp
yıkama yapmayanlar gazeteci
sayılmazlar gerçekten”
yanıtını veriyorum içimden
yalan mı?

SAADET DEMİR YALÇIN

BİROL ÇÜN
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İBRAHİM ORMANCI

EMRE YILMAZ

BARIŞ

ATİLLA ATALA

REFERANDUM GÜNLÜĞÜ
1 Yanvar (1 Ocak)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı olmak pek rahat balam, lakin rahat batiir…
Koca bir saray yaptirmişem yetmiir, Mihriban’ım kafamı yiir; “Bu Anayasa
pek dardır” diir… O vakit genişletmek gerek diye düşünmüşem… Çünkü
bizde adet böyledir; yer dar ise yer, yen dar ise yen genişler oynamak
isteyene her bir imkân var çok şükür…
5 Yanvar (5 Ocak)
Mihriban’ım yetkilerin arttırasın; her bir şeyi sen belirleyesin, diiir… Bugün
başbakanımı çağırmışem, ben anayasaya uyamiirem o vakit sen bu anayasayı
bana uydur diye talimat vermişem. O da selamını çaktı “Battı balık yan
gidiir, inceldiği yerden kopsun validesini satiirem” diye yan yan kapıya
gitti…
15 Yanvar (15 Ocak)
Meclisten anayasa genişleme teklifi pek yahışı şekilde geçti; mebuslar
bana kolaylık olsun diye oylarını sarayıma yolladılar. Oyları Mihriban’ımla
hiç üşenmeden tek tek saydık vallahi. Şimdi sıra referandumda, “evet mi,
hayır mı” diye halkımıza soracağız.
20 Yanvar (20 Ocak)
Referandum çalışmaları epey hız aldı… Evet diyenler bakımından bir sorun
yok, onlar neden evet dediklerini hiç bilmiirler lakin hayır diyenler çok şey
biliirler; sorun çıkabilir…
23 Yanvar (23 Ocak)
Hayırlı işler, hayırlı günler, hayırlı cumalar,
hayırlı sabahlar, hayırlı olsun, hayırdır inşallah,
gibi sözleri yasakladım; ne olur ne olmaz…
2 Fevral (2 Şubat)
Hayır diyenler kampanya başlattılar; her yerde
şu türküyü çığrıyorlar:
Aybalaaaam / Vallahi bala billahi bala tillahi
bala
Harda bir yobaz görirem/ Harda bir softa
görirem
Harda bir molla görirem/ Korkirem bala
korkirem bala korkirem
Dalgalı fikirlerinden/ Riyakâr zikirlerinden
Korkirem bala korkirem bala korkirem
Mihriban’ım “Yahu bunlar sanırsam bize laf
çakıyor” dedi; hemen türküyü yasaklamışem. Ama iş işten geçmişti, türkü
dilime pelesenk olup takıldı; bir türlü kurtulamiirem sabah akşam sarayın
içinde “Korkirem bala korkirem” diye dolanıp duriirem…
6 Ferval (6 Şubat)
Propaganda tüm hızıyla devam ediir. Ülkedeki hayırlı evlatları tespit edip
içeri attırmaya hayırsız evlatlara da maaş bağlatmaya karar vermişem. En
azından referanduma kadar böyle…
20 Ferval (20 Şubat)
Anketçileri her bir yana salmışem; lakin kimseden sağlıklı bir cevap
alamiirler.
Millet “evet” diir ama gerçekten mi diir yoksa menden korkusundan mı
diir bilemirem. İşte bu yüzden korkirem bala korkirem…
2 Aprel (2 Nisan)
Epeydir günlüğe yazamıyordum, malum referandum yaklaşıyor. Evet
diyenler külliyetli miktarda. Otobüs işletmecisi bir kardaşım, evet diyenleri
bedava taşıyacağını ilan etti. Lakin o firma biraz şaibeli otobüsleri nasıl
desem bir garip çalışiir; kaza yapmadığı gün sayısı neredeyse yok. Kaza
yapmadığı günlerde de muavinler uyuyan yolcuların ırzına tasallut etmeye
kalkıyorlar. Ölü, yaralı, mağdur, maktul bilançosu çok fazla anlayacağınız.
Mihriban’ım “Yahu referanduma kadar bütün evet diyecekler telef olacak”
diye uyardı da kampanyaya son verdik.
5 Aprel (5 Nisan)
Mafya atası denilen bir herif var, eveti destekliir; sarayıma gidip geliir.

HÜSEYİN ÇAKMAK

(Azeri başkanın günlüğü)

Doğrusu ben de biraz tırsiirim ama Mihriban’ım “idare et” diyor. İşte o
Mafya atası “hayır diyeni asirem kesiirem” diye haykıriiir. Ben de bunun
karşısında; görmirem, duymiirem, susurirem, bilmiirem diye üç maymunu
oyniirem…
6 Aprel (6 Nisan)
Dün yazdığımda bir hesap hatası yapmişem; Mihriban’ım uyandı. Maymun
sayısı üç değil dört oluyor bu durumda. Görmiirem, duymiirem, konuşmiirem,
bilmiiirem. Kararname çıkarttım artık maymun sayısında bir sınırlama yok.
Herkesi maymun edebilirim rahatlıkla.
8 Aprel (8 Nisan)
Bugün hayır diyeceğini tahmin ettiğimiz bazı akademisyenleri okullardan
dışarı attık…
9 Aprel (9 Nisan)
Mihriban’ım ikaz eyledi; dışarı atmak yetmezmiş gidip gene oy
kullanabilirlermiş; o dışarı attıklarımızı bu defa içeri aldık…
11 Aprel (11 Nisan)
Televizyonda Evet-Hayır yarışması yapan bir herif var. Onu bulup getirttim…
Millete o yarışmayı yaptırıyorum… Kafasını emme basma tuluma gibi
sallayarak cevap vermek serbest; yalnız bir kural değişikliği daha getirdim
kazanmak için “evet” demeleri gerekiyor; “hayır” diyenler de cenaze marşıyla
doğru kodese… Bu Mihriban’ımın fikrine geldi…
12 Aprel (12 Nisan)
Gazetecileri içeri aldık, bazı muhalif mebusları
da aldık; lakin içerisi çok doldu yer kalmadı. Bu
yüzendir ki artık vardiya usulü almaya başladık;
beş kişi mi alacağız içerideki beş kişiyi
bırakıyoruz. İçerideki ve dışarıdaki sayıyı
sabitledik, kimseye hak geçmiyor. Zaten
anayasada da hakkaniyet maddesi var…
16 Aprel (16 Nisan)
Bugün referandum günü beyhudesiyle
heyecanlıyem. Mihriban’ımla birlikte gidip
oyumuzu kullandık. Oy kabininde evet mi
diyecektim, hayır mı diyecektim diye düşündüm;
kafamı o kadar karıştırmışlar ki şaşırdım.
İnşallah yanlış bir şey atmamışımdır…
17 Aprel (17 Nisan)
Sandıklar açıldı % 86 ile evet çıktı, pek bir yahşı oldu… Yetkilerim arttı
ama içimde bir pişmanlık da yok değil. Keşke yağmur, kar yağdırma, güneş
açtırma, fırtına yaratma gibi yetkileri koydursaydım anayasaya diye
düşünüyorum. İnşallah bir daha sefere…
5 İyul (5 Temmuz)
Referandum sevinci hâlâ sürüyor; anayasanın bana verdiği yetkilerle
Mihriban’ımı birinci yardımcı yaptım; eğer bir gün nalları dikersem benim
yerime, benim yetkilerimle geçecek… O da pek sevindi bu duruma ve bana
hemen mantar yemeği yaptı…
10 İyul ( 10 Temmuz)
Oğlanı, kızı, damadı, gelini, dünürleri, bacanağı ve enişteyi de diğer
yardımcılıklara getirdim. Hepsi pek mutlu, Mihriban’ım bana gene mantar
yemeği yaptı. Yardımcım olduktan sonra her gün dağ tepe dolaşıp mantar
toplayıp bana yedirmeye çalışıyor nedense. Bir mantar aşkı ki sormayın…
Doğrusu bir anlam veremiyrem…
12 İyul (12 Temmuz)
Bugün midemde hafif bir ağrı var; sanıyorum stresten… Hâlbuki her şey
istediğim gibi oldu, yetkilerim arttı, artık tek yekli menim. Ama nedense
hâlâ o lanet pelesenk dilimden gitmiyor bir türlü… “Korkirem bala
korkirem…”

ASUMAN KÜÇÜKKANTARCILAR

ATAY SÖZER

MUSTAFA YILDIZ
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MEHMET ZEBER

CANOL KOCAGÖZ

MEHMET TEVLİM

SUNDER ERDOĞAN

TAYFUN AKGÜL

SEYİT SAATÇİ

MİZAH BAHÇESİ
Karikatürist, çizgi roman
araştırmacısı-arşivcisi Tevfik
Yener ÇAKMAK arkadaşımızı
kaybettik...
1950 İstanbul doğumlu Yener
Çakmak Atatürk Eğitim
Enstitüsü
Resim-İş
bölümünden mezun oldu
Karikatürleri çeşitli dergi ve
gazetelerde yayınlandı.
Karikatür dışında çizgi roman
ve grafik çalışmaları yapan arkadaşımız tiyatro ve
sinema alanında da çalıştı. Sanatçı bir dönem de
gazetelere fotoroman çalışmalarında bulundu.
Gırgır Kapatıldı
Sözcü gazetesini çıkaran
yayın şirketine ait olan ünlü
mizah dergisi Gırgır, Hz. Musa ile ilgili
yayınlandığı karikatür sonrası flaş bir kararla
kapatıldı. Derginin yasal karar olmadan kapatılması
sonucunda 25 mizah emekçisinin işsiz kalması
basın, sanat ve emek dünyası tarafından tepkiyle
karşılandı.

Caner Temiz’in,
kadın
cinayetlerine
yönelik bireysel
duyarlılık
geliştirme ve
toplumsal
farkındalık yaratma
amacıyla yazdığı ve çizerimiz
Atilla Atala’nın çizgileriyle
görselleştirdiği
Mor Tabutlar kitabı çıktı.
Homur Bu Kez
İki Kapaklı
KESK Eğitimsen
Çanakkale
Şubesi’yle
hazırlanan
Homur, Kazdağı
sorunlarını ve
darbe girişimini
işleyen iki
kapakla çıktı.

28 Mart 1930 - 2000 Mustafa Eremektar
(Mıstık)
Doğum ve ölüm günü aynı olan tek karikatür
ustamız Mıstık’ı, ölümünün 17. doğumunun
87. yılında saygıyla anıyoruz.

Cumhur Gazioğlu ve
Barış Baklan’ın Usta ve
Çırak karikatür sergisi
geçtiğimiz günlerde
İzmir Tabipler Odası
salonunda açıldı.
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