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TÜİK’in ekonomik güven endeksine 
göre, “Babama güvenmem ama 
ekonomiye güvenirim” diyenlerin 
sayısı arttı. Çünkü enflasyon 
tepetaklak. Ekonomide istihdam 
ve istirham baya iyi. Artık altımız 
daha az üşüyor.
Konu hakkında konuşan Prof. Dr. 
Sami Sadaka, “Çekirdek enflasyon, 
çekirdek çitleyen aileleri etkilemez. 

Enflasyon çift hanede yatıya kalır, 
diğer haneler rahatlar. Büyüme 
rakamlarına bakıp, ‘Neremiz 
büyüdü?’ diye sormayın. Cari açık 
aşağı çekildiğinde her şey kabak 
gibi ortaya çıkacak” dedi. 
Vatandaşın ekonomik kriz 
karşısında oflamadığını, sadece 
üflediğini belirten Sadaka sözlerini 
şöyle tamamladı: “Fiyatlardaki 
köpük kalktı. Fazla tıraş cildi 
b o z d u .  E k o n o m i d e k i 
dengelenmeyle, vatandaş inşallah 
tek ayak üzerinde durabilecek.” 
Adını açıklamayan bir vatandaş ise, 
“Egemenlik ulusun, dolar 
milyonerlerindir. Perişan falan filan 
olduğumuz yalan. ‘Yap-vatandaşı 
işlet-istediğine devret’ modelinden 
memnunuz” şeklinde konuştu.

EKONOMİYE GÜVEN ARTTI

EKREM KILIÇ LÜTFÜ ÇAKINSEYİT SAATÇİ

Savaş Ünlü Kaz 
Dağlarından Bildiriyor

Kaz dağlarında 
30 yıldır maden aramak için 

bekleyen şirketin görevlisi 3-5 
ay daha bekleriz, sabırlıyız, demiş. 
Vatandaşa bu konuda görüşlerini 
sorduk. Hepsi köpürdü hem de 
nasıl…

E v r i m  G e n ç : 
Emperyalizmin geri 
ka lmış  ü lke lere 
dayatmasıdır, sömürge 
yasalarıdır bunlar. 

İşlerine geldiği gibi 
yasaları da değiştirirler. 3-5 
gram altın için 350 bin ağacın 
yok edilmesine de acımazlar. 
İnsana değer vermeyen sömürü 
düzeninin temsilcileri ağaca mı 

değer verecekler. Şimdi hep bir 
ağızdan bağırıyoruz: Go home 

altın şirketi, go home…
Mahmut Kafa: Size öyle 

bir kafa atarım ki dünyanız 
şaşar utanmazlar. Kaz 

Dağlar4ındaki kıyımdan 
utanmıyor musunuz? 
Orada sadece ağaçları 

yok etmediniz. Canlıların 
yuvalarını da yok ettiniz. Yavru, 
yumurtadaki canlılara da kıydınız. 
Onlardan beter olun. İnsanız 

diye nasıl yaşıyorsunuz anlam 
veremiyorum.

Mehmet Bayrak: Abi be bu 
yabancı satılık şirketler canım 
vatanımızda maden araması 

için yasa gereği yerli şirketlerle 
ortak olması gerekirmiş. 

Yani anlayacağınız taşeron 

bir satılık firma gerekliymiş. O 
firmadakilerin kanı incelensin 
diyorum, kesinlikle bozukluk 
vardır. Olmasa ülkemizin güzelim 
topraklarına kıymazlar. 

O z a n  U z u n : 
Ü n i v e r s i t e d e y i m , 
öğrenciyim. Uzun süredir 

burada nöbetteyiz, 
ağaçların, ormanın 
nöbetini tutuyoruz. Ben 

siyasetten falan anlamam, 
yurdumu severim, zarar gelsin 
de istemem. Buradaki hiç kimse 
siyaset yapmıyor, ülkemizin 
güzelim ormanlarını koruyor. 
Onlar 3-5 ay daha beklermiş. 
Böyle giderse biz yedi kuşak daha 
bekleyeceğiz. Yok öyle üç kuruşa 
beş köfte. Ormanıma, ağacıma 
kıydırmam…

Aslı Sağlam: İlkokula 
gidiyorum. Ben de 
babamla nöbetteyim 
orman nöbetindeyim. 
Derslerimi yanımdaki 
tabletten izliyorum. Gözüm 
ormanlara göz dikmiş 

düşüncesiz insanlarda. Kardeşim 
bile nöbete gelmek istiyor. 
Ağacımızı, ormanımızı, orada 

yaşayan canlıları koruma 
nöbetindeyiz. Biz varken bir 
şey yapamayacaksınız…

Mümin sert : Burası « 
asla dönmeyi düşünmediler 
! » sözünün taşlara, dağlara 
yazıldığı yerdir. Canla, kanla 

aldığımız vatan toprağını 3 gram 
altına satmayız. Orman nöbetine 
devam…

 KAZ DAĞLARINDA MADEN ARAMA SAVAŞ ÜNLÜ

Gözyaşlarım şelale 
olabilse...
Dökülse yükseltilerden
ülkemin yangın yerlerine.
Nerede benim ala 
geyiklerim?
Sincapları ağaç 
kovuklarının,
yüksekten uçan 
kartallarım?
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Milyonlarca yıl önce tek hücreli canlılarla başlayan yaşam, evrim süresince 
günümüzün insanına kadar gelmiştir.

Her ne kadar bazı insanlar hâlâ primat düzeyinde kalsalar da diğerleri 
açısından evrim devam hâlâ etmektedir.

Nitekim virüs bile ortama uyum sağlayarak evriminin sürdürmektedir. 
Coronavirüs kısa sürede Omicron haline evrilmiştir.

Anahtar cümle burada; “Uyum sağlamak!”
Uyum sağlayamayan yok olur, geri kalanları da 

yeni yaşam formlarına evrilirler.
Faizin sebep enflasyonun sonuç mu yoksa, 

enflasyonun sebep faizin sonuç mu olduğunun hiç 
önemi yok aslında, bunu tartışmak bile anlamsız. 
Neticede faizle enflasyon birbirlerine bir şeyler ettiler 
ve dolar fırladı bizim paramız da pul oldu.

Espri değil gerçek, geçen gün marketten aldığım 
peynirin kasaya gidene kadarfiyatını arttığını dehşet 
içinde gördüm; eğer sırf gözüm doysun diye 
dondurma reyonunda bakarak vakit kaybetmeseydim peyniri önceki fiyatından 
alacaktım belki.Bundan sonra alacağınızı aldıktan sonra büyük bir hızla 
kasaya gidilmesi gerektiğini öğrenmiş oldum.Öncelikle neler alacağınızı 
markete gitmeden önce listelemeniz gerekiyor tabii bunu yaparken TÜİK 
verilerini değil kalbinizin sesini dinlemenizde fayda var. Bir de marketin bir 
planı olmalı elinizde, hangi reyon nerede diye arayıp vakit kaybetmeyin 
boşuna. Kapıdan girer girmez alacaklarınızı seri bir şekilde alıp hızla ilerleyin; 
yanınızda bir korna olmasında da fayda var, bunu market arabasına monte 

edin ve önünüzde sallanarak giden arabalara çalın, onları solladıktan sonra 
kasaya ulaşın. Kasiyerin “Bilmem ne kartınız var mı, indirimli falan ürünü 
istermisiniz?” türünden gereksiz cümlelere başlamasına izin vermeden 
otoriter bir ifadeyle “Sesini kes hemen hesabı kes!” deyin.

Simidin bile artık yarım olarak satılması yeni bir evrim sürecinin başladığının 
habercisidir. Artık tek yol evrimdir.

Aç ve susuz yaşamaya mahkûm olan insanlıkta 
buna uyum sağlayamayanlar ortadan kalkacak 
diğerleri de evrim geçirerek yeni bir forma 
bürüneceklerdir. Yeni dönemin insanı artık bitkiler 
gibi fotosentezle yaşamaya alışacaktır. Güneşten 
gelen enerji ve yağmur suları tek besin kaynağı 
olacaktır. Böylece bazı insanlar için mecazi olarak 
söylenen “Ot gibi yaşıyor” sözü gerçek olacaktır.

Ancak bu düzenin de kısa sürede bozulacağı 
kanısındayım; malımı biliyorum bu arkadaşlar böyle 
bir durumda mutlaka güneş ışığını ve yağmuru ücretli 

hale getirebilirler. 
Güneşe ve yağmura birer sayaç takıp kullanma, sayaç okuma, KDV bedelleri 

yanında kaçak kullanımların parasını bize kastırıp kullanmadığımız güneşin 
ve yağmurun parasını da bizden alacaklardır. 

Ta ki bir sonraki evrim aşamasına kadar, tabii bundan sonra nasıl bir forma 
everileceğimiz konusu benim hayal gücümün sınırlarını aşar.

ATAY SÖZER

İBRAHİM ORMANCI

BARIŞ

HÜSEYİN ASLAN

CANOL KOCAGÖZ

ASLI ALPARMUSTAFA YILDIZ

Nasrettin Hoca’nın maya çaldığı gölleri kuruttuk. Daha ne diyeyim?
***

Ülkede bence kriz değil, keriz ekonomisi var. Yalan mı?
***

İzindeydik atam. Navigasyon bize izini kaybettirdi!
***

Ne zaman “Erik dalı gevrektir” türküsünü dinlesem bir simitin 3.5 olduğu 
aklıma geliyor!

Nazım’ın dediği üzere, Hava kurşun gibi ağır. Koşun sizi zaman öldürmeye 
çağırıyorum!

***
Karanlığa küfredeceğine, haline şükret, mum ticareti yap!

***
Hep bu dünyada birilerinin günah keçisi olduğumdan mıdır nedir, keçileri 
kaçırmam pek yakındır bu dünyada!

İBİBİKLER

TEK YOL EVRİM

TAYFUN AKGÜL SERDAR KICIKLAR



Mizah ve Karikatür Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Bu sayıda katkısı bulunanlar:  Asuman Küçükkantarcılar,  Ahmet Zeki Yeşil, Altan Özeskici, Aslı Alpar, Atay Sözer, Atilla Atala, Ayten Köse, Barış, Beşir Geroğlu, Birol Çün, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, 
Dinçer Pilgir, Ekrem Kılıç, Emre Bakan, Hüseyin Aslan, Hüseyin Çakmak, İbrahim Ormancı, Lütfü Çakın, Lütfü Dağtaş, Musa Keklik, Mustafa Yıldız, Necmi Oğuzer, Ozan Çavdar, Rahime Henden, Savaş Ünlü, 
Serdar Kıcıklar, Seyit Saatçi,Tayfun Akgül
Web: homur.blogspot.com Haber: homurmizah@yahoo.com

Yazar, şair 
R a h i m e 
Henden’in 
G ü n e ş 
Tutkunları 
romanının 

2.baskı Artshop 
yayınlarından çıktı.

M i z a h 
d e r g i s i 
Leman 30 
yaşında. 
N i c e 
y a ş l a r 
dileriz.Atay Sözer İzmir Radikal Okulları’ında 

kitaplarını imzaladı.

Haydar Özay’ın 
Marks’ın 200. doğum 

günü için yaptığı resim 
“Marx’ten Global Marxizme: 

Euromerkezcilik, Direniş, 
Postkolonyal Eleştiri”  kitabının 

kapağında.

MİZAH BAHÇESİ

ALTAN ÖZESKİCİ NECMİ OĞUZER

TAYFUN AKGÜLBEŞİR GEROĞLU LÜTFÜ DAĞTAŞASLI ALPAR

SERDAR KICIKLAR

Dergimiz Homur yayın hayatına kapitalizmin çalışma hayatına yeni şekiller vermeye çalıştığı dönemlere 
denk gelen 18 Aralık 1999 tarihinde 23 yıl önce , haftalık olarak işçi ve emekçilerin sorunları başta olmak 
üzere “halkımızın sorunlarını, halkla beraber mizahi bir yolla anlatabilmek, tıkanan mizah dünyamızın 
soluk almasını sağlamak için” bir grup yazar ve çizerle beraber yola çıktı. 

Yola çıktığımız günlerde sermayenin neoliberal politikaların çalışma hayatımıza hızla girerek mizahçıların 
ve çizerlerin de olduğu bir çok emekçinin işsiz kaldığı, esnek çalışmanın hayatımızda yer almasıyla 
çalışanların düşük ücretlerle çalıştırıldığı, sendikal hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, sosyal hakların 
kısıtlandığı hatta yok edildiği dönemdi. Bir avuç karikatür ve mizahçı çareler tükenmez deyip işe koyuldu. 
Her hafta toplanarak mizahın dününü, bugününü ve yarınını tartışmaya başladı. Dünya ve ülke sorunlarına 
alışılmış mizahın dışında nasıl yaklaşabileceğimizin somut durumunu tartışarak yeni durumda bizlerin 
neler yapabileceğini, geçmişte dünyada ve ülkemizde nasıl yollar izlendiğini bugün gelinen noktada mizahın 
nasıl bir durumda olduğunu, gelecekte mizahın ve mizahçıların nasıl davranacağını, önümüze alarak 
izleyeceğimiz duruma karar verdik. Yapacağımız mizahın İşçi ve emekçilerin mücadelesinden ayrılmadığını, 
ana eksenimizin işçi ve emekçilerin mücadelesi olduğunda tüm arkadaşlarla anlaştık. Artık dergimizin 
çizgisi belli olmuştu. Grubumuz toplanarak adımızın HOMUR olması ile biçimini, formatını, Türkiye mizah 
tarihinde ilk defa kullanılan fıstıki yeşil rengini belirleyerek 18 Aralık 1999 Homur’un yayın hayatına 
katılmasını sağladık.  Grubumuz bugün yayın hayatının 23.yılında: 88 sayı HOMUR dergisinin yanı sıra 
daha küçük boyutta olan “KRİZ” dergisini çıkardı. Halen HOMUR dergisinin yanı sıra DİSK Birleşik Metal İşçi 
Sendikası için  “HomurCUK” dergisi ile metal işçilerinin çocukları için  “Kırmızı METAL KARINCA” adlı çocuk 
dergisini yayınlamaya devam ediyor. HOMUR dergilerini, işçi ve emekçiler başta olmak üzere Türkiye’den 
ve Dünya’dan  400 ün üzerinde yazar-çizer, birbirinden güzel eserleriyle yarattı. Basın-yayın dünyasında 
ki bir çatlağı değerlendiren grubumuz o çatlaktan sızanlarla bir nehir yarattı. Nükleer Santral yapılması, 
siyanürle altın çıkarmak, küresel ısınma, göç-göçmenlik, barış, çevre, kadın, çocuk işçiliği, kapitalizmin 
vahşi saldırısı, faşizm, kentsel dönüşüm, Ortadoğu- Filistin, küreselleşme, maden ocaklarında çalışma 
hayatı, suyun ticarileşmesi,körfez savaşı,hukuk,işsizlik, deprem, tarım, 1 Mayıs’lar,Taksim Gezi olayları,Tekel 
Direnişinde Yürüyen Sergimiz, genel olarak sağlık, özel olarak Corona-19 gibi dünya’nın sorunları Homur’un 
da sorunu oluyor. 23 yılda üretilen binlerce mizah ürünü hem bizim hem de mizah dünyasının en büyük 
kazanımlarıdır. 

18 Aralık 2021 tarihinde 23 yaşını dolduran dergimiz HOMUR, onurlu yayın hayatında olduğu gibi bu 
gün de; işçi arkadaşlarımızla direniş ve grev boylarında, emekçi halkımızla yürüyüşlerde, gezi parklarında 
sokağa çıkan arkadaşlarımızla, parasız eğitim için direnen gençlerimizle, İstanbul sözleşmesi için sokağa 
çıkan kadınlarla, hukuk için meydanlarda olan barolar ve sağlık emekçileriyle omuz omuza yürümeye ve 
önümüzdeki yıllarda da geçmişten gelen mizahımızı geleceğe taşımaya devam edecektir.

HOMUR
Mizah ve Karikatür Grubu

İŞÇİ SINIFININ DERGİSİ HOMUR 23 YAŞINDAİŞÇİ SINIFININ DERGİSİ HOMUR 23 YAŞINDA


