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Modacılar, 2019 ilkbahar-yaz 
trendlerini açıkladı. Bu yıl, hafiflik 
sezonu. Tasarımcılar, “İşçiye, 
memura ve emekliye cep lazım 
değil” diyerek, Euro desenli cepsiz 
elbiseleri önerdi. SalvatoreFerra’nın 
göbeği tamamen açıkta bırakan 
elbiseler ise, göbeğine yazı 
yazdıracaklara kolaylık sağlıyor. 
Ancak göbekten makas alma 
olaylarına dikkat! Gaz maskeli 
şapkalar ile yakasız gömlekler yine 

revaçta. Ünlü modacı EmilioPucci, 
yakasız gömleklerin, yaka paça 
gözaltına alma uygulamalarında 
sorun yaratabileceğine dikkat 
çekti.
Bu arada, trençkotlar çok popüler. 
Çünkü trençkot, tazyikli suya karşı 
etkili bir çözüm. Etek ve derin 
yırtmaçlar, oturma eylemlerinde 
sorun yarattığı için pantolonlar 
kullanımda. Bu sezon, ayakkabı, 
çanta ve her şeyde zincir var. 
Böylece, isteyen istediği yerde 
kendini zincirle bağlayabilir. 
Modacılar, elmacık kemiklerinde 
kırmızının tonlarını kullanarak 
ateşli çingene rüzgârları eşliğinde 
şiddet gören kadınları rahatlatıyor. 
Erkek koleksiyonlarında pastel 
tonlar ve pijamadan bozma donlar 
göze çarpıyor. Yeni trendleri 
beğenen konfeksiyoncular, 
“Hayırlısı neyse o olsun” dedi.

MARKETLER ETİKETLERLE OYNUYOR

SUNDER ERDOĞANEKREM KILIÇ

Otobüste, metroda, vapurda, 
tüm ulaşım araçlarında ensenize, 
başınıza öksüren, hapşıran, 
mikrop yayanlara karşı yüz yılın 
buluşu. Basit bir mekanizmaya 
bağlı olarak zahmetsiz çalışır. 
Boynunuza takacağınız bu aletin 
her yöne dönme özelliği de vardır. 
Özellikle ağzını kapatmadan 
hapşıranlara karşı caydırıcıdır. 
Hapşıran, öksüren kişiye öyle 
okkalı tokat atar ki insanın feleğini 
şaşırtır. O tokadı yiyen bir daha 
ölse ağzını kapatmadan hapşırmaz, 

öksürmez. Az sayıda ürettiğiniz 
şahane aleti almak çok zor değil. 
Arayın adresinize yollayalım. Takın 
keyfinize bakın, bu sayede kendini 
adam sayanların öksürük, hapşırık 
yağmurundan ıslanmayın.

KUPKURU LİMİTED ŞİRKETİ

BEŞ ON SEÇİMDE

Yerel seçimler yaklaşırken 
tüm partiler işsize iş bulma yarışına 

girdiler. Yapılan istatistiklere göre 
ülkemizde en az beş, en çok on 
seçim olsa işsizlik kalmayacak. Şu 
seçimleri sık sık yapın ki işsizlik 
azalsın, hatta kalmasın.

DUYARLI AYAKKABILAR

Şirketimizin ürettiği akıllı, 
duyarlı ayakkabılar, sahibini zor 
durumda kalmaktan kurtarıyor. 
Yapay zekayla donanmış, üretilmiş 
ayakkabılar gerçek zekalıların 

hizmetinde. Ayakkabı sahibin 
alacağı varsa borçluya koşar adım 
gidiyor. Borçluysa ayakkabı sahibi 
sahibini o kişiden kurtarıyor. Ev 
sahibinden kaçırıyor. Bakkal, kasap, 
manavın yanına yanaştırmıyor. Her 
memura, işçiye, asgari ücretliye 
yardımcı olur. Tüm numaraları 
mevcuttur. Elbette ki bu kadar 
numara çeken ayakkabıların her 
numarası da olsun. Alın bunları 
koşa koşa kullanın.

HIZLI ADIM AYAKKABI SANAYİ

ÖKSÜRÜK SAVAR SAVAŞ ÜNLÜ

KADINLAR VAR

Kadınlar var 

ekinde, tütünde, 

zeytinde

Kadınlar var

pamukta, çayda, 

fındıkta.

Kadınlar var

şarkılarda, türkülerde, 

ağıtlarda.

HÜSEYİN ÇAKMAK
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KUYRUKTA
Absürt bir filmin içinde gibiyim gene…
Sabah sokağa çıktığımda bir kuyruk çıktı karşıma ucu görünmüyor, 

hemen sordum kuyruğun sonundakine;
“Bu varlık kuyruğu mu, yokluk kuyruğu mu?” diye.
O da bilmiyormuş, kuyruk görünce takılmış.
Ben de takıldım kuyruğa, artık ne çıkarsa bahtıma.
Tanzim Satış yerlerindeki kuyruklar seçim atmosferiyle beraber 

artmaya başladı…
Aynı anda benim ardıma da üç kişi takıldı.
Yaşlı teyze söylenip duruyor;
“Allah cezalarını versin bunların, çoluk çocuk aç kaldık, bir kuru 

soğana muhtaç olduk, gözlerine dizlerine dursun, gene kuyruklar 
başladı işte, hepsi kahrolsun…”

“Aman teyzem yavaş, öyle kahrolsun falan deme gelip götürürler 
yoksa.”

“Götürsünler hiç olmazsa götürdükleri yerde bir tas çorba verirler, 
bu ne rezillik, bu ne kepazelik, şu seçimler olsa da hepsi çekip gitse 
başımızdan…”

“Oyunu kime vereceksin peki?”
“Ne demek kime, tabii ki reise, başka 

adam mı var ortada?”
“E peki çekip gitsin dediğin kim o 

vakit?”
“Kılıştar… Bi de Cehape… Çünkü 

Cehape demek açlık demekmiş kıtlık 
demekmiş, reis öyle diyor…”

“Peki hükümette kim var şimdi?”
“Dedik ya evladım sen de pek kalın 

kafalıymışsın, tabii ki Cehape…”
Teyzeyle bu konuyu tartışmanın 

beyhude olduğunu bildiğim için yanıt 
vermedim kafamı çevirdim, önümdeki 
vatandaşa dert yandım…

“Bu kafayla bir cacık olmaz bizden, hâlâ 
reis diyor…”

“Haklısınız reis ne diyor ona bakmak gerek.”
“Ne diyor?”
“Yatay mimari diyor… Diktiler o fallik gökdelenleri güzelim şehrin 

görüntüsü değişti… Sonra her yerde çürük kaçak yapılar, bir de imar 
affı çıkartıp yasal hale getirdiler. Sanki affedince çürük bina sağlam 
hale gelecek. Al işte hepsi teker teker göçüyor… Ulan bu Cehapenin 
yatacak yeri yok…”

Onun önündeki destek verdi;
“Ama şimdi hepsini yıkıp yeniden yapacaklarmış; tabii çünkü yeni 

bina yapılacak yer kalmadı, müteahhitler zor durumda kaldı o yüzden 
hepsini yıkıp sıfırdan yapacaklar. Hani çocuklar iskambil kartından evler 
yaparlar sonra onları yıkıp tekrar yaparlar ya; bu da aynen öyle…”

Onun önündeki tamamladı “Tarihi eserleri de yıkıp yeniden 
yapacaklarmış isabet olur, misal Süleymaniye’yi yeniden yaparken altına 
otopark yapılsa hoş olmaz mı, üstelik müşteri garantisi de koyarlarsa 
süper olur; kılmadığı namaz için para vermiş olmamak için bu kez gelip 
namazını da kılar hiç olmazsa. Ayasofya’yı yeniden yaparken de içine 
bir AVM pek yakışır. O yüzden reisin acilen başımıza geçmesi gerek… 
Bu Cehapeyle olmuyor.”

Sıra çok ağır ilerliyordu…

“Çok çeşit var galiba” dedim.
Önce patlıcan, patates, soğan, domates olarak başlamış; sonra 

baklagiller ve süt ürünleri eklenmiş en son da temizlik ürünleri 
gelmiş…

“Çay da var mı acaba?” diye sordum.
Çay yokmuş onu bizzat reis dağıtıyormuş, “Reisi nerede bulacağım?” 

diye sormayın, o illa ki sizi buluyor, nasıl olsa; hangi köşeyi dönseniz 
karşınıza çıkıyor.

Yanımdan tinerci çocuklar geçti, ellerinde beşer onar alışveriş 
torbaları;

“Hayrola?” dedim…
“Abi az önce otobüsün üzerindeki uzun boylu adam fırlatıp 

duruyordu, bir poşet çayla bu torbaları attı; biz hemen kaptık tabii…”
“Ne yapacaksınız onları?”
“Abi torbalar kenevirden, işlemden geçirip kafa bulacağız…”
Gerçekten de birileri iyi kafa buluyordu…
Sırayla birlikte ilerliyorum; baktım bir büfe, demek kuyrukta 

acıkanlar için böyle bir hizmet de düşünülmüş. 
Tost makinasının başında temiz yüzlü, 

kepçe kulaklı şirin bir delikanlı; sürekli tost 
yapıp duruyor pek yabancı gelmedi biraz 
düşününce buldum yahu bu bizim baro 
başkanı.

“Hayrola başkan ne iş?” diye sordum.
“Her an baro başkanlığından ayağımı 

kaydırabilirler, kafama tuğla düştükten 
sonra bana pek güvenleri kalmadı o yüzden 
yedek iş olarak tostçuluk yapmaya 
başladım…”

“Nasıl gidiyor peki satışlar?”
“Çok iyi satıyoruz, biliyorsunuz, 

malzeme kalmazsa iyi tostçusun 
demektir… Satışımız süper.”

“Yap o zaman bana bir çift kaşarlı 
tost…”

“Valla kaşar kalmadı, bütün kaşarları DSP’den istediler oraya 
yolladım…”

Hava kararıyordu kuyruk iyice yaklaşmıştı ama ortada tezgâh 
mezgah yoktu, sadece koca bir çöp konteyneri duruyordu. Millet içini 
karıştırıp bulduklarını kenevir torbasına dolduruyordu.

Başına bir de zabıta dikmişlerdi, milleti uyarıyordu.
“Üç parçadan fazla almak yok, sırada bu kadar insan var, saygılı 

olun…”
Bunca saattir beklediğim kuyruk meğer çöp konteyneri 

kuyruğuymuş; eh buraya kadar gelmişken bekleyeyim dedim, çok 
şanslıymışım çöplerin en dibinde herkesin gözünden kaçmış bir 
patlıcan buldum, bir ezik domatesi de hemen kaptım üçüncü hakkım 
olan parçayı aramaya başladım, arkadan uyarıyorlardı;

“Biraz çabuk ol akşam yemeğine yetişeceğiz” diye
Telaşla rastgele bir şey kaptım, boş bir kola şişesiydi; 
Zabıta kızdı “Seçmece yok dokunduğunu almak zorundasın…”
Evime mutlu bir şekilde dönerken kafamda çılgın bir soru vardı…
“Ben bu şişeyi ne yapacaktım?”

ATAY SÖZER

ASLI ALPAR

İBRAHİM ORMANCI

MENEKŞE ÇAM BİROL ÇÜN

Bir kilo Ayşe Kadın fasulyenin kilosu 30 lira iken ; gündelikçi 
Ayşe Kadının bir saati 10 lira bile değil ! 

***
Hepimiz aynı gemideyiz evet ama kimse lüks kamarada, kimisi 
de  tayfa olarak !....

***
Fen Dersinde , iki çeşit bölünmenin olduğunu öğretmişlerdi. Mayoz ve 

mitoz bölünme. Türklerin en ufak bir konuda bölünmesini öğretmemişler 
meğer bize !.. 

***
Bazılarının beslenme problemleri vahim. Hep mağduriyetten besleniyorlar 
çünkü  !...

Tıpkı memleket havası gibiyim bugünlerde. Bir güneş 
açıyorum. Bir şimşek çakıyorum ne iş ?

***
TİNER’ci çocuklarımızın acıları acaba ne zaman DİNER ?

***
Türküm, doğruyum , çalışkanım. KPSS’de 98 puan alıp, mülak atta 
eleniyorum !...

***
İnsanlardan takdir beklerken üstüne azarlanmak takdiri ilahi !..

İBİBİKLER
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