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Kendini yakanların sayısındaki artış 
yetkilileri harekete geçirdi. Kendini 
yakacak vatandaşlar bundan böyle 
randevu alacak. Türkiye İntihar 
Kurumu (TİK) Başkanlığının açık-
lamasında, “Yeni uygulamayla 
kendini yakma olaylarındaki yığıl-
manın önüne geçilecek. Vatandaş-
larımız en uygun şekilde ve 
zamanda kendini yakabilecek. 

Benzin fiyatındaki artış yüzünden 
insanlar kendini yakamıyor. Va-
tandaşlarımız, dolar cinsinden 
borçlanarak kendilerini gayet güzel 
yakabilir” denildi. 
Adının açıklanmasını istemeyen bir 
yetkili, kendini yakanların amacının 
seslerini duyurmak olduğunu be-
lirterek, ‘Mikrofon Sende’ yarış-
masının iyi bir fırsat olduğunu 
vurguladı. Hayrullah K. isimli inti-
harcı ise, “Devlet haklı, önlem 
alınmalı. Bir arkadaşım kendini 
yakarken oturduğu mahalleyi de 
yaktı. Olmaz böyle! Biz kendimizi 
geçim sıkıntısından yakmıyoruz, 
can sıkıntısından yakıyoruz. Bir 
işimiz olsa, canımız sıkılmaz. 
Kimse bizi örnek almasın…” 
şeklinde konuştu.

KENDİNİ YAKACAKLARA MÜJDE!

SERDAR KICIKLARRAHİME HENDENHÜSEYİN ÇAKMAK

A ç e l y a 
K a k t ü s : 
(laylaylom): Ay 
şimdi bırakın 
k ı d e m i , 
kademi, beni 
d ü ş ü n ü n 
beni. Var mı 
böyle güzeli, 
tatlısı, seksisi, 
g e n c i m 
g ü z e l i m , 
sağlıkl ıyım, 

onu düşünecek yaşta değilim. 
Bırakalım onu da yaşlılar düşünsün…

Uğraş Boşuna: (kronik işsiz): 
Yaş oldu 45, kendimi bildim bileli 
iş peşinde koşturuyorum. Beni 
işe alsınlar, size söz veriyorum 
kıdemim de mıdemim de onların 
yani patronun olsun.

Evrim Posbıyık(sendikacı): 
Yedirmeyiz abi, kıdem bizim 
onurumuz, ayaklar altına aldırmayız. 
Bu konuda ayağa da gelmeyiz. 
Ne olursa olsun alcağız. Kıdeme 
dokundurtmayacağız…

Muhterem Aşınmış(emekli adayı): 
Kıdemi alamazsak ne yaparız? Çoluk 
çocuk, borçlu olduğum esnaf, banka 
kredileri, herkes gözünü dikmiş onu 
bekliyor. Ben de bekliyorum. 

Umut Umutlu(iş arıyor): İş uğruna 
dört beş ayakkabı eskittim. İş 
bulamadım ama umudum sönmedi. 
İşsizlik düşüyormuş, benim iş bulma 
umudum yükseliyor demektir. 
İşsizlik suya düştü diyenler de 
var, siz onlara aldırmayın. Akılları 
sıra umutların suya düşmesine 
benzetiyorlar. Ben işe gireceğim, 
adam gibi çalışacağım. Emekliliğim 

gelince de patronun karşısına 
dikileceğim. Ver benim kıdem 
tazminatını diyeceğim. Ve alacağım 
görürsünüz bak… Neyi mi alacağım, 
beni dinlemiyorsunuz sanırım…

Miktar Fazla(Patron): Kıdem mi 
dediniz, tamam vereyim ama bir 
şartım var. Kıdemi gelen kişiyle yazı 
tura atarız. Ben kazanırsam vermem, 
işçi kazanırsa bakarız. Gerekirse, 
gereken miktarda veririz. Hayat 
bir kumar demişler, oynamaktan 
korkmayacaksın… 

Rahati Gıcır(Avrupa’dan emekli): 
Ben Avrupa’da emekli oldum. Bize 
kıdem olarak yüksek  maaş ikramiye 
verdiler. Bizim ülkemizde bu 20 
maaş tutarında. Ne olacak bunun 
yarısını patrona verseniz. Ne olacak 
aç gözlüler. Efendim duyamadım. 
Orda ne kadar mı maaş alıyordum. 

Ne demişler erkeğe maaşı, kadına 
yaşı sorulmazmış.

Müşteba Rahat(patronun 
mahdumu): İşçiler düzenledikleri 
mitinglerde “kıdem tazminatına 
dokundurtmayız” demişler. Bunu 
duyan babacığım yemeden içmeden 
kesildi.  Koca adam hüngür hüngür 
ağlıyor.  Üzüldüm o haline babamın, 
dedim ki tamam dokunmayız, dersin 
olur biter. İleride yönetime geçersem 
iş yerinde.  Ben de dokunmayacağım 
kıdem tazminatına, almaları 
için dokunmamız gerekir. 
Onların istekleri doğrultusunda 
dokunmayacağız kıdeme. Yani 
onu almanız hayal gibi bir şey. Siz 
istediniz çünkü. Alamayacağınız  
kıdemin, hayrını görün…

KIDEM TAZMİNATI İÇİN NE DEDİLER? SAVAŞ ÜNLÜ

SELİM CANDAN VEREL

(…)
Ölümüne
çalıştırılıyor işçi,
her yer ölüm kokuyor.
Ölüm kokuyor dağ,
Ölüm kokuyor deniz,
Bir tek umut 
direniyor.
(…)

ÖLÜMÜNE 
ÇALIŞTIRILIYOR 

İŞÇİ

İKİNCİ DALGA
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KIDEMİMİN TAZMİNATI
Yoldan geçerken çevirdi yolumu; 
“İş ister misin birader?”
Kediye ciğer sormak gibi bir şeydi, bunca zaman sonra iş aradıktan sonra 

iş karşıma çıkmıştı.
“İsterim” dedim hemen, nasıl olsa “Ne iş olsa yaparım abi” durumuna 

geldiğimden işin ne işi olduğunu sormadım.
“Çok sevindim seni bulduğuma, teşekkür ederim beni çok mutlu ettiniz; 

ilk işimde başaralı oldum sayenizde, yoksa işsiz kalabilirdim” diyerek 
boynuma sarılıp yanaklarımdan öptü.

“Pardon sizin işiniz neydi acaba?” sordum.
“Ben işçi bulucu bulucuyum…”
“Nesin nesin?”
“İşçi bulucu bulucu…”
Bir an işletildiğimi düşünüp düş kırıklığı içinde ters çıktım.
“O da ne lan?”
Adam gayet ciddiymiş, durumu net bir şekilde 

anlatınca hemen anladım. 
Durum şuymuş; yeni kurulan insan kaynakları 

büroları işçi isteyenlere uygun fiyattan işçi 
buluyorlarmış. Ama tabii bunun için önce bu 
bürolarda çalışacak elamanlara ihtiyaç varmış. İşçi 
bulmak için birilerinin işçi araması gerekiyormuş; 
bunlara da “İşçi bulucu” diyorlarmış ama bunun 
için de daha önce o işçi bulucuları bulmak 
gerekiyormuş bunu yapanlara da “İşçi bulucu 
bulucu” diyorlarmış. 

“Peki ben de mi işçi bulucu bulucu olacağım?” 
diye sordum.

Çok kızdı, “Ne münasebet, o kadar kolay mı işçi 
bulucu bulucu olmak? İşçi bulucu bulucu benim, 
seni buldum mesela; sen sadece işçi bulucu 
olacaksın…”

“Çok özür dilerim cehaletime verin, bilemedim. 
Elbette işçi bulucu olunmadan işçi bulucu bulucu olunduğu nerede görülmüş. 
Bu işin kıdemi var boku var, püsürü var, değil mi?”

Bir anda sapsarı oldu, hemen ağzımı kapattı, korku içinde kulağıma 
fısıldadı…”

“Sakın ha… Sakın ha bir daha o kelimeyi ağzına alma… O kelime bizim 
işte yasak bir kelime zinhar telaffuz edilemez…”

“Bok kelimesini mi… Haklısınız ayıp bir kelime, böyle argo kelimeler bir 
işçi bulucuya yakışmaz...”

“Ne boku yahu, bok niye yasak olsun, öteki kelimeyi söylüyorum…”
Başka ne söylediğimi düşündüm…
“Püsür mü yasak?”
“Hayıııırötekiii…”
“Geriye bir kıdem kalıyor…”
“Söylemeeee, sakıııın, duyacaklaaaar…”
“Kim duyacak?”
“Bizim şirketin müfettişleri…”

Mesele anlaşılmıştı bu işte “Kıdem” kelimesini kullanmak kesinlikle 
yasaklanmıştı. Yasakları sorgulamamayı küçük yaştan beri öğretilmiş biri 
olarak neden yasak olduğunu üstelemedim.

“Peki benim görevim tam olarak ne olacak?”
“Bol bol işçi bulacaksın…”
“Ne tür işçi?”
“Her türlü işçi; küçük büyük, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, vasıflı, 

vasıfsız ama özellikle ve kesinlikle sendikasız. İş gücü konusunda dünyayla 
rekabet edecek aranan bir ülke hale geleceğiz yakında.”

“Hangi dünyayla?”
“Üçüncü dünyayla… Filipinler’i de Çin’i de ucuz işçi bakımından geçeceğiz 

hayırlısıyla.” 
“Peki belli şartlar var mı?”
“Yok… İşin güzelliği de orada zaten, kayıtsız şartsız alıyoruz işe… Ne 

kayıt ve ne kuyut; üstelik istediğin kadar 
çalışıyorsun, dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, 
aylık işlerimiz mevcut.”

“Yıllık yok mu?”
“Onu pek tercih etmiyoruz, yıl hesabına girdiğimiz 

zaman şey hesabına giriyor…”
“Ney hesabına?”
“Hani var ya o cız kelime… Hani K harfiyle 

başlayan…”
“Kıdem…”
“Suuuus… Başımıza iş açacaksın… İşte o K harfli 

durum olmasın diye yıllık yapmıyoruz, en fazla 
365 gün çalıştırıyoruz son 6 saate gelince şut… 
Taş çatlasa 365 gün 5 saat 59 dakika; yani asla 1 
yıl olmuyor… Sonra şey şeysi oluyor…”

“Kıdem tazminatı…”
“Yahu sen salak mısın, anlamıyor musun, kaç 

defa söyleyeceğiz? O kelimeyi söylemek yok” 
Derken yanımızda biri belirdi…

“Biri kıdem tazminatı mı dedi bakiiim?”
Öteki korku içinde bana baktı…
“Hah olan oldu işte, müfettiş geldi, sus dedik sana o kadar; şimdi Cafer’e 

bezini getir bakalım!”
“Çenem tutulsun inşallah… Demedim vallahi demedim, kadem dedim 

kadem, yeni işe başlarken uğurlu kademli olsun derler ya onu dedim, Sonra 
tazminat değil Tanzimat, hani var ya Tanzimat Fermanı, hani Mustafa Reşit 
Paşa Gülhane’de okumuştu…”

Adam yemedi tabii dediklerimi, ağzımdan kaçan “kıdem tazminatı” 
yüzünden işe başlamadan işsiz kalmıştım.  

İnceldiği yerden koptuğuna göre artık bir sakıncası kalmamıştı…
İşçi bulucu bulucu ve onun müfettişinin karşısına geçip, zarif bir el 

hareketiyle birlikte;
“Kıdeeeemtazminatıııı” diye haykırdım…

ATAY SÖZER

LÜTFÜ ÇAKIN MUSA KEKLİK HÜSEYİN ASLAN

İBRAHİM ORMANCIMURAT ÖZMENEK

Ferman padişahınsa, sosyal medya bizimdir!
***

Niye her krizde öpülen vatandaş oluyor? Coronavirüs 
var vallahi bu kez öptürmem!

***
Kara gözlüm efkarlanma gül gayri. Karantina biter bitmez 
oradayım!

***
Fiyatlar ateş pahası. Üzme canını tezgahta seyret patlıcanı!

***
Korkarım kıdem tazminatından sonra kadınların altın 
gününde topladıkları paralara gelecek. Deniz bitti çünkü!

Ortağına kazık atan insanların çok olduğu bir ülkede 

ORTAK AKIL nasıl olacak acaba?
***

Gariban yurdum insanı zombiden 
korkmaz, kombi faturasından 
korktuğu kadar!

***
RTÜK “Hava muhalefeti” haberi 
yapan televizyon kanallarına ceza 
yazarsa hiç şaşırmayacağım!

***
Umut fakirin ASKIDA ekmeği!

***
Çok sosyal insanlar olduk. Varsa yoksa SOSYAL MEDYA 
ya da SOSYAL MESAFE!

İBİBİKLER
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MİZAH BAHÇESİ
Ç i z e r l e r i -

mizden Halis 
D o k g ö z ’ ü n 
Karikatürlerle 
Çocuk Hakları 
Sözelşmesi kitabı 
A k a d e m i s y e n 
K i tabev i ’nden 
ç ı k t ı .  K i t ap 
Çocuk Haklarının 
tanıtılması ve 
yaygınlaştırılması 
nı amaçlıyor.

S A N S Ü R Ü N 
KALDIRIŞININ 112. 
YILINDA SENARYO 
Y A Z A R L A R I N D A N 
SANSÜRE KARŞI BİLDİRİ

Son günlerde varlığını 
hissettirmeye başlayan çeşitli sansür 
girişimleri üzerine SENARİSTBİR (Senaryo 
ve Diyalog Yazarları Meslek Birliği) üyesi 
senaristler tarafından hazırlanan bildiriye 
beş yüzü aşkın sanatçı, düşün insanı ve 
demokratik kitle örgütünden destek geldi.
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