
TURIZM sezonunda eleştirilere 
neden olan don yasağı kalktı. Turist 
akınına uğrayan sahillerimizde bun-
dan böyle denize donla girilebilecek. 
Turizm Bakanlığının aldığı kararın 
ardından belediyelerin zabıta ekipleri, 
denize donsuz girenlere ceza kesmeye 
başladı. Donda bir renk kısıtlamasına 
gidilmemekle birlikte yapılan açıklama-
da, “Beyaz olmasa iyi olur. Çünkü biz, 
mal beyanı istemiyoruz. Lütfen, milli 
ve manevi değerlerimize sahip çıkalım” 
denildi. Bu arada “Alo Don Şikayet Hat-
tı”na, ardı arkası kesilmeyen zamların 
ihbar edilmesi dikkat çekti. 

Uygulamadan memnun olan bir grup 
Antalyalı vatandaş ise, Kepez Sahilinde 
zabıta ekiplerini görünce “Bayrak in-
mez vatan bölünmez” şeklinde tempo 
tutu. Anadan üryan denize girmenin 
görüntü kirliliğine neden olduğunu 
söyleyen Cafer K., “Don yasağının 
kalkması doğru, denize donla girenle-
rin uyarılması yanlış. Çünkü uyarılan 
kişiler donunu çıkartıyor. Biz asgari üc-
retliyiz, donumuzdan başka bişeyimiz 
yok; onu da çıkartacak değiliz. Allah 
donsuzların yardımcısı olsun” dedi. 

Don yasağının kalkmasını seçim 
yatırımı olarak yorumlayan bir uzman, 
“Seçimin kaderi donsuzların elinde” 
şeklinde konuştu. n Ahmet Zeki Yeşil
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Anonim 
olmayan
manilerUYUZOKURKEN KASINTI YAPAN GAZETE

Dala baktım kuş 
gördüm
Kanadın gümüş 
gördüm
Yâr koynumda eğleşir
Ne güzel bir düş 
gördüm
 
Kız bir mâni okuyor
Nefesi gül kokuyor
Ufaktan sıvışayım
Abisi ters bakıyor

Benim yârim atlıdır
Atları kanatlıdır
Balı n’eyleyim çerçi
Yârim baldan tatlıdır

Kavun karpuz 
ham gelmiş
Yârim dün 
akşam gelmiş
Çok çalışmam 
lazım çok
Öpücüğe zam gelmiş

Oğlan sen hırlı mısın
Yanmışsın, harlı mısın
Sırada beş ablam var
Söyle, sabırlı mısın

Halil Ergün Urgan

Hazırlayan: 
Mustafa Yıldız

Don Yasağı Kalktı

Tam trafik sorununa çözüm 
bulunmuştu ki, akaryakıt 
indirimi geldi.

Tam tersine göç yapacaktım 
ki, yol maliyeti yüksek geldi.

Tam yoksulluğa alışacak-
tım ki, zam geldi.

Alıştırmalı vücudu,
biraz açlığa,
biraz susuzluğa,
acı hissetmeli biraz,
elimiz, belimiz de yorulmalı,
alıştırmalı vücudu biraz,
sıradanlığa.

üFFF... ÇOK SICAK...
UYUZ EDEN 

NOTLAR
DİLAVER GÜNAY



CEMİL AÇIKKOL

Dünyanın en güçlü pasaportları belli 
oldu | Liste sonundaki Afganistan: 
Bizim pasaporta ihtiyacımız yok...

Ekonomi Bakanları 
bildiğimiz gibi | 
Alman bakandan 
halka tavsiyeler: 
Hızlı duş alın

Vize almadan seyahat 
edilebilecek ülke sayısına 
göre, dünyanın en değerli 
pasaportları belli oldu.

Japonya pasaportunun 193 
ülkeye vizesiz seyahat ile ilk 
sıraya yerleştiği görülürken, 
Türkiye vizesiz seyahat ede-
bileceği 110 ülkeyle listenin 
54’üncü sırasında. Listenin 
son sırası ise 27 ülkeye vize-
siz seyahat imkânı bulunan 
Afganistan’a kaldı.

Sonuçların yayımlanma-

sıyla bakanlıklardan peş 
peşe açıklama geldi. T.C. 
Dışişleri Bakanlığı, “Bekle-
diğimizden iyi... Başarılı” 
yorumunu yaparken Af-
ganistan Dışişleri Bakan 
Vekili Emir Han Muttaki 
esti gürledi. Muttaki yaptığı 
açıklamada, “Bazı sersefiller 
bizi kendi standartlarına 
göre değerlendirmeye çalış-
mış. Ama onlar bilmiyor ki 
bizim pasaporta ihtiyacımız 
yok...” dedi.

Almanya Ekonomi Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Robert Ha-
beck, son dönemde artan enerji 
fiyatları nedeniyle halka “Daha 
hızlı duş alın, çorap ve hırka 
giyin” tavsiyesinde bulundu.

Alman bakanın bu önerisine 
ilk reaksiyon T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’ndan geldi: Ya 
biz bunu nasıl başkasına kaptı-
rırız ya...

İronik Haber Ajansı@ajansironik @ajansironiknet

KARMA-KARIŞIK 
KARİKATÜRLER



MURAT YILMAZ

l Serpme kahvaltının 
sınırsız çayında boğul-
duk.
l Yiğidi gam, yiğidin 
dişini şeker çürütür.
l Dünya soğuyunca 
insan sıcaklığı da kal-
madı.
l Yağmur rahmettir, 
rahmetliyi hatırlatır.
l İstisnalar kaideyi 
bozmaz, kaydırır.
l Cinler tepemde, 
uzaylı zannediyorlar.
l Kendimden geçtim, 
beni gördün mü?
l Vergi cezaları gibi 
günahlarımız da yapı-
landırılsın.
l Yakıttan tasarruf için 
kısa vadeli düşünüyo-
rum.
l Gülmekten gebere-
lim, “Azrail güldürdü” 
desinler. 
l Seviyorsan git söyle, 
inanmazsa yemin et.
l Sevgilimi olduğu gibi 
severim, olmadığı gibi 
döverim.
l Galoş kullanmayınca 
at izi it izine karışıyor.
l İyi olan değil zengin 
olan kazansın.
l Planım, plansız yaşa-
maktır.
l Bunalıma girdim 
çıkınca görüşelim.
l Şiddetli geçim, seve-
rek ayrılmayı gerektirir.
l Ceviz büyüklüğünde 
dolu yağdı, bu yıl ceviz 
bol olur.
l Daire fiyatına dik-
dörtgen satıyorlar.
l Kendine iyi bak de-
mek kolay, kolaysa gel 
de sen bak. 
l Yaz ortasında rah-
mete kapılıp rahmetli 
olmak da var hayatta.
l İhtiyaç fazlası sevgim 
var ama Qutlet açmıyo-
rum.
l Teyakkuzdayız acil 
zırva yapıyoruz.
l Olmasaydı donumuz 
böyle ne güzel sevişir-
dik. 
l Hayatımız psikolojik 
manipülasyonlu epilas-
yon.
l Sen yanmasan, ben 
yanmasam söner gider 
bu cehennem.

Ahmet Zeki Yeşil
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SAİD COŞARKarpuz kestim yiyen yok
basma fistan giyen yok
NUTUK atan çok ama
karnın aç mı diyen yok!

HHH

HHH

Adam dersine iyi çalış-
mış!

Müslümanlığın beş 
şartını hiç teklemeden 
söylüyor

Ama çevreyi çöplüğe 
döndürüyor

Ağaçları kesiyor, çiçek-
leri söküyor...

“Yaş kesen baş keser”-
miş, ne dersin,

“Temizlik imandan 
gelir, öyle değil mi?”

Diye soruyorum
Öfkeyle, “Ne olmuş 

yani?” diyor!

Hayatta başarılı olmak 
için en az bir yabancı dil 
bilmelisin

İster Fransızca öğren 
ister Almanca ya da 
İngilizce...

Seçim senin
ama muhakkak sevgice 

öğren
yaşamak için
insanca!

NUTUK

TEMİZLİK

SEVGİ

Erhan Tığlı



UNUTULMAYAN USTALAR
Ünlü Karikatürist, çizgi 

romancı (D. 20 Nisan 1958, 
Konya - Ö. 6 Temmuz 2017, 
İstanbul). Kariyerine Oğuz 
Aral yönetimindeki dönemin 
en çok satan mizah dergisi 
Gırgır’da başlayan Galip Te-
kin, Fantastik ve bilim kurgu 
tarzdaki eserleriyle tanındı. 

Oğuz Aral döneminin Gırgır’ında, komik, fantastik ve 
absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek 
daha çok bilim kurguya yaklaşmış ve mizahi olmaktan 
uzaklaşmıştı.

Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isim-
lerden biri olan Galip Tekin, Gırgır’da Oğuz Aral döne-
minin bitmesinden sonra hemen hemen bütün mizah 
dergilerinde çalıştı. Çizerliğinin yanı sıra Taksim’in bir 
dönemin en popüler barı olan Kemancı’nın ortağı ve 
işletmecisi olan Galip Tekin, aynı zamanda üniversite-
lerde çizgi roman dersleri verdi.

Galip Tekin hikayelerine başlarken ilk karede kendi 
yer alır, hikayeyle ilgili kısa bilgiler verirdi. Bazen de baş 
karakter kendisi olurdu.

Usta karikatürist, kara delikler, hiçbir yerde göreme-
yeceğimiz makineler, zamanda yolculuklar, boyutlar 
arası yolculuklar ve savaşlarla maceradan maceraya 
atlardı.

Sevilen bazı öyküleri Alavarza, Delik, Son Neoplan, 
Tursuntur olarak sayılabilir. Haftalık dergilerde devamı 
haftaya şeklinde uzun soluklu yayınlanan bu öyküler, 
2011 senesinde albümleştirilerek yayınlanmaya başlandı.

Son olarak Uykusuz dergisinde çizen Tekin’in Hikâ-
yelerinden yola çıkılarak 2012 yılında Acayip Hikayeler 
adlı bir dizi yayınlanmış, 2012-2013 sezonunda yayından 
kaldırılmıştır. Tekin ayrıca 2016’da çizgi roman dergisi 
olarak çıkan “Hortlak” dergisinde de çiziyordu.

Galip Tekin, 6 Temmuz 2017 günü İstanbul Arnavut-
köy’deki evinde ölü bulundu. Tekin’in cesedinde yapılan 
incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı. Tekin’in 
Arnavutköy’de stüdyo dairesinin bulunduğu apartman 
komşularından biri, Tekin’in dairesinin bulunduğu 
katta gürültü duyunca Tekin’in ablasına haber verdi. 
Daireye gelen abla Nedret Tekin dairenin girişinde kar-
deşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Boyacıköy çıkmazın-
daki olay yerine polis de geldi. İlk incelemede Tekin’in 
vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

Ünlü karikatürist Galip Tekin Arnavutköy’deki evinde 
ölü bulundu. Tekin’in cesedinde yapılan inceleme-
de şüpheli bir duruma rastlanmadı. Edinilen bilgiye 
göre bugün Tekin’in Arnavutköy’de stüdyo dairesinin 
bulunduğu apartman komşularından biri, Tekin’in 
dairesinin bulunduğu katta gürültü duyunca Tekin’in 
ablasına haber verdi. Daireye gelen abla Medret Tekin 
dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaş-
tı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine  polis de geldi. 
İlk incelemede Tekin’in vücudunda şüpheli bir bulguya 
rastlanmadığı öğrenildi.

Galip Tekin 

Gırgır Dergisi 1983

SALİH KÜTÜKÇÜ



DELİ İBRAHİM’İN BİLGİSAYARI
Yaşıyorsa kulakları çınlasın, 

apartmanımıza Deli İbrahim 
diye biri taşınmıştı. İçip içip 

kadife sesiyle, “Ben seni unutmak 
için sevmedim” şarkısını söylüyor; 
şarkı bitince de camı çerçeveyi indiri-
yordu. Sonunda tepem attı! Hep aynı  
şarkıyı mı dinleyeceğiz? Bir peçeteye 
istek şarkımı yazıp, kapısını çalmış-
tım. ‘Bulguru Kaynatırlar Kenan’ım’ 
türküsünü bilmiyormuş... “Bilmiyo-
rum” diyeceğine, verdiğim peçeteyle 
burnunu silmişti. Ardından, “Sevdim 
seni Kenan” diyerek, dolgun maaşla 
bana bir iş teklifinde bulunmuş-
tu. Deli İbrahim’in asıl niyeti, işe 
başladığım zaman anlaşıldı. Evden 
dışarıya çıkamadığı için, karşısında 
küfredebileceği biri olsun istiyormuş. 
Böylesini ne duydum ne de gördüm. 
Önce gazeteleri okuyor, sonra beni 
güzelce kalaylıyordu. Televizyonda 
hoşlanmadığı birini mi gördü, yakası 
açılmamış küfürleri yüzüme tükü-
rürcesine haykırıyordu. İçtiği rakıyı 
evinde kendisi yapıyormuş. Apart-
man yöneticisi, “Deli İbrahim, vergi 
kaçırıyor” diyerek şikâyet etmiş. Aynı 
gün, apar topar götürdüler. Giderken, 
maaşımı ödeyemediği için bilgisaya-
rını bana vermişti. Kulakları çınlasın, 
o kadar da dürüst bir adamdı...  

İşte, benim bilgisayarımın hi-
kayesi... Deli İbrahim’in hatırası 
olduğu için, ne atabiliyorum ne de 
satabiliyorum. Ne zaman bilgisayarı-
mın başına geçsem, ister istemez onu 
hatırlıyorum.  

Geçen gün, hiç olmayacak bir şey 
oldu... Rakı şişesi gitti, bilgisaya-
rın üzerine devrildi iyi mi? Daha 
doğrusu rakı, bilgisayarın üzerine 
döküldü. Rakı şişesi, zaten bildim 
bileli sarhoştur. 

“İçme şunu” diye kaç kez ikaz ettim 
oysa.

O da haklı, bu zıkkım yalnız içil-
mez ki... 

“Eyvah rakı gitti” diye bağırmışım. 
“Gitmedim buradayım, yağ gibi 

akıyorum” demez mi? 
Hemen bilgisayarın tuşlarına bir-

kaç kez bastım, saçma sapan bişeyler 
yazdı. Zaten, Deli İbrahim’in bilgi-
sayarından ne beklenir? Delidir, ne 
yapsa yeridir. Bilgisayar koltuğumun 
altında, yakındaki bilgisayar tamirci-
sinin yolunu tuttum. 

“Bak usta” dedim, “bu bilgisayar 
Deli İbrahim’in... Bu nedenle, ona 
gözüm gibi bakıyorum. Tuşlarına 
basınca, saçmalamaya başladı. Anla-
yacağın, kafası biraz iyi...”

Bilgisayarcının gözlerinde, dayak 
yemiş boksörün bakışı vardı. 

“Bi dakka” deyip, tezgahın altından 
bir gazete çıkardı. 

Ardından da, bir dudak payı boşluk 

bırakılmış rakı kadehi... Kadehten bir 
yudum aldıktan sonra sanki kulağı-
ma fısıldadı:

“Korona nedeniyle işler kesat. Ay-
lardan sonra gelen ilk müşterimsin, 
şerefine içtim. İlaç gibidir strese iyi 
gelir, damarları genişletir.”

Aramızda derin bir sessizlik oldu. 
Bilgisayarcıya, bir boşluğa bakar gibi 
baktım. Çünkü, elimden başka bişey 
gelmedi. O, yüzüne bir gülücük kon-
durup konuşmasına devam etti:

“Bir Osmanlı padişahının bilgisayar 
kullandığını ilk kez senden duyuyo-
rum. Aslında olmayacak şey değil. 
Hatırlarsın, bir akademisyen, Nuh 
Peygamber’in cep telefonu kullan-
dığını söylemişti. Nuh Peygamber, 
cep telefonu kullandıysa eğer; Deli 
İbrahim, bilgisayarı hayde hayde 
kullanmıştır. Alkolün bana verdiği 
yetkiye dayanarak, şimdi sana bir 
soru soracağım. Bu bilgisayarı, içkiye 
kim alıştırdı?

Gel de, her şeyi en başından anlat... 
Üşendim... Zoraki bir sırıtmayla so-
ruyu geçiştirmeyi düşündüysem de, 
düşündüğümü gerçekleştiremedim. 
Deli İbrahim’e olan saygım ve sevgim 
nedeniyle, bilgisayarcının sorusuna 
kısa ve öz bir yanıt verdim:   

“Bana geldiğinde rakının tiryakisiy-
di. Onu, ele güne muhtaç etmedim.”  

O sırada televizyonda, ‘Bulguru 
Kaynatırlar Kenan’ım’ türküsünün 
klibi oynuyordu. İkimizin de gözü 
klibe takıldı. Türkü bitince, bilgisa-
yarcı kadehinden bir yudum daha 
alıp konuştu: 

“Deli diye, bütün sorumluluğu 
Deli İbrahim’e yüklemen doğru değil. 
Osmanlı padişahlarının ağzına içki 
sürmediğini ve sadece gazoz içtiğini 
herkes bilir. Saray, virüslere karşı al-
kollle yıkanırken; Deli İbrahim’in 
bilgisayarı kokudan 
etkilenmiştir. Yani, 
canı çekmiştir. Asıl 
sorun, senin 
rakıyı nere-
den temin 
ettiğin-
dir...”  

“Rakı 
nereden 
alınır, tabii ki 
marketten...” 

“Olmadı işte! 
Devletin, en 
büyük vergiyi 
alkolden aldığını 
bilmez misin?

Bu du-
rumda, 
imam-
ların 
maaşını 

sen ödemiş oluyorsun. Böylece, gü-
nahına  başkalarını dahil ediyorsun. 
Deli İbrahim yaşasaydı eğer, kellen 
çoktan gitmişti...”   

Bu sözlerin ardından bilgisayarcı, 
işaret parmağını, tezgahın üzerine 
serdiği gazetenin iri puntolu yazıla-
rında gezdirmeye başladı. Parmak, 
haberlerin üzerinde bir tur attıktan 
sonra durdu:

“Bu haberin başlığını yaz bakalım.”  
Şaka yaptığını düşündüysem de, 

itiraz etmeyip yazdım. 
“Şimdi oku bakalım.”
“Hıyarsız evlat, babasını on yerin-

den cacıkladı.”
“Bir hakkın kaldı, ona göre. Şimdi, 

şu haberin başlığını yaz bakalım.”
Yazdım... 
“Oku bakalım.”
“Ekonomiyi batırdınız, yetmedi 

vatandaşın salatalığına göz diktiniz.”
“Salatalık da nereden çıktı? ‘Sala-

talığına’ değil, ‘Sağlığına göz diktiniz’ 
olacaktı. Senin gözlerin bozuk olma-
lı, yanlış okuyup yanlış yazıyorsun.”  

Ayıp bişey yapmış gibi utandığım 
için derin bir nefes aldım. 

“Vallahi gözlerim bozuk değil.” 
Bilgisayarcı, bir an durakladı.
“Durum anlaşılmıştır” deyip ekledi, 

“Deli İbrahim’in bilgisayarına çamur 
atman hoş değil. Ayıptır günahtır, 
kınıyorum seni! Anla artık, sarhoş 
olan sensin birader.”

Hay Allah, şimdi buna ne karşılık 
verilir ki? 

“Kafamda, bir magandanın mer-
misini taşıyorum. İçmesem de sarhoş 
zannediyorlar. Bunu anlatmaktan 
dilimde tüy bitti. Baktım olmuyor, 
kimseyi yanıltmamak için içmeye 

başladım” desem, bana 
inanır mı?

Deli İbrahim’in 
hatırına, 

kendisinden 
özür diledim. 
Tamir ücreti 
olarak ben-

den para almadığı 
gibi, kendi ürettiği 

rakıdan tattırdığı için 
de teşekkür ettim. 
O ise, bilgisayarımı 

teslim ederken bir 
hususa dikkat 

çekti. 
“Rakıyı 

benden alır-
san günaha 

girmezsin 
Kenan...” dedi.

Gülümsedim.
“Günaha girmeyi kim ister ki?” 

dedim...

BİZİMKİLER CEMİL
AÇIKKOL

Ahmet Zeki Yeşil




