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Aptallığıma verin ama... 
17 Ocak 2009 

 

Ergenekon 

Ergenekon “derin devletin” el ya da taraf değiştirmesi mi? 
  
Susurlukta adalet isteyen büyük halk kitleleri Ergenekon davasına niçin güven 
duymuyor? Halk mı duyarsız Dava mı ?  
  
Krokiler sayesinde bulunan gömü cephaneliklerde binlerce merminin tüfekleri nerede 
veya neden beraber gömülmemiş, yoksa Ergenekoncuların mermileri elleri ile atma 
yetenekleri mi var ? 
  
Neden herkes kroki çizmiş Google Earth’ü bilmiyorlar mı? 
  
Bu davanın Ergenekoncu veya AKP’linin dışında başka tarafı yok mu? 
  
Darbe yapmayı planlamak ya da düşünmek suç da yapmak suç değil mi? 
  
Ergenekon soruşturması kapsamında `ifadelerimi işkence altında verdim` diyen 
Güney’i içeren görüntüleri seyredince insan merak ediyor, polisin mi yoksa Tuncay 
Güney`in mi polislere iskence yaptığını?  
  
TRT Tuncay Güney’i televizyon çıkartarak topluma Güney’in güvenilir olduğunu mu 
göstermeye çalıştı? 
    

*** 
   
Gazze’ye ilişkin notlar 
Yüz ölçümü: 360 km²  
Nüfus yoğunluğu: 3,823 kişi/km²  
Gazze’de nüfusun yaşlara ve cinsiyete göre dağılımı:  
0-14 yaş: yüzde 50 (erkek 289,954; kadın 275,628)  
15-64 yaş: yüzde 47 (erkek 271,365; kadın 263,197)  
65 Yaş ve üstü: yüzde 3 (erkek13,792; kadın 18,127) (2001 tahmini)  
15 yaş altında: 1.05 erkek/kadın  
15-64 yaş: 1.03 erkek/kadın  
65 yaş ve üstü: 0.76 erkek/kadın  
Toplam nüfus: 1.03 erkek/kadın 
Bebek Ölüm Oranı: 25.37 ölüm/1,000 doğan bebek  
Ortalama çocuk sayısı: 6.42 çocuk/1 kadın  
Nüfusun etnik dağılımı: Filistinli Arap ve diğer yüzde 99.4, Yahudi yüzde 0.6  
Din: Müslüman (çoğunlukla Sünni) yüzde 98.7, Hıristiyan yüzde 0.7, Musevi yüzde 
0.6  
  
Yukardaki bilgiler Đsrail`in saldırısından önceydi.  Şu anda doğruluğu konusunda emin 
değilim. 
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Başarı öykülerine!!! 
  

24 Ocak 2009 
 
Hamilton Island’ i bilmeyen kalmamıştır. Geçen haftalarda tüm dünya basınında bir 
haber vardı. “Adada bekçilik yap ayda 25 bin $`ı kap”, “Cennete 150 bin dolara bekçi 
aranıyor” , “Dünyanın en iyi işi” başlıkları ile  okuduk. Özellikle görsel yayın 
organlarında, çalışılacak yerin, yani Hamilton adasının tanıtım filmleri de sunuldu. 
Düşünün web sitesine bir günde 200.000 kişi baş vurmuş. Dünyadaki en büyük ve en 
ucuz tanıtım projesini olarak tarihe geçmiştir. Aklın ve yaratıcılığın başarısını anlatan 
bir öykü değil mi? 

 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Ankara’nın suyu hiç yağmur 
yağmasa 20 yıl yeter" dedi. Doğrudur. Ekranlarda geçen sene baraj seviyesi aylarca 
sıfırken gösterirken sular kesilmeyecek diyen başkan, baraj seviyeleri yükselince 20 
yılı garantiledi mi? 

Anayasa mahkemesi AKP için “laiklik karşıtlığının odak noktası olmuştur” kararı 
almıştı. Bir bakalım: AKP, TC için tehlike oluşturmuyor ki halen iktidar. Ama bir TV 
kanalı RTÜK ün tüm incelemelerine rağman TC için tehlike oluşturuyor. Đşte 
Demokrasi!  Şaşırtıcı değil mi?  

ABD’deki kahraman pilot bir başarı öyküsü olarak sunuldu. Hatta heykeli dikilmesi 
gerekiyor. Uçak kalktı, hemen bir büyük kuş sürüsüne girdi ve başarı ile nehire indi. 
Kimse ölmedi. Kaptanı kutlamak gerek de, Hava Alanı Kulesi hiç mi teknoloji 
kullanmıyor. Kuşların uçma hızı, yönü belli, uçağın yönü ve hızı da. Peki burada 
hatalı yok mu?  

Tüm dünya Obama’dan umutlu. Çok şey bekliyor. Sanırım seçim kampanyası 
sırasında Obama’ya kampanyası için 700 küsür milyar dolar yardım eden kurum, 
grup ve şirketler daha çok şey bekliyorlar. 

**** 
 
Şaka değil gerçek bir başarı öyküsü!!! 
 
Đstanbul Büyükşehir Belediyesi - Kent Orkestrası Müdürü: Celal Sevencan,  
  
1954 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu.  
1975 yılında tamamladığı ortaöğreniminin ardından,  
1976 yılında Samsun Yüksek Đslam Enstitüsü'ne girdi   
1981 yılında mezun oldu.  
 
Meslek hayatına 1982 yılında Bitlis Merkez Atatürk Ortaokulu'nda öğretmen olarak 
başladı. Bitlis ve Samsun'da çeşitli okullarda öğretmen, müdür yardımcısı ve 
müdürlük görevlerinde bulundu. 
 
1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi Samsun Tekkeköy Đlçe Belediye Başkan adayı 
olarak seçimlere girdi. Seçimlerin ardından aynı yıl içinde Đstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Yazı Đşleri Müdürü olarak göreve başladı.  
 
1995 yılında atandığı Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki 5 yıllık hizmetinin ardından, 1999 
yılında Đtfaiye Daire Başkanlığı'na Programcı olarak atandı.  
 
01.05.2001 tarihinde Sosyal ve Đdari Đşler Müdürlüğü'ne getirilen Sevencan, 
17.11.2004 tarihinde Katı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne Asaleten Müdür olarak 
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atanmıştır.  
 
04.08.2006 tarihinden itibaren Kent Orkestrası Müdürlüğü'ne asaleten atanmış olan  
Sevencan, evli ve 5 çocuk babasıdır. 
 
2010 da Kültür Başkenti olacak olan Đstanbul’un, sanat ve müzik dünyasında böyle 
bir idareci ile sırtı yere gelmez. 
 
 
Erbil 
 

31 Ocak 2009 
 
Abant Platformu toplantılarında, bugüne kadar "Đslam ve Laiklik", "Din-Devlet 
Đlişkileri", "Demokratik Hukuk Devleti", "Çoğulculuk ve Küreselleşme", "Savaş ve 
Demokrasi" gibi başlıklar tartışıldı. 

Bu yıl konu “Kürt Sorunu: Barışı ve Geleceği Birlikte Aramak”. Đlginç olan, bu konu 
Erbilde tartışılacak. Đster istemez adamın aklına Ergonokon soruşturmasında 10 ve 
11. dalgada sorgulamaya alınan kişiler gelmiyor mu? Ve devleti ele geçirmekle ilgisi 
olmadığını söyleyen hareketin son 10 yılda seçtiği konular bir çok kuşku içermiyor 
mu?  
  
Bir hatırlatma: Onursal başkanlığını Fethullah Gülen’in yaptığı Abant Platformu 
kendisini,  Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın desteklediği bir çalışma grubu; sosyal 
bilimleri, toplumu daha mutlu kılmak için uzlaşı zemini olarak kabul eden bir düşünce 
kuruluşu olarak tanımlıyor. 
  

* * *   
 
Avrupa`da nufusları yaklaşık eşit olan ülkeler içinde: 

• Almanya'da 70 bin Sağlık Kurumu  8 bin kilise,  
• Fransa'da 60 bin Sağlık Kurumu 9 bin kilise,  
• Türkiye'de 7 bin  Sağlık Kurumu 77 bin cami olduğunu biliyor muydunuz? 

Anlaşılan sağlık sistemi Allaha emanet. 
  

 * * *  
  
TC Cumhurbaşkan’ın resmi sitesindeki  “Cumhurbaşkanımız Nerede?” Kıbrıs haritası 
sorun oldu. Açıklamada alt yapının Google Map`den alındığı savunması yapıldı. 
Adamın aklına bazı sorular takılıyor: 

• “Cumhurbaşkanımız Nerede?” gibi bir bölüme gerek var mı?  
• Cumhurbaşkanını mı tanıtıyoruz yoksa bir `süper star`ın tanıtım kampanyası 
doğrultusunda konserlere bilet mi satıyoruz?  

• Ayrıca varsayalım böyle bir bölüme gerek var. Türkiye Cumhuriyeti’nde bir 
dünya haritası (KKTC yi de içeren) yok mu, neden google map kullanılıyor?  

 * * *  
  
“Sermaye sahipleri, çalışan kesimi gittikçe daha fazla pahalı mallar, evler ve teknoloji 
satın almaya teşvik edecek; onları yüksek faizle borçlanmaya zorlayacak. Ta ki bu 
borçları ödeyemez hale gelene kadar. Ödenmemiş borçlar bankaların iflas etmesine 
yol açacak ve bunlar millileştirilecekler.” Bu sözleri, 2000 li yıllarda bir ekonomistin 
değil de günümüzden 140 yıl önce Karl Marx’in söylemesi acaba şaşırtıcı mı? 
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* * *  

  
Bilmeniz gerekir mi bilmiyorum ama ilginç bilgiler: 

• Uyurken, televizyon seyrederken yaktığimızdan daha fazla kalori yakıyoruz. 
• Her dört Amerikalı`dan biri kesinlikle televizyonda görünüyor. 
• Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. 
• Kadınlar erkeklere göre iki kat fazla göz kırpar. 
• Đnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. 
• Gözleri açık tutarak hapşırmak olanaksızdır. 
• Đnsanlar beyinlerinin sadece yüzde 10`unu kullanırlar. 
• Filler zıplayamayan tek memelidir. 
• Elektrikli sandalye bir diş doktoru tarafından icat edilmiştir.. 
• Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir köpeğinki kadar gelişmiştir. 
• Amerikan Havayolları, uçuşlarda yolculara sunduğu kahvaltılarda her 
tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 yılında 40 bin dolar kar etmiştir. 

• Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir. 
• Atların insanlardan onsekiz adet fazla kemiği vardır. 
• Fareler kusamaz. 
• Hapşırdığınız zaman kalbiniz de dahil olmak üzere tüm vücut fonksiyonlarınız 
bir an için durur. 

• `Tom Sawyer` daktiloda yazılan ilk romandır. 
• Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir 
değişime uğramamışlardır. 

• Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz ve kulaklarımızın 
büyümesi asla sona ermez. 

• Kediler ultrason seslerini duyarlar. 
• Zürafaların ses telleri yoktur. 
• Bir hamamböceği kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden dokuz gün 
yaşayabilir. 

• Hindistan`da oyun kağıtları yuvarlaktır. 
• Çocuklar baharda daha fazla büyüyor. 
• Bir pire, kendi büyüklüğünün ortalama 150 yüksekliğe zıplayabiliyor. Bu oranı 
tutturmak için insanın yaklaşık 30 metre zıplaması gerekli. 

• Đnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğuyorlar ama yetişkin olduklarında 
bu sayı 206`ya düşüyor. 

  
Bilgi çağı diye adlandırılan çağımızdaki haber ve bilgi bombardımanında, ha bir eksik 
ha bir fazla ne fark eder? 
 

Altı ok... 

14 Şubat 2009 
 
Türkiye`deki eğitimden şikayet edenlere iyi bir ders… Orta okul mezunu leydi Emine 
Erdoğan`in TC Dışişlerine Davos`da Peres için ''Söylediklerinin hepsi yalan'' diyerek 
yaptığı katkı. Başbakana bakan bayan artık dışişlerine de bakıyor.   

*** 
 
Erdoğan’in Davos`daki tepkisini alkışlayanlara sorulması gereken sorular var diye 
düşünüyorum: 
 
Irak`ta ölen en az 1 milyon insan için neden bu kadar öfkelenmediniz? Oradakileri 
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Yahudiler vurmadılar diye mi?  
 
Peki… Sudan`da öldürülen 400 bin kişiyi öldürenler müslüman olduğu için mi, kılı 
kıpırdamıyor Erdoğan`ın, hatta tüm dünyaca suçlanan yöneticileri ile görüşüyor. 
 
Afrika`da hastalıktan, yokluktan 6 dakikada bir ölenler de çocuk değil mi? 

*** 
 
Erdoğan, Davos`daki tepkisine Batıdan tepki aldı ama Doğunun sokakları doldu taştı. 
Yine de, Arap Birliğince ‘Arap olmayan tarafların, Arap ülkelerindeki gelişmelere, 
yıkıcı bir şekilde karışmasından rahatsızlık duyulduğu’ açıklaması insanın aklına  ‘ne 
Đsa`ya ne Musa`ya yaranabildi` sözünü getiriyor.  

*** 
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Suudi Arabistan gezisine katılan oğlu Mehmet Emre 
Gül, Türk ve Suudi işadamları için düzenlenen öğle yemeğine katıldı. 
 
Hangi haber başlığı daha doğru: 
 
Abdullah Gül oğlunu elinden tutarak Suudi Arabistana götürdü… 
 
ya da 
 
Genç iş adamı Mehmet Emre Gül, Türk-Suud Đş Konseyinin, Suudi Arabistan'ın 
başkenti Riyad'da Faisal Otel'de düzenlediği toplantıya katıldı. 
 
Belki ikisi birden daha doğru. 

*** 
 
11 yıl Avustralya`yı idare eden Libarel Parti eski başkanı ve Başbakan John Howard 
küresel ısınmaya kişisel olarak inanmadığını defalarca tekrarlamıştı. 
 
Viktorya`daki yangından sonra acaba inanmiş mıdır? Sormakta yarar var. Ya da 
inanması için bu kadar kişinin ölmesi gerekli miydi? 

*** 
 
Çamaşır makinesi Türkiye deki yolsuzlukları ne kadar temizler? 
 
Çekyatlar milleti daha rahat uyutmak için mi?  
 
Ya buzdolapları… Deniz Feneri, göçen kuran kursu gibi dosyaların kokularının 
yayılmaması için mi? 

*** 
 
Ergonokan savcısı Zekeriya Öz`u biliyoruz da, Đçişleri bakanının ismini bilen ya da  
yüzünü olsun hatırlayan var mı? 
 
  

*** 
 
CHP’in altı okunun anlamını anımsayan var mı? Namaz, çarşaf, tarikat ilk üçü de 
diğerleri neydi?  
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*** 
 
Derler ki, Tanrı insanlığı 3 özellikle yaratmış:  Dürüstlük, akıl, siyasi irade.  
 
Ama kimseye 2'den fazlasını vermemiş.   
 
Dolayısıyla:  
Eğer dürüst ve akıllı iseniz, siyasetçi değilsiniz.   
Eğer dürüst ve siyaseti iseniz, akıllı değilsiniz.   
Eğer akıllı ve siyasetçi iseniz, dürüst değilsiniz. 
 
 

Avusturya'nın SYDNEY'i 

 22 Şubat 2009 
 
Türk basınında Avustralya Avusturya hastalığı: bu haftadan iki örnek: 
  
Avustralyalı patronun yükselişi 
Avusturyalı bir firma, son dönemde Türkiye’de sessiz sedasız şirket toplamakla 
meşgul. Sahibi Richard Trenkwalder.. Koyu bir fenerli... Bir yıl içinde tam şirket aldı. 
Trenkwalder, Avrupa genelinde adeta bir 'iş ve işçi bulma kurumu' gibi çalışıyor. 
 
(http://www.sonsayfa.com/Haberler-avusturalyali-patronun-yukselisi--99247.html) 
  
Haydi hayırlısı Avustralya Avrupa’ya taşındı. Keşke olsa hafta sonları boğaza 
yemeğe gelirdim. 
  
Avusturya'nın 'buzağı Ferhat'ı 
SYDNEY- Avusturya'daki Tyrol otoyolunda ismi açıklanmayan bir çiftçi, iki buzağısını 
Volkswagen Golf marka otomobilinin arka koltuklarına sığdırmayı başardı. Fotoğraf 
Avusturya basınına yansıyınca hayvanseverlerden tepki topladı. 

(http://www.aksam.com.tr/2009/02/15/haber/dunya/704/bu_da_avusturya_nin__buzagi_ferhat_i.html) 

  
Akşam gazetesinin haberi doğru mu görünüyor? Nasıl oluyor da Avusturya’nın haberi 
Sidney’den geliyor. Ve Sidney yerine Đngilizce Sydney yazıyor?  
  
Eğitim sistemini gözden geçirmek gerek de, ya öğretmenleri eğiten sisteme ne 
demeli! Müdür öğretmeni dövüyor, başka bir yerde bir takım ”öğretmenler” Hitler’in 
ruhuna helva dağıtıyor…. 
  
Artık benim mi  gazetelerin mi yoksa eğitim sisteminin mi aptallığına verirsiniz 
bilmiyorum.  
   

*** 
  
Şahan Gökbakar'ın yönettiği ‘Recep Đvedik 2’ filmi 450 salonda 390 kopyayla 
geçtiğimiz hafta sonu vizyona girerken, ilk üç günde 1 milyon 209 bin 453 kişi 
tarafından izlenmiş. 
  
‘Recep Đvedik 2’i bilmiyorum ama ilk flim de rekorlar kırmıştı. DVD den bir misafirlikte 
gözucu ile seyreylemiştim malesef… ve aklıma takılmıştı. Mizahın zeka istediğine 
inanan bir kişi olarak soruyorum. AKP nin oy oranı ile bu filmi seyerenler arasında bir 
araştırma yapmaya değer mi? Böyle bir arıştırma yapılırsa çıkacak sonuçlar bence 
şaşırtıcı olmaz. 
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*** 
  
ABD'nin Cleveland kentinde by-pass ameliyatı olan Maliye Bakanı Unakıtan'ı ABD'de 
''Altın Parmak'' lakabıyla tanınan kalp cerrahı Bruce Lytle ameliyat etti. Bruce Lytle’a  
sormak gerek Unakıtan'ı açmışken içine biraz vicdan, adelet duygusu da koyabildi 
mi? 
  

*** 
Đsveç`te yapılan araştırmada, bir ton cep telefonundan 1kg. gümüş ve 300 gr. altın 
elde edilebileceği ortaya çıkmış. Çevre için büyük kazanç, çok sevindim. Peki 998 
kilo 700 gr’a ne oluyor acaba?  
  
  

*** 
  
Bu fikirler dünyayı değiştirebilir  
  
TIME dergisi 21. yüzyılda dünyayı değiştirebileceği düşünülen olayları yazdı. 
  
1- Ülkeler dünyanın sorunlarını çözmek için işbirliği yapacak. Bunun için 3 hedef var: 
Çevreyi korumak, doğum oranını azaltmak, yoksulluğu bitirmek. 
 
2- Tüketici kendi kendine hizmet edecek. Örneğin, doktora gitmek yerine ekranda 
ağrıyan yerimizi işaretleyip gerekli tedaviyi öğrenebileceğiz. Garson kullanmak 
yerine, ekrandan sipariş verebileceğiz. 
 
3- Filmlerde oyuncular yerine konu önem kazanacak. Artık filmlerin başarısını Brad 
Pitt ve George Clooney gibi ünlü isimler değil, filmin konusu belirleyecek. 
 
4- Eski teröristler topluma kazandırılacak, bunların terörü çözüm için çalışmaları 
sağlanacak. 
 
5- Küresel ısınmayı önlemek için uçuk alternatifler tartışılacak. Dev aynalar 
kullanarak güneş ışınlarını geri yansıtmak, okyanusları demir bakımından 
zenginleştirerek daha çok karbondioksit emilimi sağlamak gibi. 
 
6- Hayat yaşlılar için düzenlenecek. Yaşlılar bir yük olarak görülmeyecek, üretim ve 
ticaret 50 yaş ve üzerindekilere hitap edecek. 
 
7- Doğal kaynakları zengin olan fakir ülkeler zenginleşecek. Đstikrarlı para politikaları, 
serbest ticaret, verimli yatırım sayesinde kaynaklar daha iyi yönetilecek. 
 
8- Kadınlara eğitim ve ekonomik fırsatlar sağlanacak. Yoksul ülkelerde kadınların 
üretime katılması için mikrokredi uygulaması başlatılacak. 
 
9- Spor dünyayı şekillendirecek. En sıkı takip edilen programlar listesinde spor ve 
haber programları birinci sıraya oturuyor. Dünyada barışı sağlayabileceğine bile 
inanılan sporun, küreselleşme ve kaynak yaratmada da işe yarayacağı düşünülüyor. 
 
10- Bilim hayatın her alanında hüküm sürecek. Örneğin yemek yapmak gibi basit 
işler bile bir bilim dalı haline gelecek. Hangi yiyeceğin, hangi ısıda ne kadar 
pişirilmesi gerektiği, gelişen yemek pişirme aletleri teknolojisi ve bilimi sayesinde 
kesin olarak belirlenecek.  
  
  
Bize sadece inşallah demek kalıyor.   
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Deniz Feneri 

 01 Mart 2009 
 
Adaletin A`sı mı ağır, AKP`nin A`sı mı? 
Bakan Şahin, vatandaşların "Kime oy verelim" sorusuna, bir yanıt verdi:  
“Halkıyla barışık, hükümetiyle barışık, devletiyle barışık mahalli yöneticiler iş başında 
olursa bizim sorunlarımız daha çok çözülür!"  
  
Aha… Açık anlamı bizden başkasına oy verirseniz sürünürsünüz. Ya da karşıt 
olmayan toplumlarda, koyunların sorunları daha kolay çözülür.  
  

*** 
  
Erdoğan Güneydoğu gezisinde işsizliğin nedenini yurt dışına bağlamış. Özellikle 
ABD`ye. “Ben ne yapayım!” demiş. Đşssizlik ABD`den de, yüzsüzlük nereden? 
  

*** 
  
Televizyonda ve gazetelerde “Sahte Şeyh yakalandı” haberi dinliyor ya da okuyoruz.  
Ben de hep merak etmişimdir. Bunlar yakalanınca mı sahte oluyorlar? Bunların 
gerçeği nerede ve nasıl oluyor? 
  
TC’de bildiğim kadarı ile tarikatlar yasaklanmıştı, şeyhlik şıhlık gibi makamlar da… 
Yoksa Türkiye`nin aydınlanması şeyhlerin sakallarındaki nurlarda mi gizli?  
  

*** 
  
Almanya’daki Deniz Feneri davası sanırım tarihe gececek.  
  
179 gün önce istenen dosya sonunda geldi.  
  
Baş döndürücü bir hız!   
  
Türkiye ile Almanya arası kuş ucusu 1300 km. Dosya 1300 km’i 4296 saatte aldı. 
Saatte 0.3 km olan bu baş döndürücü hız, Türkiye`nin AB`ye girme hızına eşittir 
sanırım. 
  
  

*** 
  
Türk Hava Yolları'na ait uçağı Amsterdam'da düşdü, ardından şirketin borsadaki 
hisseleri anında yüzde 2.5 oranında geriledi. Dünyaya şaşıyorum… Tanrılaşan, ya da 
araç olmaktan çıkıp amaç olan para tüm dünya insanlarına (parası olanlara) hayırlı 
olsun. 
  

*** 
  

Varsayalım milyon dolarlık bir şirketiniz var… Ve dünyada bir yer edinmek 
istiyorsunuz. Đmaj olarak şirketinizin başına, VĐPden plastik terlik ile, eşinin, araya iki 
araç park edebilecek mesafe önünde çıkan bir genel müdür koyar mısınız?     
  
Evet diyorsanız, siz de çakılırdınız! 
  

*** 
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Bir Havayolları düşünün dünyada marka olmaya çalışıyor. Ama Şehitliği var.  Şaka 
gibi değil mi?  
  
Ama gerçek: THY Edirnekapı Şehitliği. 
  
Hayvan hastanesi açılışında kurban kesen toplum için çok şaşırtıcı değil. (Not: THY 
Edirnekapı Şehitliği tüm televizyon kanallarında cenaze töreni haberlerinde 
söylenmiştir)   
  
  

*** 
  
Adam başına bir silah düşen, her düğünde, maç sonrasında savaş alanına dönen 
Türkiye’ de Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum’un Đspir Đlçesi'nin kurtuluş günü 
etkinliklerine katıldı, gösteriler ‘silahsız olsun’ dedi, ve….  
  
Şaka değil, temsili düşman tekme- tokat kovuldu!!!  
  
Bunu benim değil kimin istiyorsanız onun aptallığına verin. 
 

"One minute" 

07 Mart 2009 
 
Tayyip Erdoğan Kayseri’de Baykal’a cevap vemek için terbiyem müsade etmez 
demiş. Bugüne kadar söylediklerini düşününce terbiye sınırının ne olduğunu merak 
ediyorum.  

*** 
 
Güngör Uras,  Türkiye’de yoğurt standartlarına itiraz etti. Halk artık daha sulu yoğurt 
yiyecek. Yoğurdu devlet eli ile sulandırdık. Peki sulandırmadığımız bir konu var mı? 

*** 
 
“Başbakan seçim öncesi ilk kez bir canlı yayına katılıyor” başlığını okuyunca çok 
şaşırdım. Sonra haberin detayında 24’de yayına çıkacağını öğrenince rahatladım. 
Yoksa karızmayı kötü çizdirirdi. 

*** 
 
Maganda muhabbetine değinmeden geçemiyeceğim. Bu seçim kampanyasında 
dillerde dolaşan maganda muhabeti ile sağ olsun liderler topluma işsizlik, kriz, eğitim 
sorunları gibi önemsiz konuları unutturdular. Böyle giderse toplumun gitgide 
magandalaşıp magandaları seçeceği kesin…. 

*** 
 
Akdeniz Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan 
Karaüzüm hakkında, koridorda yürürken 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu 
işin sonunu düşünmedin mi?' nakaratlı Halimem türküsünü ıslıkla çaldığı için 
soruşturma açılmış. A be hocam bu dönemde ilehilerin söylenmesi gerektiğini 
bilmiyor musun?  

*** 
 
Sosyal yardıma bakın! Gavur Đzmir’de AKP kedi köpek maması dağıttı. Đzmir, hayvan 
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sağlık sistemi olan Đsveç’e mi bağlandı? Yoksa AKP Đzmir seçmeninden ümidi kesti 
de “evcil hayvanlar” dan mı medet umuyor?   

*** 
 
Malatya’daki Zirve Yayınevi katliamı için inanılmaz rapor verilmis. Đl Đnsan Hakları 
Kurulu  raporunda "sanıkların beyin kontrolü yöntemiyle yönlendirilmiş 
olabileceklerini" belirtip psikofarmakolojik etkenlerin araştırılması önerilmiş.  Peki 
yöneticilerimiz kimin  psikofarmakolojik etkisi altında? Mesela Tunceli Valisi? 

*** 
 
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, '' Krallar, devlet adamları arasında servet sıralaması 
yapmışlar, bizim başbakanımız dünyanın en zengin 8 başbakanı arasında." 
açıklamasında bulundu. Eğer bu doğru olmasa mahkemelerle haşir neşir olan 
Başbakan mutlaka dava açardı. Zeki Sezer’in dürüstlüğü bilindiğine, başbakan da 
dava açmadığına göre doğrudur.  
 
Başbakanımızın en zengin 8 başbakanı arasında olması onur verici de. Aklıma 
takılan, kişi başına gelirde, nüfus artışında, trafik kazalarında, hastane ve doctor 
sayısında, kişi başına düşen yesil alanda, ortalama eğitim düzeyinde, kitap okumada, 
kadınların siyasete ve üretime katılımında kaçıncıyız?  

*** 
 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan, Başbakan Erdoğan’ın 
Davos’taki tartışmada kullandığı "One minute" lafını tek kelime, marka olarak tescil 
ettirmek için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurmuş. Başvuru kimyasallardan, yumurta 
ve bisküvi gibi gıdalara kadar geniş bir yelpazede kullanabilecekmiş.  
 
Yerel seçim öncesi “One minute” yedirdikleri yetmedi, sonra da yedirmeye devam 
edecekler anlaşılan. 
 
 

DEVE 

13 Mart 2009 
 
10 yıldır Amerika’da hangi sıfatla yaşadığı belli olmayan Fettullah Gülen, bir grup 
gazeteciyle Pensilvanya’daki konutunda konuştu. Ergenekon’dan Davos’a birçok 
soruyu yanıtlayan Gülen, “Türkiye’ye ne zaman döneceksiniz” sorusuna ise 
“Hukuken sorun yok ama hala bazı dengeler aleyhte.” yanıtını verdi... “Ergenekon 
operasyonunda henüz istenen noktaya gelinmedi” diye ekledi. 

Yanıtın içindeki güç, daha hala ortada bir örgüt yada örgütlenme yok diyen liberallere 
duyurulur. Bir şeyin karşısı varsa bu denge olmasını sağlar.. Eğer örgüt ya da söz 
sahibi olmak gibi bir kaygı yoksa hangi dengeden bahsediyor hoca effendi?  
  
Bir de “Ergenekon operasyonunda henüz istenen noktaya gelinmedi” ne demek? 
Đstenen nokta ne? Yeni Osmanlı döneminde halifelik mi?  
  

*** 
  
Şimşek, Gaziantep’te yerel basınla buluşma toplantısında doların tırmanışıyla ilgili 
soruya, “Ben her gün size ekonomik değerlendirme yapmak zorunda değilim” diyerek 
tepki gösterdi. Korumalar tarafından fotoğraf ve görüntü almalarına izin verilmeyen 
ulusal medya mensupları, salondan çıkartılmış. 
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Türkiyenin kriz karşısındaki eylemlerine bakarsanız bakana bu konu ile ilgi soru 
sormak abes ile  iştigal etmek! Gidip işsiz kalanlara sorun, onlar size anlatır. 
  

*** 
  
Demokratik Türkiye Cumhuriyeti başbakanının, anasını alıp gitmesini söyediği çiftçi, 
Mustafa Kemal Öncel, Mersin’de yapacağı mitingden önce, önlem amacı ile emniyete 
alınmış. Böyle giderse gelecek genel seçimlerde başbakan mitinglerde kimseyi 
bulamayacak…  
  

*** 
  
AKP'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlediği Mersin mitingine 
katılımın az olduğunu yalanlamak için yaptığı basın açıklaması da bir skandala yol 
açtı. Kendi mitinglerine katılımın ne kadar çok olduğunu kanıtlamak için basın 
açıklamasına ekledikleri fotoğraflar fotoshoplu çıktı. Fotoğraflarda bir çok yerde aynı 
insanların olduğu fark edilince büyük bir şok yaşandı. Fotoğraflara dikkatli 
bakıldığında çok rahat fark edilebilecek bu aldatıcı çalışma hakkında AKP’den itiraf 
geldi.  
  
Umarım sandık kayıtlarında da kolonlama yapmamışlardır? 
  

*** 
  
Erdoğan, “büyük işverenlerin ve bankaların zor durumda olduğu” yönündeki sözlerin 
doğru olmadığını söyledi. Erdoğan “Hiç kimse zor durumda değil. Gerçekler başka. 
Bunlar alışmışlar, hükümetleri köşeye sıkıştırarak, oralardan nemalanmaya” dedi.  
  
Đster aptalığıma isterseniz cehaletime verin ama ben dünyada hiç kimse zor durumda 
olmadığı bir ülke bilmiyorum bilen varsa bir adım öne çıksın . . .  
  

*** 
  
Başbakan Erdoğan AKP Elbistan mitinginde konuştu. 
  
“Aşık Mahsuni’nin şu dörtlüğü çok güzel: 
Milletin sırtından doyan doyana 
Bunu gören yürek nasıl dayana 
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana 
Bilmem söylesem mi söylemesem mi” 
  
Aşığın azından ben bir yanıt vermek istiyorum izninizle: 
  
“Yuh Yuh Soyanlara 
Soyup Kaçıp Doyanlara 
Đnsanlara Kıyanlara 
Yuh Nefsine Uyanlara Yuh” 
  

*** 
  
Aralarında Derya Sazak (Milliyet), Nail Güreli (Milliyet), Melih Aşık (Milliyet), Emre 
Kongar (Cumhuriyet), Orhan Birgit (Cumhuriyet), Sunay Akın (Cumhuriyet), Ümit 
Zileli (Cumhuriyet), Bedri Baykam (Ressam-Yazar/Cumhuriyet), Adnan Binyazar 
(Cumhuriyet), Ali Sirmen (Cumhuriyet), Nilgün Cerrahoğlu (Cumhuriyet), Ayşe Emel 
Mesci (Cumhuriyet), Mehmet Tezkan (Vatan), Mustafa Mutlu (Vatan), Reha Muhtar 
(Vatan-CNN Türk), Tufan Türenç (Hürriyet), Mehmet Barlas (Sabah), Yazgülü 
Aldoğan (Posta), Rıza Zelyut (Güneş), Selçuk Erez (Yazar), Doğan Koloğlu (Spor 



Aptallığıma verin : 2009 Yıllık 

 
14 

yazarı), Arslan Bulut (Yeniçağ), Hulki Cevizoğlu (ART Avrasya TV), Genco Erkal, 
Ahmet Hakan, Yalçın Bayer, Oray Eğin, Tuğçe Tatari, Leyla Umar, Doğan Hızlan, Ali 
Kırca (Show TV), Metin Uca (CNN Türk), Enver Aysever (Sky Türk TV), Merdan 
Yanardağ, Bertan Onaran, Demirtaş Ceyhun, Öztin Akgüç, Tuncay Mollaveisoğlu, 
Turgay Olcayto (TGS Asbaşkanı) gazetecilerin ve Özdemir Đnce, Turgay Olcayto, 
Eray Canberk, Oktay Sönmez, Ataol Behramoğlu, Şükran Soner, Erdal Atabek, 
Turgay Fişekçi, Orhan Bursalı, Alev Coşkun, Ahmet Cemal, Hikmet Çetinkaya, Deniz 
Kavukçuoğlu, Işıl Özgentürk, Atilla Özsever, Cengiz Bektaş, Mehmet Faraç, Hikmet 
Bila, Musa Kart, Öztin Akgüç, Yaşar Miraç, Leyla Umar, Prof. Dr. Turgay Atasu, CHP 
Đstanbul Milletvekili Çetin Soysal, DSP Đzmir Milletvekili Recai Birgün, Eski CHP 
Genel Başkanı Altan Öymen, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP 
Bahçelievler Đlçe Başkanı Hüseyin Özkahraman, Güngören CHP Bld. Bşk. Adayı 
Lemi Çelik ve Beyoğlu CHP Bld. Bşk. Adayı Mustafa Dolu gibi sanatcı, kanaat 
önderleri ve siyacetcilerin olduğu grup, Cumhuriyet gazetesini ziyaret ederek Mustafa 
Balbay’ın kitaplarını imzaladı.  
  
Bu eylem basına yapılan baskı veya boynundaki kılıça isyan olarak alınır mı? Ya da 
bu da günlük bir eylem mi? Yarın unutacağımız!    
  

*** 
  
Bir arkadaşımın gönderdiği e-postayı sizinle paylaşmak istiyorum. 
  
Deve'nin Başı !.. Lider Kimdir... 
 
Đngiliz gazeteci, Sina dağında karşılaştığı bir Bedevi'ye sorar: 
-"Sence lider kimdir ?.."  
Bedevi;  "Bir tanım yapmak yerine, bir öykü ile sorunuza cevap verebilir miyim?" der.  

Gazeteci; "Elbette, anlat öykünü" diye yanıtlar.  
Bedevi anlatır; "Benim gibi bir Bedevi, devesinin üstünde ve kızgın güneşin altında,  
Sina çölü'nde yol almaktadır.  

Birden ufuk çizgisi kararır, gökyüzünde nadiren tek tük görülen kuşlar,bu kez toplu  
halde, karanlığın aksi istikametine doğru, telaşla kanat çırpmaktadır.  

Çölün mutlak sessizliği, daha da yoğunlaşır sanki.  

Deneyimli Bedevi; bu alametlerin,  şiddetli bir kum fırtınasının habercisi olduğunu 
hemen 
 
Devesini çökertir, üstünden iner.  Heybeden aldığı sağlam bir  kazığı, kızgın kumlara 
çakar ve devesini sıkıca bu kazığa bağlar. Sonra yine heybelerden, katlanmış 
parçalar halinde çıkardığı küçük çadırını alelacele kurup, içine girer ve kapı örtüsünü 
her iliğinden düğümler.  

Son düğümü henüz atmıştır ki; fırtına bulundukları bölgeye ulaşır.  
Küçük çadır havalanacakmış gibi sallanmakta, rüzgarın oluşturduğu kum sağnağı, 
neredeyse delip geçecek bir hızda  çadır yüzeyine  çarpmaktadır. 
  
Her kum tanesinin, boyları küçük fakat verdikleri acı büyük oklar gibi bedenine 
saplandığı deve, dile gelir:  
-'Efendi, canım çok acıyor. Hiç olmazsa başımı çadıra sokmama izin verir misin?' 
der.  

Dışarıda olmanın ne kadar zor olduğunu iyi bilen Bedevi, zavallı devenin bu 
dileğini kabul eder ve 'Peki, başını çadıra sokabilirsin.' diyerek, kapıyı bağlayan 
düğümleri boşaltır.  
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Durmak bir yana, fırtına giderek daha da gemi azıya almaktadır.  

Deve, sahibine tekrar yalvarır;  
 -'Efendi, derimin en ince olduğu yer boynumdur ve şu an çok acıyor. Đzin ver, 
boynumu da çadıra sokayım.'   
 
Biraz ikirciklenmeyle, bu isteğe de 'Peki' der Bedevi.   
Fırtına, sanki sonsuza dek sürecek gibidir.  
Deve bu kez, ilk ikisinden daha acıklı bir sesle yalvarır;  
-'Efendi, ne olur, hörgücümü de çadıra sokmama izin ver...'  

Bedevi bu son isteği de kerhen kabul eder.   
Ancak, hörgücün de içeri girmesiyle, küçücük çadırda, artık kımıldayacak yer 
kalmamıştır.  

Bu duruma, Bedevi'den önce, deve tepki gösterir;  
-'Efendi, bu çadır ikimize dar geliyor. Sen dışarı çıkıp, başının çaresine baksan...'  
   
'Lider kimdir?' demiştiniz; bu hikayeyi mesnet alarak cevap vereyim;  
 Lider; devenin başını dahi, çadıra sokmasına izin vermeyen insandır... "  
   

Son söz:  
"Başını rica ile çadıra sokan  deve, artık sahibini dışarı davet etmektedir..."  'Deve' 
deyip geçmeyin; kini çok derindir, hatta sizi çadırın dışına atacak kadar... 
  

Sizin ve benim gibi hayvanlar. 

21 Mart 2009 
 

Afyonkarahisar'ın Başmakçı Đlçesi'nde geçen Bakan Eroğlu, burada da partisinin 
seçim bürosunun açılışını yaptı. Bir grup kadının, "Đş istiyoruz sayın bakanım" 
sözlerine karşılık olarak, "Evdeki işler yetmiyor mu?" diye sormuş.  
  
Buna yorum yapmamak sanırım daha iyi olacak yoksa liderlerin kürsülerden yaptığı 
konuşmalarının seviyesine ineceğim. 
  

*** 
  

Yaşar Nuri Öztürk “Darwin, evrim teorisini Müslümanlar’dan çaldı” iddiasında 
bulunmuş… Erbakan da batıdan rakkamların telif haklarını istemişti. Ne diyeyim.  
  
Kimin bulduğundan daha önemlisi kimin nasıl kulladığı herhalde… 
  

*** 
  
Milli Eğitim Bakanı Çelik’in, Ertemür’ün “imam hatip lisesi” çıkışlı milli eğitim müdürü 
sayısına ilişkin sorusunu yanıtlarken de “imam hatip lisesi mezunu” ifadesi yerine “din 
kültürü ve ahlak bilgisi alanı mezunu” ifadesini kullanması dikkat çekmiş. Çelik, 
iktidarları döneminde 56’sı il milli eğitim müdürü, 473’ü ilçe milli eğitim müdürü olmak 
üzere toplam 529 yönetici ataması yapıldığını kaydetmiş. Çelik, atanan 529 
yöneticiden 5’inin il, 55’inin ise ilçe milli eğitim müdürü olmak üzere toplam 60’ının 
“din kültürü ve ahlak bilgisi alanı mezunu” olduğunu belirtmiş. Ancak MEB’deki birçok 
atama yargıda olduğu için milli eğitim müdürlüklerinin büyük bölümünün “vekâleten” 
yürütüldüğüne dikkat çekiliyor.  
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Şu imam hatipleri açan ve çoğaltan geçmiş liderlerimizi “anma”dan geçmeyelim. Bu 
kadar imam hatipli şey pardon  “din kültürü ve ahlak bilgisi alanı mezunu” olmasaydı 
Türkiye Cumhuriyeti Halkının eğitimi ne halde olurdu? Ellerine sağlık Evren, Demirel, 
Erbakan ve diğerleri… 
  

*** 
  
THY, yolcusuna domuz eti yedirdiği iddiasıyla mahkemelik oldu. Đddianın sahibi ise 
Ali Kerem Çiftçi adındaki THY yolcusu. 11 Şubat tarihli Varşova-Đstanbul seferinde 
rötarın dört saati bulunca yolculara soğuk sandviçler dağıtıldı. Uzun süredir bekleyen 
yolcular sandviçleri yemeye başladıklarında tadında bir gariplik sezdiler. Bunun 
üzerine alan müdürü ve THY personeliyle görüşmeleri sonucunda da “Evet, domuz 
etidir” yanıtını aldılar. Yetkililere nasıl böyle bir şey yapabildiklerini soran yolculara 
“Bir kereden bir şey olmaz” yanıtı verildiği önü sürüldü. 
  
Bu cevap bana “anayasayı birkere delmekle bir şey olamaz” lafını anımsattı. Sonra 
Anayasa kalbura döndü. 
  

*** 
  
Diyanetten Sorumlu Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu devlete bağlı Milli Piyango Genel 
Müdürlüğü'nün düzenlediği şans oyunları için "dinen caiz değil" dedimiş. Yazıcıoğlu 
na göre, bizim inancımıza göre alınteri ile birşeyler kazanılır. Loto ile piyango ile 
birşey kazanmaya bizim dinimiz cevaz vermezmiş. Yaşasın LAĐK Türkiye 
Cumhuriyeti şimdilik şans oyunu oynayacak şansımız var!!! 
   

*** 
  
AKP Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, babası ve ağabeyi şehit olan adayı, “Bu 
adam, sizin ve benim gibi hayvanların rahat yaşaması için babasını toprağa veren 
kişidir” şeklinde anons ettirmiş. AKP’nin en üst düzey yöneticileri de oralardaydı 
inşallah…  
  

*** 
  
Avrupa Birliği Başmüzakerecisi Bağış, "kapitalizmin sonu" tartışmalarına yanıt 
vermiş. Bağış sosyalizmin neden geri dönemeyeceğini anlatırken örnek olarak da 
"bizde iPhone var onlarda yok" dedi. Ben de kapitalist toplumda yaşayan şanslı biri 
olarak kapitalist ülkelerde bu gidişle iPhone alabilecek kaç kişi kalacağını merak 
ediyorum. 
  

*** 
  
Türkiye’de seçim dolayısı ile günde en az 6 miting yapılıyor. Đki AKP iki CHP bir MHP 
ve bir SP. Bunun yanı sıra diğer partiler de hafta içi miting yapıyor. Anlaşılır gibi değil 
Hafta içi hergün 6 miting deseniz miting başına 40.000 kişi olsa ki öğle idda ediliyor, 
her gün çeyrek milyon insan meydanlarda. Peki bu ülkede kim çalışıyor? Açıklanan 
işsizlik olaranarı yüzde 13. Yoksa mitiglere katılanlar işsiz sayılmıyor mu?  
  

*** 
  
Türkiye’de yeni açıklanan rakkamlar işsiz sayısında rekor kırıldığını söylüyor. 
6.000.000 işsiz. Bu sorunun çözümü aslında AKP de.   
  
Türk Lirasına yaptıklarını bu sayılara uyarabilirler. Sondaki üç sıfırı atarlarsa 
6.000.000 işsiz olur 6.000 Yeni Đşsiz.  
  
Türk lirasını değerlendirdikleri gibi Türk işsizliğinde neden denenmesin!!! 
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*** 

  
Papa 16. Benediktus, AIDS ile savaşın temelde prezervatif dağıtımıyla değil, riyazet 
(nefsi kırma) ile mümkün olabileceğine söyledi. Papa diyor ki: Hepiniz papaz olun.  
  
Ama Vatikanın din adamlarının yaptığı tacizler için ödediği tazminatlara bakarsanız 
bu da çözüm değil. 
  

*** 
  
Başkan Erdoğan, Karaman’da konuşmaşında  “CHP ve MHP, bu meydanda bile 3 
koyunu güdemez” demiş. Türkiye’de ülke yönetmek için kriterler bayağı düştü.  
  
Ama kesinlikle başbakanı kutlamak gerekiyor. Bırak 3 koyunu en az 30 milyonu 
güdüyor… 
  
 

Beceriksiz adamlar beceriklilere karşı. 

30 Mart 2009 
 
 
Suudi din adamları, kadınların televizyonlarda boy göstermelerinin yasaklanmasını 
istiyor. 35 din adamı, yayımladıkları bildiride, Saudi Arabistan Kralı Abdullah'ın reform 
hareketi çerçevesinde 14 Şubat'ta göreve getirdiği Enformasyon Bakanı Abdülaziz 
Hoca'ya, kadınların gazete ve dergilerde fotoğraflarının basılmasının yasaklanması 
çağrısında da bulundular. Bildiride, ''Medya reformunun sizinle kusursuz olacağına 
dair büyük umut taşıyoruz'' diyen din adamları, ayrıca televizyonlarda müzik 
programlarının yasaklanmasını istediler. 
 
Darısı yurdum insanına… 

*** 
  
Đçişleri Bakanı Beşir Atalay'a, ''Basındaki önemli isimleri tehdit edenAnkara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında işlem yapmayı düşünüyor 
musunuz?'' diye sorulmuş. Yanıtı ne olabilir:. 
  

1.     Şey ben Đçişleri bakanı mıydım ki.. 
2.     Bir kerey ile bir şey olmaz. 
3.     Tehdit etti de ne oldu? Burunları bile kanamadı 
  

*** 
  

60 milyon liraya ne yapılır….Bütün ülkeyi parti bayrağı ile donatılır.  Hem de kriz için 
çözüm olur  ki Türkiye’de de böyle yapıldı. Tam 60 milyon TL. Seçim bayraklarına. 
Kaç çocuk okur 60 milyona? 
  

*** 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, “Đnsanlar sürü psikolojisiyle otomobil 
almaya başladı, stoklarda araba kalmadı. Gerekli psikolojik ortam oluşturulursa Türk 
insanında para var, harcar” demiş.  
Bakan olarak iyi bir teşhis. Koyun sürüsü olmasa bu yönetim ile bu ülkeyi zor idare 
eder. 
  

*** 
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Ankarada kimin astığı belli olamayan afişler. “Gökçek gidecek Sol gelecek”   
  
Sol geçinen CHP’nin tepkisi, paniği ilginç.  
  
Türkiye’nin umudu Sol’dan utanan sosyal demokratlar mı ? 
  

*** 
  
'Herkes, başkası olmaya çalışıyor'  diyen ünlü modacı Barbaros Şansal, ülke 
nüfusunun 10'un eşcinsel olduğunu, yüzde 80'nin ise 'ne olduğunu bilmediğini' 
söylemiş.  
  
Bu ilginç açıklamadan şu sonucu çıkarabilir miyiz? Eşcinsel olanların kendi seçimi 
olduğuna göre ergendir, anlayacağınız seçmendir. Bu da 7 milyon seçmen demek, iyi 
bir proje ile bir yedi milyon daha oy alsalar iktidardalar. Belki kurtulus buradadır.  
  
Anlayacağınız işimiz yerel seçimlere değil cinsel seçimlere kaldı.. 
 

Oooobama, obama 

04 Nisan 2009 
 
Obama'nın hem Đstanbul hem de Ankara'da havaalanından otele geçişi ve bir yerden 
bir yere ulaşması sırasında “çakma” Obama devreye girecekmiş. Umarım 
Başbakanla da çakma Obama görüşür… 

 *** 
  

Yurdum DTP Grup Başken Vekili Demirtaş, Reuters Haber Ajansı'na  Obama’dan 
Güneydoğu için özerklik talep edeceklerini açıkladı. DTP Amerika’da mı özerk bölge 
istiyor?  
  
Demirbaş’a bir sözüm var . Kötu adam değil Obama, ama babamın oğlu olsa da 
güvenemem bir ABD başkanına. 

  
 *** 

  
Fosforun zeka gelişimine katkısını, yerel secim sonuclarında sahil şeridine bakarak 
görebiliyoruz.  
  
Türkiye ne kadar balık tüketirse, aydınlık o kadar yaklaşır!!!  

  
*** 

  
Star gazetesinin “Say'ın Türkçesi müzisyenliği kadar kuvvetli değilmiş” başlıklı haberi 
ise, Say'ın yazdığı “Mustafa Kemal Atatürk bugün bu saatte yaşıyor olsaydı, 
muhtemelen: ‘AKDENĐZ'DEKĐ ORDULAR!! ĐLK HEDEFĐNĐZ, ANADOLUDUR! 
ĐLERĐ!!!’emrini verirdi…” diye başlayan mektubu üzerine.  
  
Haberin içeriğini atlamışlar, dilbilgisinde takılmışlar.  
  
"Güneydoğu, 
Kürtler,... 
Çok haklı olarak DTP de karar kıldılar.." (virgülden sonra üç nokta ne anlama geliyor? 
Son satırdaki "de" de bitişik olmalı.)  
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"Orta ve Doğu Anadolu ve tabiki Ankara ve Đstanbul'un milyonlarca nüfuslu varoşları , 
iktidar partisi AKP de..." (Doğrusu "tabii ki" olacak. Son satırdaki "de" de bitişik 
olmalı) 
  
Bu haberi yazan, yapan, yaptıran ya da yapılması bizimkiler için iyi olur diye düşünen 
aklı evveller, hiç eğer ben elime bir mızıka alsam Bethoven çalarım diyor mudur?   
  
Abe kardeşim, bu mektubu yazan kendini ispat etmiş bir piyanist, edebiyatçı değil. 
Sanırım siz Orhan Pamuk’la Say’ı karıştırdınız.  
  
Haberin son bölümünde de bir ders vermiş haberci.  
  
Mektupla ilgili son not: Say, hayat mücadelesi veren Türk halkını eğitmeye 
kalkışmadan önce kendisine sağlanan büyük imkanlar içinde anadilini doğru 
yazmayı öğrenmeli. Yukarıda belirtilen yanlışlar bu mektupta bulunan 
yanlışlardan sadece bir kaçı. Say'ın mektubunda bunun gibi daha bir çok yanlış 
bulunmakta... 
  
Haberin  konduğu bölümden amacı belli zaten. Star gazetesinin politika bölümünde 
haber. Sanat veya kültür değil. 

  
*** 
  

TRT’nin Ayrılık dizisinde yurt dışında okulları olan ve sözü dinlenen 'Hacı' karakteri 
canlandırılıyor. Çeçenistan-Rusya savaşının da anlatıldığı dizideki, bu karakter acaba 
kimi anımsatıyor? 
  
1001. Türk büyüğü Fehtullah Gülen olabilir mi?  
  
Yok canım bu kadar da olmaz, devlet eli ile devletin kuruluş ilkelerine çomak sokan 
birini kahraman yapmaz!... demeyin.  
  

*** 
 
Danimarka Başbakanı Anders Rasmusssen'in NATO Genel Sekreterliği görevi için 
aday. Erdoğan, Londra’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rasmussen’e karşı 
oluşunu iki nedene bağladı. 
  
Bir: PKK'nın yayın organının durdurulmaması. 
  
Đki: Karikatür krizi.   
  
Konuşmasının mantığı şu: Bu iki konuyu Türk halkına anlatamam, onun için ben 
kişisel olarak bu olaya olumsuz bakıyorum.   
  
Anders Rasmusssen’in NATO Genel Sekreterliğine görevi için bence de iyi bir isim 
değil de, asıl aklıma takılan Erdoğan’ın bu konuyu Türk halkına anlatamam kaygusu.  
  
Çünkü bugüne kadar neler anlattı neler! Herkes, en azından yüzde kırk dinledi ve 
onayladı. 

 
*** 

  
Fetullah Gülen, www.herkul.org sitesindeki söyleşisinde Yazıcıoğlu’nun ‘örnek bir 
Anadolu insanı’ olduğunu söylerken ‘Anadolu insanının belli bir dönemde Đslam’a ve 
Türk dünyasına karşı gelen şer güçlere karşı koyduğunu’ anlattı. 
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1001. Türk büyüğüne destek olsun diye hatırlatalım. Son günlerin demokrasi 
kahramanı Yazıcıoğlu’nun hayatı: 
 
BBP'nin kurucusu ve genel başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'de 1970'lerden 
bu yana yürütülen kontrgerilla faaliyetleri içinde önemli bir yere sahipti. 1977-1978 
yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu, aynı dönemde 
MHP Genel Başkan Müşavirliği yapmıştı. 
  
Başta Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı olmak üzere, Türkiye'de kontrgerilla faaliyeti 
içinde bulunan kişiler ile yakın ilişkileri olan Yazıcıoğlu, 1978 yılında Abdullah Çatlı ve 
Mustafa Pehlivanoğlu Ankara'da göz altına alınınca emniyete telefon ederek "Bu size 
son ihtarım. Abdullah Çatlı’yı bırakmazsanız Ankara'nın 150 yerinde bomba 
patlatacağız" demiş ve Çatlı'yı serbest bıraktırmıştı. 
  
12 Eylül darbesinden sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılanan 
Yazıcıoğlu, 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kalmış, ancak herhangi bir cezadan hüküm 
giymeden tahliye olmuştu. Aynı dönemde idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu ise; 
Abdullah Çatlı, Đsa Armağan, Oral Çelik ve Mehmet Ali Ağca gibi sağcı katillerin 
Yazıcıoğlu'nun direktifleriyle hareket ettiğini söylemiş, Yazıcıoğlu'nun Şevkat Çetin'le 
birlikte "Ülkücü Gençlik Derneği'nin öldürme, yaralama, kurşunlama, bombalama gibi 
eylemlerini yöneldiren kişi olduğunu" ifade etmişti.  
  
Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra önce Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girmiş, 
ardından 1992 yılında BBP'yi kurmuştu. 
  
Kendisinin Sivas Katliamının düzenleyicileri arasında bulunduğuna dair iddialar 
ortaya atılmış, o ise Sivas'ta yakılan aydın ve sanatçıları "provokatör" ilan etmişti.  
  
Yazıcıoğlu'nun ismi, son olarak Hrant Dink cinayetinin ardından kontrgerilla 
faaliyetleri bağlamında anılmıştı. Katil ve azmettiriciler ile Alperen Ocakları ve BBP 
arasındaki tam olarak açıklanmayan bağlar olduğu basına yansımış, bu bağlantılara 
dair tatmin edici bir açıklama yapılamamıştı. 
 
 

Zenginleşen Türkiye'nin Polis Haftası 

12 Nisan 2009 
 
 
Türkiye'de son 5 yılda trafik kazalarında 719 bin 592 kişi yaralandı, 21 bin 721 kişi 
hayatını kaybetti. 
 
Türkiye'de 2002-2007 yılları arasında 2 milyon 782 bin 948 trafik kazası meydana 
geldi. Günde 1525 kaza.  Kazaların maddi bilançosu 3 milyar 933 milyon 40 bin 724 
lira.  
Halen Türkiye’de bulunuyor ve yaşıyorsanız ve de yukardaki sayıları 
okuyabiliyorsanız, emin olun ki oldukça şanslısınız. 

  
 *** 

  
1 Mayıs'ta ‘gösteri alanı değil’ diye işçilere kapatılan Taksim meydanında, ‘Polis 
Haftası’ kutlaması vardı. Türk Polis Teşkilatı'nın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
Taksim'e ‘Polis - Halk Yürüyüşü’ yapıldı.  
  
Erdoğan, 1 Mayıs’ın resmi bayram ilan edilmesi için emir vermiş. Đşçiler de Taksim 
meydanını istiyor. 
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Peki bu yıl sonuçta ne olur dersiniz? Birincisi, resmi tatil olduğu için polislere daha 
çok mesai verilecek. Đşçiler de tatil dayağı yiyecekler!  
  
Umarım yanılırım. 
  
Ha, bir de geçen sene Erdoğan 1 Mayısı tatil yapmanın maliyetinin 3 milyar lira 
olduğunu ve Türkiye’nin o kadar zengin olmadığını söylemişti. 
  
Türkiye mi zenginleşti yoksa zaten kriz nedeni ile çalışan mı kalmadı? 

  
 *** 

  
Belçika'da Danıştay, okullarda başörtüsünün yasaklanmasından yana görüş açıkladı. 
Resmi okulların büyük bölümü, bugünkü koşullarda başörtüsünü ve bazı dini 
sembolleri çeşitli gerekçelerle yasaklıyor. 
 
Sürekli olarak, Avrupa’nın her yerinde türban ile eğitim serbest diyenlerin türbanlarına 
toka olsun.  

  
*** 

  
Gazeteci Cüneyt Koryürek'e aracıyla 50 kilometrelik yolda, 70 kilometre hız ile 
çarparak ölümüne neden olan Nevzat Aslan, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme, bu cezayı 14 bin 600 TL adli para cezasına çevirdi.  
  
Hayatını 14 bin 600 TL ceza karşılığı kaybeden Cüneyt Koryürek kimdi?  
(1931, Ankara - 19 Ocak 2008, Đstanbul), Türk gazeteci ve yazar. 

Liseyi TED Ankara Koleji’nde, üniversiteyi Fresno State College, Kaliforniya’da 
tamamladı. Gazetecilik, Halkla Đlişkiler, Yakın Çağlar Tarihi okudu. Askerliğini 
Genelkurmay Başkanlığı’nda yedek subay olarak yaptı, burada o tarihte general olan 
Cevdet Sunay’ın tercümanı olarak çalıştı. 
 
Çalışma hayatına serbest muhabir ve basın danışmanı (1960 Roma Olimpiyatları ve 
1960 A.B.D. Seçimleri) olarak başlayan Koryürek, Ankara’da Turkish Daily News’da 
Yazı Đşleri Müdürü olarak çalıştı. 1962’de sahibi ve yöneticisi olduğu Delta Ajans'ı 
Ankara’da kurdu. Reklam ve Halkla Đlişkiler konusunda çalışan Delta Ajans 1973’te 
Đstanbul’a taşındı. Koryürek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yüksek 
Gazetecilik Okulu’nda Reklamcılık, Ankara Đktisat Fakültesi Yüksek Gazetecilik 
Okulu’nda Halkla ilişkiler, Đstanbul Marmara Üniversitesi Yüksek Gazetecilik 
Okulu’nda Gazetecilik dersleri verdi. 
 
Cumhurbaşkanı Sunay’ın Basın Müşavirliğini yaptı, Halkla Đlişkiler Derneği’nin 
kurucuları arasında yer aldı. "Avrasya Kıtalararası Maratonu" Yarış ve Organizasyon 
Direktörlüğü yaptı, Yedi Olimpiyat’da gazeteci olarak çalıştı. 
 
Olimpiyatlar konusunda TRT’de programlar yapan Koryürek, bu konuda yayınlanan 
iki kitabına ilaveten, Đstanbul Olimpiyatları Hazırlama ve Düzenleme Kurulu için de bir 
kitap hazırladı. 
Ayrıca, "Lider ve Liderlik" ve "Harf Đnkılabı" adlı kitapları yazdı. Eğitimini aldığı 
Amerikan üniversitesinin okul takımında yarıştı, okul takımının menajeri olarak görev 
aldı, antrenörlük kurslarına katıldı. Türkiye’de birlikte çalıştığı ve keşfedilmelerine 
büyük katkılarda bulunduğu bazı atletler Türkiye ve Balkan rekorları kırdılar, Avrupa 
ve dünya ölçeğinde müsabakalarda dereceler aldılar. AIPS Kartı sahibi olan 
Koryürek, Amerikan Atletizm Yazarları Derneği, Uluslararası Olimpiyat Tarihçiler 
Birliği ve Atletizm Đstatistikçileri Birliği üyesiydi. Atletizm Federasyonu’nda çeşitli 
dönemlerde Genel Sekreter, Asbaşkan ve Başkan olarak görev yaptı. 
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Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Radikal ve Sabah gazetelerinde özellikle atletizm 
ve olimpiyatlar konularında, aynı zamanda da genel içerikli konularde yazılar yazdı 
ve köşe yazarlığı yaptı. 
 
Ve… 
 
19 Ocak 2008'de Şişli'de karşıdan karşıya geçerken bir arabanın ona çarpması 
sonucu hayatını kaybetti.  

  
*** 

  
Obama Türkiye gezisinde Atatürk’e saygı duyduğu başlığına ağırlık verirken 
Obama’nın peşinde koşup Atatürk sayesine özgür yaşamlarını sürdüren ve saygı 
duymayanlara  ne demek gerek?  
  

*** 
  

Türk Hava Yolları kârını % 327 artırmış. 2008 yılına ait net kârı 1 milyar 134 milyon 
TL olmuş. Ne var yani Đstanbul-Tiflis seferinde Tiflis Havalimanı'na yaklaşma 
sırasında yanlışlıkla askeri meydana indiyse?Önemli olan kaç para kazandığı, 
düşmüş ya da inmiş kimin umurunda! 
  

*** 
  

“Hane halkının durumu iyi.  
Bankaların durumu iyi.  
Özel sektörün durumunda da o kadar çok korkulacak bir şey yok...  
Birtakım kırılganlıklar var.  
O kadar çok kötü bir durum yok”   
  
Yukardaki satırlar şiirsel bir masaldan alıntı değil Bakan Şimşek’in Mart 2009 da 
Türkiye Ekonomi analizi!!! 
  
  

*** 
  
Almanya'dan 5 ayda getirtilebilen Deniz Feneri V. Đddianamesi, 47 gündür tercüme 
edilemedi... umarız 2011 seçimlerine yetişir. 
  
  

*** 
  
Turgutlu’da Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği, polis gününde tabanca atışı 
yarışması düzenlemiş. Đlk kurşunu da Manisa Valisi Celalettin Güvenç sıkmış.  
  
Hayvan hastanesi açarken kurban kesen zihniyet için şaşırtıcı değil! 
 
 

"Baba beni imama gönder" 

18 Nisan 2009 
 
“Cumhuriyetin ilanı Đstanbul’un tarihi değerini ve saygınlığını düşürmüştür.” 
 
Yanlış anlamayın bunu padişah soyundan biri değil, Türkiye Cumhuriyet'inin Đstanbul 
belediye başkanı söylüyor. 
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Sayın “Topboş” a sormak lazım iki büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, doğu ile 
batının sentezi Đstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkent olmuş ya da olmamış kimin 
umurunda?  Đstanbul’u Essenve Pécs şehirleri ile kendini eş tutanlar şehrin değerini 
ve saygınlığını daha çok düşürmezler mi?  
  
Neden mi?  
  
Essen, Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyâletine bağlı, bu eyâletin ikinci ülkenin 
altıncı büyük şehridir. Eskiden bu bölge Almanya'nın en önemli demir ve kömür 
merkeziydi.  
  
Pécs ise (Osmanlı döneminde: Peçevi), Macaristan'nin güneyinde yer alan bir şehir. 
Baranya ilinin merkezi olan şehir nüfus: 156.576 (2005). 
  
  
  

*** 
  
Duyurulur: 
  
‘Baba beni okulan gönder’ 
  
 kampanyası 12.Ergenekon dalgasından sonra güncellenerek  
  
‘Baba beni imama gönder’ olmuştur.  
  

  
*** 

  
  
Milli Eğitim Bakanı Çelik, ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ile ‘Baba Beni 
Okula Gönder’ kampanyası koordinatörü Tijen Mergen’in zanlılar arasında olmalarına 
üzüldüğünü söylerken şu değerlendirmeyi yaptı:  
  
“Ama Mergen ’Sen niye (Baba Beni Okula Gönder) dedin diye’ gözaltına alınmıyor 
veya soruşturma konusu yapılmıyor. Saylan, bazı kız çocuklarına Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği kapsamında burs verdiği için soruşturmaya konu değil. Bazı 
medya kuruluşları meseleyi, ’Cumhuriyeti, Atatürkçülüğü savunanlar sindiriliyor, 
muhalif sesler susturuluyor’şeklinde bir formata soktu. Bunu kabul etmek mümkün 
değil.” 
  
Aptallığıma verin ama Milli Eğitim Bakanı Çelik, bakan mı savcılıkta mı çalışıyor? 
  
Tutuklama nedenini kimse bilmezken bakan nasıl biliyor? 
  
Yargı bağımsız değil miydi? 
  
Hani Ergenekon davasının siyasi boyutu yoktu?  

  
*** 

  
Bir ülkede başbakan beni de dinliyorlar diyorsa bunun iki sebebi olabilir.  
  
Ya, korku salmak ve bakın beni dinliyorlarsa herkezi dinlerler ayağınızı denk alın! 
demek istiyordur.  
  
Ya da, tüm güvenlik birimleri ve iletişim sistemleri kendi eli altında olmasına rağmen 
dinleniliyorsa, işini beceremiyor demektir…  
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Kırk katır mı kırk satır mı, seçin artık.  
  

  
*** 

  
Dini Sorular Komisyonu, resmi internet sitesinde sorulan 'Bazı din adamları ses 
çıkardığı ve dikkat çektiği için kadınların topuklu ayakkabı giymesinin dinen caiz 
olmadığını dile getiriyor. Bunun dinde bir yeri var mıdır? Kadınların topuklu ayakkabı 
giymesi dinen caiz midir?' sorusuna şu yanıtı verdi:  
  
“Gösteriş amacı güdüldüğünde her türlü giysinin giyilmesi sakıncalıdır. Kadınların, 
dışarda mümkün mertebe dikkat çekmeyen bir tarzda giyinip yürümeleri asıldır. Ses 
çıkartmak maksadıyla bir tür giysinin veya ayakkabının giyilmesi elbette caiz olmaz. 
Sağlık nedeniyle elbise altında ses yapmayan topuklu ayakkabı giymekte bir beis 
(Engel) olmaz. Ayak incik(baldırın ön kısmı)lerinin görülmesi ise zaten tesettürle 
bağdaşmaz.” 
  
Artık Türkiye’de kadın boy ortalamasının düşeceği kesin!  Bir de incikler kapanınca 
görsel olarak daha da kısa görünecekler.  
  
Bir çözüm önerim var:  SUSTURUCULU YÜKSEK TOPUKLU KADIN AYAKABILARI 
   

*** 
  
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Đlker Başbuğ'un Harp Akademileri Komutanlığı'nda 
yaptığı yıllık değerlendirme toplantısındaki konuşmaya, TARAF ve ZAMAN 
‘gazete’leri kendilerine bir suçlama olmamasına karşın yanıt verme gereği duydu ya 
da bunu görev bildi.  

*** 

 Ergenekon Operasyonu’nun 12. Dalgası Bilim ve Eğitim Dünyasını vurarak insana 
‘herşeyin başı eğitim’dedirtti. 
  
Gözaltına alınan isimlerin ortak noktası ne? 
  
Fethullah Gülen Cemaati’nin desteklediği, yürüttüğü eğitim sistemine alternatif, 
bilimsel eğitim sistemini desteklemeleri.  
  
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kız çocuklarının okula gitmesini özendiriyor, 
hem de laik eğitim modelini savunuyor.  
  
Tehlikeye bakın!  
  
Çağdaş Eğitim Vakfı, laik eğitimi savunan bir değerli sivil toplum örgütü. ÇEV üstüne 
üstlük Fethullah Gülen Cemaati’ne ait iki öğrencinin cemaate ilişkin itiraflarını 
kamuoyu önünde açıklamıştı. Bundan sonra ÇEV, terör örgütü üyesi öğrencilere burs 
verdiği gerekçesi ile polis tarafından basılmıştı. ÇEV ile Gülen cemaati o günden 
sonra sık sık mahkemelerde karşı karşıya geldi.  
  
ÇEV daha da büyük tehlike! 
  
Ya gözaltına alınan rektörler, Başkent Üniversitesi kurucu rektörü Mehmet Haberal, 
Uludağ Üniversitesi eski rektörü Mustafa Yurtkuran, Đnönü Üniversitesi eski rektörü 
Fatih Hilmioğlu, 19 Mayıs Üniversitesi Eski rektörü Ferit Bermay, cemaate karşı 
olmaları ile biliniyor. Bu rektörlerin ismini Abdullah Gül geçtiğimiz dönem yapılan 
seçimlerde çizmişti. Demek ki yetmemiş. 
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Prof. Dr. Erol Manisalı’yı yazdığı yazılarda, ABD ile cemaat bağlantısını ele alıyor. 
Cemaate karşı bir eğitim modelinin uygulanmasını savunuyordu ve bizi tüm dünyaya 
rezil ediyordu. 
  
Sağolasın adalet!!!  
  

*** 

  
Remzi beni okula ya da tatile gonder!!! 

Aslanlı Köşk, 23 milyon 800 bin lira bedelle Ramsey'in sahibi Remzi Gür’ün oldu.  
  
Ne kadar ilginç!  
  
Cumurbaşkanlığı seçiminde Gül için parayla oy toplamaya çalışan ve bu konuda 
suçlu bulunan, Remiz Gül. 
  
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının çocuklarının eğitimini üstlenen, Remzi Gül!   
  
Ne kadar ilginç! 
  
Erdoğan'ın ABD'de eğitim gören çocuklarının burs parasını ödediğini açıkladığı Gür, 
Ramsey mağazalarının da sahibi. Ayrıca Başbakan Erdoğan birçok yaz tatilini de 
Gür'ün Ekinlik Adası'ndaki lüks villasında geçirdi. Gür, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde CHP milletvekili Mehmet Yıldırım'a Abdullah Gül lehine oy kullanması 
için rüşvet vermeye teşebbüs etme suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.  
  

*** 
Bu da oldu!  
  
NTV’de yayınlanan “Yazı Đşleri” adlı programda Vakit gazetesinin Prof. Dr. Türkan 
Saylan hakkında yaptığı insanlık dışı haber üzerine Ruşen Çakır’ın ‘faşistlik 
yapanların başında Vakit gazetesi geliyor’ sözlerine feryat eden Vakit gazetesi, ‘faşist 
saldırı’ya uğradıklarını yazdı.   
  
Yaşasın demokrasi ve insan hakları ama eğer benim içinse! 
   

*** 
   
Jandarma Genel Komutanlığı sivilleşiyormuş. En geç beş yıl içinde Jandarma Đçişleri 
Bakanlığı'na bağlanacak, kurumda asker yerine profesyonel siviller görev alacak, 
başına Kara Kuvvetleri'nden orgeneral değil Emniyet'ten polis atanacakmış.  
  
Bu sivilleşme, umarız içine giremiyorsan başına geç taktiği ile F tipi değildir.  
 

Hepimiz ineğiz 

25 Nisan 2009 
 
25 ülkeden 300 bilimci altı yıl uğraşıp ineğin gen haritasını çıkardı.  
 
Böylece en iyi et ve sütün yanı sıra insanın gen haritasına giden yol da açıldı. Zira 
genler yüzde 80 özdeş! 
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Ben de hep dünyada yaşayan bu insanların, en iyi oranla % 80 inin bu kadar aptalca 
seçimleri nasıl yaptığını merak ediyordum. Bilimsel olarak da kanıtlanınca içim 
rahatladı. 
  

*** 
  
Taraf gazetesinin DTP ile ilgili tutuklamalara kayıtsızlığı acaba çözümü Kuzey Irak 
başkanı Barzani’de aramasından mı?  
  
Eğer böyle ise, Erbil toplantıları bu fikrin gelişmesinde ne kadar yardımcı olmuştur? 
  

*** 
  
Seçimlerden önce havalarda gezen yolsuzluk dosyalarına ne oldu?  
  
Adli tatil de değil. Ergenekon davası canavar gibi sürüyor.  
  
Yoksa dosyalar 2011 seçimleri için tekrar raflara mı kaldırıldı? 
  

*** 
  
Erbakan, bu yaşta bu performans!  
  
Đran’da Cumhurbaşkanı gibi gezen çok önemli temaslarda bulunan Erbakan, dönünce 
ne hatırlayabilecek merak ediyorum. 
  

*** 
  
Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Anakent Belediyesi’nin haftalık yayın organında, 
“Ankara’da görülmesi gereken tarihi mekânlar” arasında Kocatepe ve Hacı Bayram 
camileri sıralanırken, Anıtkabir ile Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri’ne yer 
verilmedi.   
  
“Ankara’da görülmesi gereken tarihi mekânlar” olarak  
  

• Ankara Kalesi 
• Jülian Sütunu 
• Augustus Tapınağı 
• Hacı Bayram Camii 
• Roma Hamamı ve 
• 22 yıl önce yapımı tamamlanan Kocatepe Camisi 

  
sayıldı.  
  
Ancak örneğin Kocatepe Cami’nden daha eski olan Cumhuriyet dönemi yapılarının 
“yok” sayılması dikkat çekti. Belediyenin bülteninde yer vermediği Ankara’daki tarihi 
mekânlar şöyle: 
  

• Kurtuluş Savaşı Müzesi  

• 1. TBMM Binası 
•  Cumhuriyet Müzesi 
•  2. TBMM Binası 
• Anıtkabir  
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• Ulus Cumhuriyet Anıtı 
• Anadolu Medeniyeler Müzesi, 
• Etnografya Müzesi 
• Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 
• Atatürk’ün Mekânı Müze Köşk, 
• Atatürk Evi, Alagöz Karargâh Müzesi,  
• TBMM  
 
Eee Ankara’ya müstahak …!  

*** 
  
Belediyenin 'Đstanbul'un trafik sorununu çözecek' diye Başbakan'ın, bakanların 
katıldığı törenle sefere başlattığı metrobüslerin çoğu verimsizlikten garaja çekilmiş. 
Avcılar - Söğütlüçeşme metrobüs hattında kullanmak için Hollanda’dan ithal edilen 
her biri 2.4 milyon TL değerindeki 50 Phileas marka otobüsün teslim alınan 35 adedi, 
Đstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yokuş çıkmakta ve hızlanmakta zorlanan, 
süspansiyon sisteminde sorun olan ve yol tutuşunda bekleneni veremediğinden 
seferden kaldırıldı. 
 
Aklın A’sının yerini Allahın A’sı,  
 
Đktidarın Đ’sinin yerini ilişkilerin  Đ’si,  
 

Devlet’in D’si yerine dolandırıcının D’si olduğu sürece daha çok yürümeyen-büslere 
bineriz. 

*** 
 
Türban tartışmaları sırasında en koyu türban savunucusu haline gelen, kendini de 
´muhafazakar eşcinsel´ olarak tanıtan AKP’nin politikalarını savunduğu bilinen, 
modacı Cemil Đpekci 
  
Đçki yok, eğlence yok, bu böyle olmaz..., demiş.  
  
Günaydın Cemil bey! 
  

*** 
  

T.C. 60. Hükümetine, başta da Erdoğan’a sormak gerek. Azerbeycan’la ilgilenmeleri 
için, Azerbeycan’a şeriat mı gelmesi gerek? 
  
Yoksa Obama’nın tavsiyesi mi gerekiyor? 
  

*** 
   
TRT radyolarında ulusal bayram ve anma günleri için hazırlanan özel proğramlara, 
önümüzdeki 23 Nisan'dan itibaren son verildi! 
TRT yönetimi bu uygulamayla, konuyu birkaç özel programa sıkıştırmak yerine tüm 
yayın akışına yayma amacını güttüklerini savundu. 
Đlginc değil mi, devletin ulusal kanalı, o ulusu oluşturan ya da oluşmasında katkıları 
olanları anmak için özel proğramlar yapmayacak!!!  
 
Amaç ne ola ki?   
 
Kazanımları unutturmak mı yoksa toplumun yeni oluşumlarına katkıda bulunmak mı?  
Örneğin, katkıyı kutlu doğum haftası ile mi yapacaklar? 
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*** 

  
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın, hatta muhalefetin koltuklarına 23 Nisan’da oturan 
 çocuklar, hep orada mı kalsaydı, ne dersiniz?  
  

*** 
  
Alman savcıların, Türkiye'deki 15 kişinin ifadesinin alınması için Ankara'dan talepte 
bulunduğu ortaya çıktı. 
  
T.C. Adalet Bakanlığı, 'Böyle bir dosya yok' diyor. Alman Savcılık yetkilileri, “Deniz 
Feneri dosyası ile birlikte gönderdiğimiz bir dosya ile Zekeriya Karaman ve Zahid 
Akman’ın da aralarında olduğu 15 kişi hakkında bilgi istedik. Yanıt verilmedi” 
açıklaması yaptı.  
  
Şu Almanya ile Türkiye arasındaki dosya gönderme ya da isteme olaylarını çözmek 
için biraz ithalat ihracat yapan şirketlerden ders alsalar! 
  
Şirketler de bu hızla yazışsa, Türkiye ihracatının durumunu düşünün! 
  

*** 
  
Genelkurmaybaşkanı Đlker Başbuğ’nın konuşmasından sonra, Güney Doğu’da 
yumuşayan askerin tavrına karşın, aynı bölgede polisin bu hırçın tavrı neden?  
  
 

Sözünün eri Rasmussen 

03 Mayıs 2009 
 
“Mardin’de içki içecek turistik tesis yok. Böyle turizm olmaz” açıklaması ile geçen 
hafta gündeme gelen Cemil Đpekçi muhafazakar çizgisinden dolayı kendisini 
eleştirenlere böyle yanıt verdi. “Kadın olsam türban takardım.”  
  
Cinsel seçimine karışmayan AKP, eminim türbanına da karışmaz... Modacı değil 
misin, tak da yeni moda olsun. Hem de Đslami kesimde erkek kadın ayrımına belki 
pozitif bir katkın olur. 
  

*** 
  
Amerika'daki Freedom House (Özgürlük Evi) adlı sivil toplum kuruluşunun 2009 
Basın Özgürlüğü raporunda, Türkiye 101'inci sırada, yine 'kısmen özgür' ülkeler 
arasında yer aldı. 
  
Kısmen özgür deyimi de hep aklıma takılmıştır. Özgür olan kısım yandaş olan mı 
acaba? 
  

*** 
  
Alman savcıya göre Deniz Feneri dosyası Türkiye’ye Türkçe olarak gönderilmiş. 
Đlginç ki  savcılarımız 65 gündür dosyayı Türkçe’den Türkçe’ye tercüme etmeye 
çalışıyorlar ve hala bitmedi. 
  
  

*** 
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"Kızına sahip çıkmazsan, kafasını keserler".  
  
57 gün önce öldürülen ve katilinin zengin bir ailenin oğlu olduğu için bulunamadığı 
düşünülen Münevver'in ailesine, Đstanbul Emniyet Müdürü Cerrah'tan yorum:  
  
"Takip etselermiş kızlarını, sizin kızınız olsa, gece erkek arkadaşının evinde geç 
saatlere kadar kalmasına izin verir misiniz?"  
  
Buna ne denebilir ki!  
  
Hırsız mı girdi? Malınıza sahip olsaydınız! Kapkaççılar mı çarptı? Sokağa 
çıkmasaydınız!  Evinizde saldırıya mı uğradınız? Kapıyı açmasaydınız! 
  
Bu hırsızlar, katiller bir de 1 Mayıs olmasa ne güzel yönetecek Đstanbul Emniyeti’ni 
Celal Bey’le vali bey ama…  
   

*** 
  
Bir ülke düşünün yurttaşını numaralıyor!  Sonra her işlemde bu numarayı soruyor.  
  
Dahası yurttaşdan kendine ait olan ve devlet tarafından zoraki verilen numarayı 
öğrenmek için para alıyor. 
  
Yabancıdan değil Türkiye’den sözediyorum.  
  
Artık yurttaşlık numaranızı öğrenmek için para ödeyeceksiniz. 
   

*** 
  
NATO Genel Sekreterliği'ne seçilen Danimarka'nın eski başbakanı Anders Fogh 
Rasmussen, yardımcısı olarak Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr'ı 
seçtiğini açıkladı. Doğal olarak verdiği sözü tutu ve yardımcısını Türkiyeden seçti.  
  
Hatırlayalım Erdoğan karşı çıkmıştı Rasmussen’in seçilmesine sonra  koşullar 
karşılığında razı olmuştu. Neydi koşullar: 
  
1. Rasmussen'in en önemli yardımcıları Türk olacaktı: Neyse canım Türk olmadı ama 
Türkiye’den oldu. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr. 
2. Rasmussen karikatür krizinden dolayı Đstanbul'da Müslüman dünyasından özür 
dileyecekti. Özür dilemedi ama zaten omzunu kırdı! Anlayacağınız Allah cezasını 
verdi o da özür yerine geçer. 
3.ROJ TV in kapatılması için çalışacaktı. Büyük olasılıkla sözünü tutup evdeki 
televizyonu kapatmıştır, artık Roj TV’yi seyretmez. 
  
Bu parıltılı başarıdan sonra TC Başbakanını kutlamak gerekiyor. Sahiden de 
uluslararası politikaya değişik bir bakış açısı ve denge getirdi. Mösyölerin öğreneceği 
daha çok şey var. 
  

 *** 
  
1 Mayısta Genç Siviller olarak bilinen, malum cemaatin de desteklediği yazılıp çizilen, 
liberal olarak bilinen grubun  ‘1 Mayıs 77'de buradan ateş edenler bulunsun’ pankartı 
açıp eylem yaptığı yer dikkat çekti.  
  
‘The Marmara’ Đstanbul’un ortayerinde beş yıldızlı otel. Elbette Taksim’de. ‘The 
Marmara’da bir oda kaç para acaba?  
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Aptalığıma verin ama: Genç Sivillerin kullandıkları tanıtaç (logo) çok ilginç: Benim 
gençliğimde ABD’yi çağrıştıran ‘converse’ lastik ayakkabı değil mi?  
  

*** 
  
Erdoğan çıkardığı Milli Görüş gömleğini tekrar mı giyiyor? 
  
Son kabine değişikliği, AKP’nin önümüzdeki seçimlerde Saadet Partisi’nin oylarına 
göz diktiğinin kanıtı gibi durmuyor mu? 
  

 *** 
  
ABD Kongresi’ne bağlı Uluslarası Din Özgürlüğü Komisyonu, Türkiye’de uygulanan 
‘katı laiklik’ nedeniyle halkın dinini yaşamakta zorluk çektiğini, laikliğin yumuşatılması 
için ABD’nin Türkiye’yi yeni yasalar çıkarılması konusunda teşvik etmesi gerektiğini 
kaydetip, Obama’ya şu önerileri sundu: 
 
- Türkiye’de dinin daha özgürleştirilmesi için yasalar çıkarılması teşvik edilsin. 
Özellikle kadınların kamusal alanda dinlerini kıyafetleri aracılığıyla da yaşayabilmeleri 
için Türk yetkililerle işbirliği alanları aransın.  
 
- Bunu yaparken Türk devletinin laik yapısının korunması ve başörtüsü takmama 
tercihinde bulunanların da haklarının korunması için çabalar gerçekleştirilsin.  
 
- Her kim olursa olsun, başörtüsü takan ya da takmayan, eğitim hakkının sağlanması 
için çaba sarf edilsin. 
  
Sağolsun şu Obama! 100. gününde yaptığı açıklamalardan anlaşıldığı kadar başında 
bu kadar dert varken bile, Türkiye’nin laikliği, Ermeni sorunu, ekonomisi, eğitimi, 
askeri, AB’ye üyeliği herşeyi ile ilgileniyor.  
  
Diyorum ki Erdoğan’la bir yer değiştirseler. Türkiye’de pek bir şeyin değişeceğini 
sanmam ama ABD halkı ...!!! 
 
 
Analar günü 

09 Mayıs 2009  
 
 
Anneler gününüz kutlu olsun ama eğer Türkiye’de yaşıyorsanız önce aşağıdaki 
oranlara bir bakın! 
 
% 13 sadece kendisi için çalışabilen ‘şanslı’ kadınların oranı 
% 42 hem fiziksel hem de cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı 
% 75 Okuma-yazma bilmeyen nüfus içinde kadınların oranı 
2.500 kadın sadece bir yılda, anne olmak uğruna yaşamını yitiriyor.  
 
Her beş kadından birinin okuma-yazma bilmediği Türkiye’de, kadınların yüzde 40’ı 
görücü usulüyle, yüzde 20’si ise nikâhsız evlendiriliyor. 
  
Fiziksel ve cinsel şiddeti bir arada gören kadın oranı yüzde 42’yi bulurken 3 kadından 
biri eşinden dayak yiyor.  
 
Eve gelen misafirlerin yanına dahi çıkamayan kadınların oranı ise yüzde 65.  
 
Tüm annelerin ve anne adayı kadınların ANNELER GÜNÜNÜ UTANÇ ĐÇĐNDE 
KUTLARIM. 
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*** 
 
Yerel seçimlerde siyasi partiler 136 milyon lira harcadı. AKP 29 Mart'ta yapılan yerel 
seçim sürecinde genel merkez olarak yaklaşık 30 milyon lira harcarken teşkilatlara da 
11 milyon lira gönderdi. AKP seçim dönemi boyunca toplamda 41 milyon liralık seçim 
harcamasında bulundu.  
 
Yerel seçimler için en çok harcama yapan partilerden biri de CHP. CHP, seçimlerde 
propaganda faaliyetleri için genel merkez olarak 13 milyon 679 bin lira harcarken, 
teşkilatlara 32 milyon 101 bin lira aktardı.  
 
MHP ise seçim sürecinde genel merkez olarak 20 milyon 332 bin, teşkilatlar bazında 
5 milyon 504 bin lira harcama yaptı.  
 
Yerel seçimlerde DTP genel merkezinin 3 milyon 500 bin lira harcadığı açıklanırken, 
teşkilatların da 7 milyon lira harcadığı söyleniyor. 
 
Genel merkez olarak seçimlerde 2 milyon lira harcayan DSP, teşkilatlara ise 8 milyon 
lira gönderdi. NTV'nin haberine göre seçimlerde, diğer siyasi partilerden DP 2 milyon, 
BBP ise 250 bin lira harcadı.  
 
29 Mart yerel seçimlerinde en fazla oyu alan üç partinin seçim harcamaları şöyle 
oldu:  

AKP 
Teşkilatlara gönderilen 11.000.000 - Reklam Panosu 10.000.000 - Bayrak alımları 
5.250.000 - Kamuoyu Araştırması 4.500.000 - Gazete ilanları 4.000.000 - Miting 
harcamaları 3.800.000 - Uçak ve helikopter kirası 450.000 - Đnternet ve reklam 
400.000 - Rozet 201.000 - Kargo giderleri 46.000 - Diğer 1.353.000 
Toplam 41.000.000  
 
CHP 
Teşkilatlara gönderilen 32.101.000 - Bayrak alımları 5.756.000 - Miting harcamaları 
3.552.000 - Reklam Panosu 2.791.000 - Uçak ve helikopter kirası 468.000 - 
Kamuoyu araştırması 453.000 - Rozet 328.000 - Kargo giderleri 207.000 - Yayın 
aracı kiraları 63.000 - Google reklam 61.000 
Toplam 45.780.000  
 
MHP 
Bayrak ve rozet 8.150.000 - Teşkilatlara gönderilen 5.504.000 - Reklam Panosu 
5.221.000 - Matbuat ve baskı 1.035.000 - Ajans gider.ve canlı yayın 734.000 - Aday 
tanıtım ve miting 720.000 - Film ve Sinema reklamı 702.000 - Diğer 3.770.000 
Toplam 25.836.000 
 
Sağolsunlar seçim sayesinde küresel ekonomik kriz Türkiye’yi teğet geçti. Bir 
düşünün 136 milyon TL de piyasaya girmese ekonomideki küçülme ne olurdu! 
 

*** 
 
AKP’li Belediye Başkanı Serdar Kalaycı’nın, Meram Belediyesi Bayan Voleybol 
Takımı'nı, bayan sporcuların şort giydikleri gerekçesiyle kapattığı iddia edildi.  
 
Başkan eminim kızları düşünmüştür. Çarşafla şampiyon olma şansları sıfırdı! 
 

*** 
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ABD Afganistan'a yönelik en kanlı saldırılardan birini düzenledi. 
 
Afganistan Devlet Başkanı Karzai'nin Vaşington ziyareti sırasında gerçekleşen 
saldırıda 150'ye yakın sivil yaşamını yitirdi. Farah eyaleti valisi de Kızılhaç'ı doğruladı 
ve ‘sayı veremeyeceği kadar’ sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. 
 
Ve Türkiye’de büyük basın bu haberi vermedi.  Türkiye’deki haber yoğunluğundan mı 
yoksa Afganistan’a asker göderme olasılığımızdan mı?  
 
Ben de çok kötü niyetliyim canım eminim duymamışlardır. 
 

*** 
 
Eski Milli Eğitim bakanı Hüseyin Çelik’in bakanlığının son iki haftasında imzaladığı 
atamanın Türkiye genelinde 350'yi bulduğu, bu sayının 146'sının Đstanbul'a ait olduğu 
öğrenildi.   
 
Bakan artık Đstanbul’da yaşayacak, anlaşılan eşini dostunu da yanında görmek 
istiyor.  
 

*** 
 
Devletin 2 numaralı koltuğunda oturan TBMM Başkanı Norveç’e, Başbakan 
Yardımcısı Arınç ise Lübnan’a gitti.  
 
Gitti de nasıl gitti? 
 
Toptan, THY’nin tarifeli uçağına bindi.  
 
Arınç’a ise Başbakanın özel uçağı tahsis edildi.  
 
Başbakanın ağabeyi olmak zor iş. Yaşına verin! 
 

*** 
 
Nanoketnoloji uzman Detlef Kuschel, 2029 yılında dünyanın yakınından geçmesi 
beklenen Apophis adlı asterodin 2036 yılında yörüngesini değiştirip dünyaya 
çarpabileceğini söyledi.  
 
Yok canım o bizi teğet geçer! 
 

*** 
 
Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Davut Dursun, Mardin'deki katliam vesilesiyle 
gündeme gelen kan davalarının ‘bu topraklardaki cinayet işleme kültürü’nün izin 
verdiği ölçüde icra edilmesinin bir yere kadar anlaşılır olduğunu, asıl incelenmesi 
gereken sorunun, katliam kurbanlarının namaz kılarken öldürülmeleri olduğunu 
söyledi.  
 
Davut beyin bu düşüncesi mi desek düşüncesizliği mi bilemiyorum ama emin 
olduğum bir şey var. Bu düşünce tarzının katliamları toplum gözünde 
normalleştirmesi kaçınılmaz! 
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*** 
 
Samanyolu Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Böken’in TRT Haber ve Spor 
Yayınları Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğine ilişkin haber 
yayınlandı.  
 
Bu habere karşı TRT’den  ‘Son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan TRT'ye 
STV kökenli müdür başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ahmet Böken isimli 
çalışanımızın hiçbir idari görevi bulunmamaktadır.’ açıklaması geldi.  
 
Ama TRT 1 haber jeneriğinde Ahmet Böken’in adı Haber ve Spor Yayınları Dairesi 
Başkan Yardımcısı olarak geçiyor, ne haber!  
 
Ne dersiniz, TRT çalışanlarını mı bilmiyor, calışanlarından mı utanıyor?  
 
Yoksa… yoksa cemaatin TRT’ye sızmasını, şey pardon göbekten girmesini mi 
gizliyor?  
 
  

Eğitilmemiş eğitimci 

16 Mayıs 2009 
 
Geçtiğimiz ay sonu (Mart 2009) Ankara Gazi Üniversitesi' nde 1.Ulusal Sınıf 
Öğretmenliği Kongresi yapıldı. Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda sınıf 
öğretmeni toplantıya ilgi göstererek Ankara'ya gitti. Kongrede bir çok tebliğ sunuldu. 

Toplantı'nın ikinci günü 'Sınıf Öğretmeninin Özellikleri' başlıklı oturum yapılırken 
kürsüye Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Enver Tahir Rıza geliyor. Đlköğretimin 
beş yılında tek öğretmenin 1.sınıftan 5. sınıfa kadar değişmeden görevini sürdürmesi 
etrafında tartışmalar yapılıyor. Prof. Dr. Enver Tahir Rıza sözlerine başlarken  
  
''beş yılda tek öğretmenin aynı öğrencilerle birlikte olması, olumlu değil'' diyor.  
  
Sonra, ''bir de'' diyerek devam ediyor:  ''Cinsiyet sorunu var.''  
  
Herkes Enver Hoca'nın sözlerinin devamını nasıl getireceğini merakediyor.  Hoca 
''biliyorsunuz, ülkemizde karma eğitim modeli uygulanıyor'' vurgusunu yaptıktan 
sonra, salonu dolduran yüzlerce kadın  öğretmenin gözlerinin içine bakarak aynen şu 
cümleyi sarfediyor:  ''Hanım öğetmenler erkeklere iyi örnek olamazlar! '' 
  
Meslekte 35 yılını geride bırakmış olan hanım öğretmen Yücel Demirhan  ''Artık bu 
kadarına dayanamam'' diyerek yerinden kalkıp  salonun çıkış kapısına doğru 
yöneliyor. Arka sıralarda oturan kongrenin organizasyonunu yapan hocalara dönerek 
''bu  toplantıyı protesto ediyorum'' diyor, arkasından ekliyor:  ''Ben ona örnek 
olamazsam, o da bana örnek olamaz!'' 
  
Demirhan'ın ardından toplantıya katılan Đstanbul Doğuş Lisesi öğretmenleri, 
Bahçeşehir öğretmenleri ve Alev Okulları öğretmenleri salonu terk ediyor.  
  
Cumhuriyet'in ilanından 83 yıl sonra Bağdat Üniversitesi çıkışlı bir Akademisyen 
eğitimci, kadın öğretmenler ile erkek öğrenciler arasına derin bir kama sokmak 
cesaretini gösteriyor. Üstelik bunu kadın öğretmenleri aşağılayarak yapabiliyor.  
  
Bu skandal, kapalı kapılar ardında sessizlikle geçiştiriliyor.  
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Đnsan sayın Prof.Dr. Enver Tahir Rıza’nın eğitimi sırasında kimi model aldığını 
merakediyor.  
 
Zooloji sıtajında etkilenmiş olabilir. 
  

*** 
  
Osmanlı’nın ilk yıllarından kalan Đstanbul, Zeytinburnu/Kazlıçeşme’de bulunan Alevi 
Bektaşi dergahlarından Erikli Baba Dergahı.  
  
Tarihi kaynaklara göre Erikli Baba; Alevi Bektaşi halkın yakından tanıdığı, sevdiği 
saydığı, buyruğundan gidilen, Alevi - Bektaşi toplumunun “Serçeşmesi” kabul edilen 
Hacı Bektaş Veli’nin ilk halifelerindendir. 
  
Yani Alevi- Bektaşiler toplumuna gore Erikli Baba Dergahı önemli bir simge. 
  
Cemaatin yayın organı Samanyolu  TV’yi de biliyorsunuz.  
  
Hiçbir Müslüman ülkesinde kutlanmayan “Kutlu doğum Haftası”nın son yıllarda 
Türkiye’de adeta ulusal bir bayram gibi kutlanıyor, hatta daha ileri  
  
Peki Türkiye nüfusunun büyükce bir bölümü olan Aleviler bunu kutluyor mu? Elbette 
hayır. 
  
Ama Samanyolu TV bir dönemdir, nedense Erikli Baba Dergahı’ndan yayın yapıyor. 
Bu hafta da Erikli Baba Dergahı’nda “Kutlu Doğum Haftası” anması vardı. Konuşmacı 
Đlahiyatçı Harun Tokak idi. 
  
Açılım açılım alın size cemaatin Alevi açılımı… Vatana millete başta da Alevilere 
hayırlı olsun.  
  

*** 
  
Kırk yıllık Güney Doğu Sorunu oldu Kürt sorunu. Bir yirmi yılda Kürt sorunu ile 
oyalanırız. Yirmi yıl sonra da yeni isim bulup bir önceki sorunu çözmüş oluruz. 
  
Seviyorum bu akıllı idarecilerimizi….  
  
  

*** 
  
Bu hafta Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16’ncı Benediktus, kutsal toprakları 
ziyaretini sürdürdü. Salı günü Kudüs`de ağlama duvarı önünde dünya barış için dua 
etti de… Daha geçen aylarda Kudüs`de değişik kiliselerin papazları haçları silah gibi 
kullanıp birbirlerine girmemişler miydi? 
  
Papacığım sen bırak dünyayı kudüsteki kiliseleri barıştır yeter.  
  
  

*** 
  
Halkın huzuru için Çankırı Valisi Şemsettin Uzun, yayınladığı tebliğ ile halka açık 
yerlerde ve taşıtlarda içki içilmesini yasakladı. 
  
Tebliğde, amacın Çankırı il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile trafik 
kazalarının önlenmesi ve meydana gelebilecek çeşitli suçların önüne geçilmesi 
olduğu belirtildi. Ayrıca, bu kararın Çankırı il sınırları içerisinde bulunan taşıtları, 
mahalleleri, caddeleri, sokakları, park ve bahçeler ile herkes tarafından görülebilecek 
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yerleri kapsadığı ifade edildi. Kararın halkın kullanılmasına sunulan piknik ve ören 
yeri gibi alanları da kapsadığı açıklandı.  
  
Bu hesaba göre perdeler açıkken de içki içmemek gerek. Ne de olsa pencere halka 
açık ve halkımızın huzuru kaçabilir.  
  
Cumhuriyetin Valisini candan kutluyor, yakın bir gelecekte Đstanbul valisi olarak 
görmeyi umuyoruz. Bu kadar düşünceli bir valinin mutlaka ödüllendirilmesi gerekir!  
  
Belki de kendisine 4. Murat ödülü verilmeli. 
  
  

*** 
  
Đstanbul’a vali olmak istiyorum.  
  
10 milyonun üstündeki bir şehri idare etmek zor iştir diye düşünüyor olabilirsiniz.  
  
Yanıldınız!!! Sanırım dünyanın en kolay, hatta doğrusu en sorumsuz işi.  
  
Valinin sorumluluğundaki emniyet kuvvetleri gene bu hafta bir esnaf dövdü, bir okul 
ve eve gaz bombaları yolladı.  
  
Hemen aklıma geçen sene 1 mayısda, bir turist çiftin ve kafede oturan bir adamın 
yediği dayak geldi. Eşi ile birlikte yemek yiyen bir adama okkalı bir tokat, oturan bir 
kıza tekme atma özgürlüğüne her ülkede rastlanmaz.   
  
Bunun yanısıra, bol miktarda hatta kendisine bile zarar verecek gaz kullanımı ile 
çoluk çocuğu terbiye etmekle sürekli manşet olan polis teskilatı. Bu nasıl başarılı bir 
eğitim ise binlerce kişinin çalıştığı poliş teşkilatında hiç hata yapan yok!  
  
Tüm bu olaylara karşın Validen açıklama ise hep aynı:  BU OLAYLAR 
PROVAKATÖRLERĐN ĐŞĐDĐR.  
  
Anladığım kadarı ile bu cümleyi düzgün söleyebilirsem Đstanbul’a vali olabilirim. 
  
Canım valinin işi o kadar mı dediğinizi duyar gibiyim. Ama geri kalan işler kolay.  

• Devlet büyüklerini karşıla.  
• Protokol işlerini hallet  
• Açılış ve koktellere git 
• Çok sıkıştığın yerlerde YASAKLAR koy… 

Nasıl olsa hesap soran yok. Ankara ile aran iyi olsun yeter.  
  
Haksızlık yapmayalım. Yukarada saydıklarımı yapan herkez her şehre vali olur.  
  
  

*** 
  
ABD'den savaşa 100 milyar dolar. Obama, Irak için para arıyor.  
  
Bush buluyordu, gitti. 
  
  

*** 
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Herkeze, Kanal 7 ve Samanyolu TV nin haber bültenlerini seyretmelerini salık 
veririm. Hatta iletişim derslerinde bir yayın organı nasıl kullanılmalı başlığında örnek 
olarak gösterilebilinir. 
  
Ankara'da 17 mayısda yani Pazar günü Cumhuriyet Mitingi var.  
  
Cemaatin yayın organı Samanyolu TV üç gündür mitingle ilgili “haberler” yapıyor. 
Şey…  Daha doğrusu yanlızca bu “haberi” yapıyor. Hatta tehdit ediyor. TV tam 
militan tavır içinde. 
  
Kanal 7 de kendi derdinde. Haberlerinin büyük bir kısmı, Deniz Feneri Yolsuzluğu 
davası yüzünden ne kadar haksızlığa uğradığından, yargısız infaz yapıldığından 
şikayetci. 
 

Aptallığıma verin de kim daha hoca. 

23 Mayıs 2009 
 
Yeni Türkiye mi dersiniz yeni Osmanlı mı? Fark etmez! Tablo ilginç.  
Hükümeti oluşturan parti devleti yıkmaya teşebbüsten mahkum. 
  
Devletin başı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, sahtecilik şühesiyle yargılanması 
gerekiyor.  
  
Vallahi ben demiyorum. Adalet diyor.  
  

*** 
  
Dün Ankara’nın Tandoğan meydanında yapılan Cumhuriyet Mitingi, iktidar yanlısı 
gazetelerin birinci sayfalarında şöyle yer aldı:  
Zaman: Tandoğan Meydanı’nda Ergenekon Buluşması  
Sabah: Ankara’da Cumhuriyet Mitingi Yapıldı 
Yeni Şafak: Đkinci Dalga  
Türkiye: (görmedi)  
Bugün: (görmedi) 
Star: (görmedi)  
Vakit: Ergenekon’a destek mitingi fiyasko  
Taraf: Cumhuriyet Mitingi Bildiğiniz Gibi 

 *** 
  
Đstanbul Emniyeti, Başakşehir’deki yıkımlar sırasında polisten dükkanının önünde 
yediği dayak kameralara takılan Hüseyin Pekdemir’in “provokatör” olduğunu ilan etti. 
  
Hımm… Anlaşılan, polis elbisesi giymeyen herkez Đstanbul’da “provokatör” olabilir.  
  
Geçen hafta demiştim Đstanbul’a vali olmak istiyorum diye. 
  
Peki bu adam suçlu ise neden serbest, suçsuzsa neden “provokatör” olarak 
suçlanıyor?  
  
Diyelim ki suçlu. Suçluların cezasını bu ülkede polis mi veriyor? 
  
Doğru ya, mahkemeler Ergenekonla uğraşıyor. Ergenekonla uğraşmayanlar da 
hükümeti eleştirdiği için politika ile uğraşmakla suçlanıyor. 
  

*** 
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Vakit gazetesi internet sitesinde, Ergenekon'un Saylan'ı propaganda amaçlı olarak 
öldürmüş olabileceğini iddia etti.  
  
Vakit Gazetesi, internet sitesi habervaktim.com'da "Saylan'a otopsi yapılacak mı?" 
başlığıyla verdiği haberde dudak uçuklatan bir senaryoyla saldırılarını sürdürdü. 
  
Bu haberi yazana beyin biyopsisi yapılması gerek. Eğer bulabilirseniz. Narkoza da 
gerek yok…  
  

*** 
  
New Yorker dergisinin Pulitzer ödüllü ünlü gazeteci Seymour Hersh'ten müthiş iddia:  
  
"Pakistan'ın eski Başbakanı Benazir Butto, Dick Cheney'in emriyle öldürüldü. Eski 
Amerikan Başkan Yardımcısı Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin de öldürülmesi 
emrini ABD'nin eksi Başkan yardımcısı Dick Cheney verdi..."  
 
Hersh, "Lübnan Başbakanı Refik Hariri gibi Butto'nun öldürülmesi emrini de verdi. 
Suikast CIA içinde kurulan "Özel Operasyon birimi" tarafından gerçekleştirildi. Bu 
birimin amacı ABD karşıtlarının elimine edilmesi" diye konuştu. 
  
Hersh, ayrıca Usame bin Ladin'in ABD tarafından öldü kabul edilmemesinin 
sebebinin bu ülkedeki varlığının sona ermesi olduğunu da iddia etti. 
  
CIA’den daha ne söyleşi, makale, hatta romanlar çıkar. 
  

*** 
  
Danıştay 5. Dairesi Başkanı Salih Er, Danıştay saldırısının yıldönümünde yapılan 
anma töreninde Başbakanı ve Ergenekon savcılarını eleştirmiş, Erdal Eren’in 
idamından Kenan Evren’in “devlet büyüğü muamelesi görmesi”ne, töre 
cinayetlerinden her türlü ayrımcılığa, emperyalizmden özelleştirmelere tepkisini ifade 
etmişti.  
  
Er konuşmasını şu sözlerle tamamlamıştı: 
  
“Dün bir düş gördüm. Namusun yalnızca kadınlarda bulunması gereken bir değer 
olmadığı, kadınlarımızın, genç kızlarımızın töre cinayetlerine kurban gitmediği, 
Güldünya’nın, Şemse’nin, nicelerinin adının soğuk mezar taşlarına yazılmadığı, 
pervasız esintili sabahlarda çocukların örselenmediği, ırk, renk, etnik köken, uyruk, 
din, cinsiyet ya da cinsel yönelim ayrımının olmadığı, etnik ve kimlik baskının 
yapılmadığı, yaşı bir gecede büyütülüp idam edilen gençlerin bulunmadığı, 
‘asmayalım da besleyelim mi’ diyenlerin devlet büyüğü muamelesi görmediği, 
borsanın, doların, silah, ilaç sanayinin emperyal güçlerin egemen olmadığı, 
özelleştirme adı altında rant transferlerinin yapılmadığı, Cumhuriyet’in özellikle son 
yıllarda elden çıkarılan kazanımlarının gerçek sahiplerine, halka döndürüldüğü, korku 
tünelinden özgürlüğün aydınlığına çıkan, sorunlarını demokratik parlamenter rejim 
içinde çözen, hukukun üstünlüğüne inanan bir Türkiye gördüm. Bu düş Obama’nın 
düşü değil, bizim düşümüz. Ulaşmak uzun soluklu olsa da bu düşün 
gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Biliyorum ki, sizler de inanıyorsunuz. Bu 
inancımızı bir kez daha paylaşmak üzere Anıtkabir’e, Mustafa Kemal’e gidelim.”  
  
Peki AKP’nin yanıtı ne oldu? 
  
Yanıt AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ’dan geldi 
  
“Hakim, düş görerek karar vermez. Önündeki somut dosya, delil, hukuk, kanun, 
Anayasa ve bu çerçevede oluşturulan vicdani kanaat ile karar verir, bunun dışına 
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çıkamaz. Çıkması da anayasal açıdan mümkün değildir. Onun için herkes 
konuşuyor…”  
  
AKP nin “düş”ten çıkardığı sonuca bakarsanız Türkiye’nin gideceği noktayı da 
anlayabilirsiniz… 
  

*** 
  
On binlerce insan Lütfi Kırdar’daydı.  
  
Teşvikiye Camii’ndeydi.  
  
Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaydı…  
  
Đğne atsan yere düşmez…  
  
On binler bir bilim insanını, hayatını çocukların okumasına adamış, cüzzamla 
savaşmış, ödüller almış, laik, Cumhuriyet kadını Prof Dr.Türkan Saylan’ı son 
yolculuğuna uğurladı. 
  
Hemen hemen bütün Ulusal kanallar cenaze törenini canlı yayından, ana haber 
bültenlerine taşıdı. Çünkü cenazede bulunamayan, gelemeyen bir çok insan bu töreni 
izlemek istedi.  
  
Bu da habercilik etiği.  
  
Peki devletin kanalı TRT ne yaptı?  
  
TRT1, TRT2 ki haber kanalı.  
  
Hiç! 
  
Sadece ana haberde bir dakika.   
  
Peki  Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili haberleri anımsıyor musunuz?  
  
TRT2 iki gün yayın yapmamış mıydı? 
  
Korku neden?  
  
Aman Türkan hoca model olur filan da başımıza bela olur. Cemaatin pardon devletin 
kanalı hiç böyle sorumluluğa girer mi!  
  

*** 
  
Vakit okurları kendi aralarında "teolajik" açıdan su sorunun yanıtını vermeye 
çalışıyorlarmış:  
  
 "Türkan Saylan cehenneme mi gidecek?" 
Bence bu konuda tartışmalarına hiç gerek yok... 
Ölçü gayet basit: 
 
"Eğer küçük bir kız çocuğunu tacizle suçlanan Hüseyin Üzmez, öteki dünyada 
altından ırmaklar akan cennette ağırlanacaksa... Ömrünü küçük kız çocuklarının 
eğitimine adamış Türkan Saylan varsın o cennete gidemesin..." 
  

*** 
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Hak ve Hakikat Partisi'nin Adapazarı'nda il binasında yapılan konuşması. 
  
"Anayasa’yı değiştirerek adaletle hükmedeceksin. Devlete karşı gelenin elini 
keseceksin. Bu memleketi sömürü düzeninden kurtaracaksın. Bu memlekette 80 
yıldır Allah ve millet için çalışan hiçbir yönetim gelmemiş, hep siyonizm ve 
kapitalizme çalışmışlardır. Biz sesimizi çıkarıyoruz herkesi hakikate davet ediyoruz." 
  
Bu parti halen açık. 
  

Bir de Türkiye’de demokrasi yok derler… 

 

Türkiye dindarlardan değil kindarlardan çekiyor. 

31 Mayıs 2009 
 
Đsmail Güngör, yaya olarak geçtiği üst geçitten bir de arabayla da geçmek istediğini 
belirterek şunları söyledimiş: 
 
"Belediye Başkanımız Halil Bakırcı yayalara bir üst geçit yaptı. Biraz geniş olmuş. Bir 
gün buradan yaya geçtim. Sonra `bir de arabayla geçeyim' dedim. Arkadaşımla 
birlikte dün akşam geçtik. Cahillikten mi yoksa arkadaşların fikirlerinden mi 
kaynaklandı bilemiyorum. Bir kere yaptık. Ne yapalım? Çok istiyordum, onu da 
gerçekleştirdim." 
 
Üst geçitten geçerken aracın dönüşte zorlandığını anlatan Güngör, "Biraz zor oldu. 
Uğraştık ama arabanın da sağını solunu çizdik. Bu hasarlar önemli değil. Bizim 
kaporta üzerine işyerimiz var. Trafik ekipleri 189 lira ceza kesti. Arabada da 2 bin lira 
zarar var" dedi. 
Yurdum insanı… ne kadar yapılmaması gereken şey varsa onu yapar. Yapması 
gerekenleri de başkasından bekler. 
  

*** 
  
Nükleer gücünü geliştirmek amacıyla atom bombası denemesi gerçekleştiren ve aynı 
anda kısa menzilli füze de test eden Kuzey Kore dikkatleri Uzakdoğu’ya çevirdi.  
  
4.7 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olan deneme sonrasında, BM acil olarak 
toplanırken Batılı ülkeler alarma geçti.  
  
Bu denemelerin batının sahip olduğu silah sanayine ne kadar katkı yapacağını da 
göz ardı etmemek gerekir.  
  

*** 
  
Đngiltere’nin Đskoçlara parlamento izni verdiğini söyleyen Karayılan, PKK’nın da 
Türkiye’den aynı şeyi istediğini açıkladı. PKK lideri, “Türkiye’nin yol ayrımında 
olduğunu” öne sürdü. 
  
Doğrudur. Türkiye bir yol ayrımında. Ne rastlantıdır ki, Đngiliz vatandaşı bir bakanı 
olan hükümete Đskoçya modelini önerenler ya Türkiye’de yurttaşlık yapısını bilmiyor 
(her ne kadar gitgide bu yurtaşlık bilinci, sorumlulukları ve avantajları  erezyona 
uğrasa da) ya da demeyeceğim kesinlikle Đngiltere Birleşik Krallığını bilmiyor. 
  

*** 



Aptallığıma verin : 2009 Yıllık 

 
40 

  
Ziraat Mühendisleri Odası, mayınlı arazilerin temizlendikten sonra 2881 aileye toprak 
verilebileceği ve 14 405 kişiye iş bulunabileceğini saptamış.  
  
Topraksız veya az topraklılara bu alanda toprak verilse, devlet bu topraklarda çağdaş 
tarım için ucuz kredi sağlasa kim zarar görür? Veya kimin işine yaramaz…?  
  

*** 
  
AKP'nin markalaştırmaya çalıştığı, gerici basının "özel hastaneyi aratmıyor" dediği 
Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde beş yıl içinde ikinci kez yangın çıktı. 
Sorumsuzluk sekiz can aldı.  
  
Öteki dünya için marka olduğu kesin de bu dünyada biraz daha yaşamak isteyenler 
için henüz marakalaşabilmiş değil.  
  

*** 
  
ABD Kara Kuvvetleri Komutanı, ABD güçlerinin 2012 yılında Irak'tan tamamen 
çekilmesini öngören Irak Güvenlik Anlaşması'na karşın, ABD ordusunun Irak ve 
Afganistan'da 10 yıl daha kalabileceğini söyledi.  
  
Orgeneral Casey, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan stratejik 
araştırma kuruluşlarının üyesi siyaset analizcilerinin ve gazetecilerin özel davetli 
olarak katıldığı brifingde yaptığı konuşmada, kendisi tarafından yapılan 
planlamalarda, ABD'nin, Orta Doğu'daki şiddet yanlısı aşırı gruplar ve terörizmle 
yürüttüğü mücadele çerçevesinde, Irak ve Afganistan'daki Amerikan muharip 
kuvvetlerinin bu ülkelerde 10 yıl daha kalmasını düşündüğünü belirtti. 
  
Canım bu Amerika demokratik ülke! Generaller de konuşuyor. Doğrudan ülke hatta 
dünya siyaseti üzerine.  Türkiye’de, ‘demokrasilerde asker konuşamaz’ 
diyenlerdense tık çıkmıyor.   
  
Ne de olsa “Cemaaat Demokrasisi”   
  

*** 
  
  
Đşte Yenişafak'ın o haberi! 
  
Başbakan Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini her fırsatta dile getiren CHP lideri 
Baykal, son olarak Başbakanlık bünyesine satın alınan uçaklarla ilgili de muhalefet 
yaptı. Ancak Baykal'ın muhalefet yaparken doğru bilgiler üzerinden konuşmadığı 
ortaya çıktı. 
  
Haber: 
  
“Baykal'ın hesabı şaştı  
  
DAP uçağı ile ilgili olarak '61 milyon dolara alındı' iddiasını ortaya atan Baykal'ın 
iddiasının doğru olmadığı belirlendi. Nisan ayının ilk günlerinde Türkiye'ye teslim 
edilen Gulfstream G550 tipi uçağın maliyetinin 43 milyon dolar olduğu belirtildi.” 
  
Yenişafak gazetesini bu haberinden dolayı kutluyorum. Toplumu bilgilendirmek 
gerek. 18 milyon dolar TC için az para değil. Götürülenleri görmesek bile!  
  

*** 
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Uzun süredir herşey gibi domuz gribi de nedense Amerika’dan geliyor. 
  
 

Edepli AK Parti. 

05 Haziran 2009 
 
Ben bir edepsizim!!! 

Neden mi? Hep AKP`ye AKP diyorum. Bunun neresi edepsiz demeyin. Başbakan 
R.T. Erdoğan AKP`ye AKP diyenleri edepsiz ilan etti. 
  
AKP`nin (bak gene edepsizlik ettim) Belde Belediye Başkanları toplantısında yaptığı 
konuşmada, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısaltılmış adının `AK Parti`' olduğunu, 
`AKP` olmadığını söyledi. 
  
Başbakan Erdoğan, ''AKP diyenler ne yazık ki demokratik noktadaki etik kurallara 
uymadan, siyasi etiği hiçe sayarak bunu edep dışı söylemektedirler. Bu kadar açık ve 
ağır söylüyorum. Çünkü bizim Yargıtay Başsavcılığı’nda olan kısaltılmış adamız AK 
Parti'dir. Herkes bunu böyle yazmaya mecburdur. Böyle yazmıyorsa bu edebe, 
adaba sığmaz. Benim yasal olarak kısaltılmış adım neyse onu söylemeye 
mecbursun. O zaman iftira atıyorsun. Bizi olmadığımız şekilde gösteriyorsun. 
Olmadığımız bir isimle anmaya çalışıyorsun. Şüphesiz ki tabii bizim onlara saygımız 
olmaz.”  
  
Başbakan R.T.Erdoğan`dan özür diliyorum ve yukarda kullandığım 5 adet AKP için 5 
adet  p’den sonar gelmesi üzere “arti, arti, arti, arti, arti,” yazıyorum. Bir zahmet 
birleştirsin. Bunlarla uğraştığına göre oldukça bol zamanı vardır.  
  
[edepsiz : 1.Utanılacak işleri sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz (kimse) 
2.Sakınılacak kötü (kimse), şirret | Güncel Türkçe Sözlük | TDK ] 
  
Not: 49 yaşındayım, bana bugüne kadar kimse ama hiç kimse edepsiz dememişti. 
Teşekkürler.  
  

*** 
  
PKK militanı dağda yakalanırsa ve olaya karışmadığı tespit edilirse 5.5 yıl alıyor, 'taş 
atan' çocuğa 13.5 yıl veriliyor. Đşte akla zarar adalet…  
  

*** 
  
Dünya Türkiye'ye Türkiye Allah’a  emanet 
  
Türkiye, 1 Ocak 2009’da iki yıllığına geçici üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin (BMGK) başkanlığını 1 Haziran da üstlendi.  
  
Kuzey Kore’nin atom bombası deneyi nedeniyle dünya barışının tehlikeye girdiği bir 
dönemde Türkiye’nin bu önemli görevi bir ay sürecek. Türkiye’nin BMGK dönem 
başkanlığı boyunca uğraş vereceği belli başlı konular şunlar olacak: 
Kuzey Kore  
Sri Lanka 
Ortadoğu,  
Irak ve Đran  
Kafkasya 
Kıbrıs…  
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Dikkat ederseniz yedi konunun beşi doğrudan ya da dolaylı Türkiye ile ilgili ve 
Türkiye’de görevde bulunan seçilmişleri bugüne kadar bu konularda hiç bir ilerleme 
elde edemediler.  
  
Kel kafaya şimşir tarak… 
  

*** 
  
Mısır başmüftüsü Cuma, bazı grupların 'gayrimüslimleri kitle imha silahlarıyla yok 
etmenin mubah olduğu' tartışmasına son vermek için fetva yayımlasa da kaş 
yaparken göz çıkardı: Kitle imha silahı kullanılırsa Müslümanlar da ölür. 
  
Böyle insanlığa can mı dayanır!!! 
  

*** 
  
Bakan Yıldırım'dan Youtube'a: Ne işimiz var elalemin sitesinde! 
  
Atatürk'e hakaret içeren video nedeniyle 5 Mayıs 2008'de yargı kararıyla kapatılan 
Youtube'un yöneticileri, bir yılda hiçbir gelişme olmayınca Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım'dan randevu istedi. Yıldırım, Türkiye’deki yasağın AB raporlarına da 
yansıdığına değinerek, AB’ye uyum sürecinde bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade 
etti.  
  
Yıldırım “Youtube yetkilileri ne zaman gelecek?” sorusuna, “as soon as possible (en 
makul zamanda)” yanıtını verdi.  
Yıldırım, Youtube yöneticilerinin kendisi ile görüşmek için randevu talebi olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin kendi video paylaşım sitesini kurmasını öneren Yıldırım, “Ne 
işimiz var elalemin sitesinde?” dedi.  
  
Birincisi, elalemin sitesinde ne işimiz var da elalemin dilini neden kullanıyoruz yerli 
yersiz. Bunu da mahkeme kararı ile yasaklasalar, tek onayladığım yasak olacak. 
  
Ayrıca Başbakan bu konuda ne diyecek merak ediyorum. Hartırlarsınız 
yasaklanmasına rağmen “ben youtuba giriyorum sizde girin” demişti elalemin sitesi 
için. 
  
  

*** 
  
ABD Başkanı Barrack Obama “Đletmeyi umduğum mesaj: demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, ifade ve din özgürlüğü gibi değerlerin, yalnızca Batının değerleri olmadığı 
ve yalnızca Batı ülkelerinin değil, Đslam dünyasının da ulusal kimliklerinin bir parçası 
olarak sahipleneceği evrensel değerler olduğuna inandığımdır. Buradaki tehlike 
bence, Amerika Birleşik Devletleri ya da herhangi bir başka ülkenin, bu değerleri, 
farklı bir tarihe ve kültüre sahip ülkelere doğrudan empoze edebileceğini 
düşünmesidir.” 
  
Dedi de sorun zaten ABD’nin değerlerini değil çıkarlarını ve kurallarını empoze 
etmesi.  
  

*** 
  
3.7 + 0.8 = kaç eder? 
  
Bu haftaki bir diğer konu da, DP ile ANAP’ın merkez sağda birleşme çabalarında ilk 
somut adım atıldı.  
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Oy toplamına bakıldığında yüzde 4.5 ama burası Türkiye her zaman 3.7 + 0.8= 4.5 
etmez. 
  

*** 
  
8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamak, Đngiltere Ankara Büyükelçisi’ni üniversitede 
protesto etmek ve  
  
“Tavuk Değil Kadınız, Kuluçkaya Tayyip Yatsın”  
  
sloganını atmak… Türkiye’de suçmuş…  
  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci Kolektifi üyesi 14 öğrenciye açılan soruşturma 
tamamlandı. Üniversite Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu karara göre 12 öğrenciye 
1’er ay, 2 öğrenciye 1’er dönem, bir öğrenciye de 2 dönem okuldan uzaklaştırma 
cezası verildi. 
  
Bunlardan hangisi daha ağır suç acaba?  
  
Öğrenci olarak 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamak mı? 
  
Đngiltere Ankara Büyükelçisi’ni üniversitede protesto etmek mi? 
  
Yoksa  
  
“Tavuk Değil Kadınız, Kuluçkaya Tayyip Yatsın” sloganını atmak mı? 
  

*** 
  
Durmadan ne kadar hoşgörülü ve konuksever olduğumuzu yineleriz.  
  
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Yılmaz Esmer'in öncülüğünde, 34 ilde 
1715 denekle yapılan araştırma “şaşırtıcı” sonuçlar ortaya koydu. 
  
Yurdum insanının % 75’i tanrıya inanmayanlarla, % 72’si içki içen komşu istemiyor.  
  
Dahası hayatına dini ilk sıraya koyanların oranı % 62 iken, demokrasiyi ön sıraya 
koyanlar yalnızca % 13.  
  
Kadınların konusunu açmak bile istemiyorum. Yaratılan yeni Osmalı projesi ürünleri 
ortalığa saçılmaya başladı. 
  
 

Yaşasın, Başbakanım CIA Ajanı 

14 Haziran 2009 
 
Türkiye yine bir ilke imza attı. 
  
Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi'nde (AĐHM) Türkiye hakkında açılan bir dava daha 
sonuçlandı. Dava, sonucu itibariyle diğer davalardan farklılık gösteriyor. Mahkeme, 
"Türkiye'nin aile içi şiddette vatandaşlarını koruyamadığı" gerekçesiyle ceza 
almasına karar verdi. "Türkiye aile içi şiddette vatandaşlarını koruyamıyor" 
gerekçesiyle AĐHM'de ceza alan ilk ülke oldu.  
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Peki Türkiye`deki hükümet kadınları korumuyor da kimleri koruyor? “Đşçileri mi? 
Memurları mı? Đşsizleri mi? Çocukları mı? Aydınları mı? Bu soruları çoğaltmak 
mümkün de hangisine evet diyebilirsiniz.? 
  

*** 
  
"Allah adına online yemin" caizmiş.  
  
Đslami evlilik sitelerinde verilen bilgilerin doğruluğu için "Allah adına online yemin" 
etmeye Müftülük, "onay" veriyor. 
  
Đslami evlilik sitesi 'gönüldensevenler'de eş aramak için doldurulan anket formunun 
altında bilgilerin doğruluğunu onaylamak için "Verdiğim Bilgilerin Doğru Olduğuna 
Dair Allah Adına Yemin Ediyorum” linkine Müftülük "Alo Fetva Hattı" geçerli deyip 
onaylamış. 
  
Bu Diyanet’e hastayım… işte bu çağdaşlık. 
  

*** 
  
Kartal Koşuyolu Yüksek Đhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 14.00 
sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişmiş:  
  
10 günden beri hastanede yatan babası Satı Tıngıroğlu'nu, endoskopi için 
ekokardiyografi laboratuvarına götüren AKP Sinop Milletvekili Kadir Tıngıroğlu, bu 
sırada kendisini uyaran hemşire ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Dr. Kürşat 
Tigen, Tıngıroğlunun yanına gelerek dışarıya çıkması gerektiğini söyledi. Bunun 
üzerine "Sen kimsin lan?" diyen Tıngıroğlu doktorun üzerine yürüyüp "Hayvan 
herifler, terbiyesizler, şerefsizler" diyerek Dr. Tigen'in göğsüne yumruk attı. 
  
Osmanlı’ya özlem duyanları anlayabiliyorum. O zaman bir padişah vardı.  
  
Şimdi en az 550 kendini padişah sanan var. 
  

*** 
  
TCMM Genel Kurul salonunun damı akmaya başlamış.  
  
Aman dikkat, ceylan derişi koltuklara birşey olmasın! Hatırlarsanız bu koltuklara 
yurtaş olarak çok para ödemiştık. 
  

*** 
  
Yeni kahramanımız PĐŞKĐNMAN veya PISHKENMAN.  
  
Kim mi?  
  
Elbette ki RTÜK Başkanı Zahid Akman.  
  
Ondan pişkinine yanık denir.    
  

*** 
  
Đstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen Ergenekon davasının en 
önemli konularından biri de MĐT tarafından hazırlanan şema.  
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Şemanın oluşturulmasında kullanılan belgelerle ilgili olarak daha önce 6 CD olarak 
13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme bu belgelerdeki incelemesini 
tamamladı ve bu CD'leri avukatlara dağıttı. 
  
Hatırlayalım: 
  

• MĐT Şeması ve 6 CD 2002 tarihinde ortaya çıkmıştı. CD'ler MĐT'e, 2002 
tarihinde kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından posta yoluyla isimsiz 
ve imzasız ihbar mektubu olarak gönderilmişti.  

  

• 2002 yılında MĐT'in eline geçen ve şemadaki CD'lerde, Tuncay Güney 2001 
yılında gözaltına aldığı dönemde Đstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde kendisiyle 
yapılan bir sorgulamaya ilişkin ses kaydı vardı.  

  

• CD'lerde Tansu Çiller'in ABD vatandaşlığı, Hizbullah'ın MĐT tarafından 
yönetildiği iddiaları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1985 yılında 
hazırlanan rapor, Veli Küçük, TBMM'deki Susurluk Araştırma Komisyonu 
tarafından hazırlanan raporda yer alıyordu. 

  
Đddiaya göre CD'lerin içinden ilginç bir belge daha ortaya çıktı. 
  
Đddia şöyle:  

• Çiller, 1967'den beri “Đstanbul'un Gülü” kod adıyla CIA için çalışmış. 1999 
yılında da gündeme gelen bu iddialara göre, Türkiye'deki bazı siyasetçiler 
Çiller'in iktidarda olduğu 1993-1996 yılları arasında ABD'deki malvarlığını 
araştırmak üzere bir hukuk bürosuyla anlaştı. 

  

• Büroda CAL kod adlı eski bir CIA ajanıyla çalışmaya başladı. CAL, Çiller'i 
bizzat tanıyan ve Prag'da yaşayan Fish adlı ajana ulaştı. 

  

• Fish, Frankfurt'taki ABD Üssü'nde verdiği ifadede, Çiller'in 1979'da, “ABD 
çıkarlarını kollayan yabancı ülke vatandaşlarına Amerikan vatandaşlığını 
verebileceğini ve bunun gizli tutulacağını” öngören 8 USC 1427 (f) yasasına 
göre ABD vatandaşı olduğunu söyledi.  

  

• Çiller'in 1967'den beri “Đstanbul'un Gülü” kod adıyla CIA için çalıştığını, özel 
eğitimden geçirildiğini ve bu dönemde Yale Üniversitesi'nde post-doktora 
yaptığını da öne sürdü.  

  

• ABD'li yetkililer, Fish'i bu işin üzerine gitmemesi yönünde uyardı.  
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Tüm bu iddiaların yer verildiği belgede, bir de eski CIA ajanı “Motta Gur”un şu notu 
yer alıyor: “Fish, evinde çıkan bir yangında hayatını kaybetti, Çiller'in ajanlığına ilişkin 
belgeler de kayboldu!” 
  
Evet aptallığıma verin de, benim anlamadığım bir iki konu var. 
  
Birincisi… Bu haber tüm gazetelerede bir gün haber oldu. Sonraki günlerde bu konu 
birden bire “unutuldu”!!! Ne yorum ne haber en sağdan sola hiç bir gazetede yer 
almadı. 
  
Đkincisi… Başbakan CIA ajanı ise bir ajan buraya kadar nasıl geliyor. Yok rapor 
yalansa MIT’i kim idare ediyor. 
  

*** 
  
Şeker Hoca bir alem hoca: "Peygamberimiz yaşasaydı cipe binerdi, zaten devenin de 
iyisine binmiş!" diyor.  
  
Teravih namazında eli boş gelen kadınlara "Televizyon programlarına börek çörek 
yapıp gidersiniz, buraya eliniz  boş geliyorsunuz!" diye takılıyor. 
  
Söylediklerini oya sunuyor, Cuma namazının  farzını kıldırıp "Memleketin 330 milyar 
dolar borcu var, haydi şimdi  gidip  çalışın!" diye cemaati işlerinin başına gönderiyor.  
  
O Malatya'nın ünlü Şeker Camii'nin Şeker Hoca lakaplı imamı Celal Tigen. Basın 
Yayın Halkla Đlişkiler mezunu. Yaşını sorduğumuzda "52 modelim!"  diyor. 
  
Đşte kendisine sorular ve yanıtları: 
  
Cemaatiniz camiden taşıyormuş. Nedir bunun esbab-ı mucibesi?  
Zebanilerden, cehennemde kaynayan kazanlardan, cehennem ateşinde yananlardan 
bahsetmem. Cami korkutma yeri değil, sevdirme yeridir. Adam camiye zaten dert, 
ızdırap içinde geliyor. Bir de cehennemden mi bahsedeceğiz? 
  
Camide promosyon uygulamanız varmış? 
Gelenleri caminin monoton havasından kurtarmak lazım. Camiye gelen çocuklara 
camiyi sevdirmek gerekir. Onlara sorular soruyorum, bilseler de  bilmeseler de 
şehirler arası bilet, çeyrek, cumhuriyet altını veriyorum. 
  
  
Camilerde niye devamlı ayakkabılar çalınır? 
Bizde ayakkabılar kaskoludur. Ayakkabısı çalınana ayakkabı alıyorum.  
  
Hep böyle grand tuvalet mi giyersiniz?  
Đslam dini cübbe, sarık, takke ve tesbihten ibaret değildir. Peygamberimiz sıcak 
iklimde yaşadığı için entari giymişti. Kutuplarda yaşasa öyle mi giyecekti? 
  
Hurafeler ve batıl inançlara niçin bu kadar itibar ediliyor?  
Şiddetle karşıyım. Gidiyorlar türbelere, çaputlar bağlıyorlar, "Al  sana göbek, ver bana 
bebek!" bunlarla uğraşıyorlar. Malatya'da  Keşşaf  Baba Türbesi var. Bir baktım 
kadınlar türbenin etrafında neredeyse içki kokteyli yapıyorlar. Yakını içki içen eline 
viski, şarap, rakı ne varsa mezara getirmiş. Şimdi bu adam kalksa bunları kovalasa 
haklı değil mi? Bunlar  dini  takvim yapraklarında, cami diplerinde öğrendikleri için 
oluyor."  
  
Allah bilir sizin internet siteniz de vardır? 
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Cemaate; www.celalhoca.com.tr 'ye girin, sorular sorun dedim. Cemaat  araştırmış.  
"Hocam bulamadık!" dediler. Sitem yok, espri yapmıştım. Ama hazırlıkları yapılıyor, 
yakında olacak. 
  
Cuma Namazının farzını kıldırıp cemaati gönderdiğiniz oluyormuş, niye? 
Bu memleketin 330 milyar dolar borcu var. Namazın farzını kıldırdıktan sonra;   
"Haydi şimdi gidin çalışın, memleket düzlüğe çıksın!"  diyorum. 
  
Sizden rahatsızlık duyanlar yok mu? 
Neşeli şeyler anlatıyorum diye çok tepki verdiler. Dini preslemişler, monoton hale 
getirmişler. Đslam dini güler yüzlü bir din ama  namazı bile somurtarak kılıyoruz. 
  
Şeker Hoca devam ediyor: 
  
Şeker Camii'ne yalınayak gelinmesini yasakladım. Ayağında mantar, egzama, başka 
bir hastalık olabilir. Đnsanlar o ayakla basılan yere secde ediyorlar. Diyanet Đşleri 
Başkan Yardımcısı'na cemaate galoş giydirelim dedim. Henüz alamadım ama 1000 
tane alıp koyacağım camiye. 
  
Bir zaman cami yeni yapıldığı zamanlarda 4 avize gerekiyordu.Halde çalışan birine;   
"Sen camiye avizeleri getir, ben senin reklamını yapayım!"dedim. Cami doluyken 
cemaate;  "Namazın farzı kaç diye sorsam aranızda bilen olur, bilmeyen olur. Haydi 
ondan da vazgeçtim, abdestin farzını sorsam onu da bilen olur, bilmeyen olur..Ama 
kaliteli, ucuz sebze ve meyvenin hal binası No:47 Şahin Topaloğlu'nda satıldığını 
bilip oraya gidersiniz!" dedim. 15 gün sonra avizeleri  getirdi. "Hocam, gelen giden 
benim dükkanı soruyor, caminin başka ihtiyacı var mı?" diye sordu. 
  
  
Bir ara dünya kupası maçı vardı. Birkaç rütbeli kişi teravih namazını da, maçı da 
kaçırmak istemiyordu. "Hocam ne yapacağız?" diye sordular. "Teravihe gelin, hızlı 
kıldırıp sizi maça yetiştiririm!" dedim. Birkaç rekatı hızlı hızlı kıldırdım. Sonra biraz 
rolantiye almışım. Maça geciktiler.  
  
“Hocam ne yaptın? Đyi gidiyordun, sonra birden yavaşladın?" dediler. "Yahu  
radara yakalandık! Görmediniz mi, cemaatin arasında Malatya Müftüsü vardı?" dedim 
  
  

*** 
  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Siyaset Akademisi'nde "Cumhurbaşkanlığı'nı 
elimin tersiyle ittim" dedi.  
  
Doğru, itti de kime doğru itti! 
 
 

Yüzsüzlüğün yüzü 

21 Haziran 2009 
 
Türkiye'de 220 bin çocuğun eğitim sisteminde kaydı yok. Bu çocukların 130 bini kız. 

Đlköğretimde derslik başına:  
Batı Karadeniz’de 24,  
Güneydoğu’da 44,  
Đstanbul’da ise 49 çocuk düşüyor.  
  
Ülke genelinde bilgisayar başına 23 öğrenci düşüyor. Ancak bu sayı: 
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Kilis’te dört,  
Düzce’de altı,  
Gaziantep’te 43,  
Batman’da 49 
  
Đlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD’de 16.2 iken Türkiye’de 
bu sayı 23.6.  
 
Ülke genelinde ilköğretim kademesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 
20’ye indirilmesi için 80 bine yakın öğretmene gereksinim var.   
 
Đlköğretimde üst sınıflara çıkıldıkça, kızların eğitime katılımı azalıyor.  
1. sınıfta 0.96 olan kız/erkek oranı,  
8. sınıfta 0.91’e düşüyor.  
 
15-19 yaş arası nüfusun yüzde 15’i ilköğretim diploması sahibi değil. Sadece 15-19 
yaş arasındaki kızlara bakıldığında bu oran yüzde 21.  
  
Yani 15-19 yaş arası 100 kızdan 21’inin ilkokul diploması yok!  
  
Yine 15-19 yaş arası kızların yüzde 16’sı okur yazar olduğu halde, ilköğretim 
diploması alamamış.  
  
Bu, kızların ilköğretime birkaç yıl devam etse de sonra eğitim sisteminden koptuğunu 
gösteriyor.  
 
Hanesinde sosyal güvenlik kurumu üyeliği bulunan bir çocuğun orta öğrenime katılım 
olasılığı yüzde 15 artıyor.  
  
Yani gelirin düzeyi kadar sürekliliği ve istihdamın kalitesi çocukların eğitime katılma 
oranında önemli.  
  
Oysa kentlerin en yoksul mahallerinde yaşayan ailelerin yüzde 54’ünün sürekli bir 
geliri yok.  
  
Bu oran Gaziantep’te yüzde 84, Diyarbakır’da yüzde 91’e fırlıyor.  
  
Ve biz hala gelecekten umutluyuz diyoruz… 
  
Bekleyin karanlıklar yakında. 
  

*** 
  
Üzmez’i üzemek pahalı. 
  
14 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Vakit yazarı 
Hüseyin Üzmez’e şemsiye ve yumurta ile tepki veren 2 kadına 15 yıl hapis cezası 
isteniyor. 
  
Kadınların aptalığına verin, şemsiye ve yumurtayla saldıracaklarına mideleri 
kaldırıyorsa Üzmen’e tacizde bulunsalardı daha az ceza isterdi savcı. 
  

*** 
  
AKP'ye Ak Parti diyelim de nasıl??? 
  
Dokunulmazlıkların arkasınına saklanmış millletvekillerinin hakında 300 dosya var.  
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Bunlardan 260'ı AKP'yle ilgili.  
  

*** 
  
Yapılan bir araştırmaya göre, Nisan ayında Facebook kullanıcıları 13.9 milyar 
dakikalarını sitede harcadılar. Bir yıl önce ise kullanım süresi sadece 1.7 milyar 
dakikaydı.  
  
13.9 milyar dakika yani  
5.791.667 saat  
ya da 241.320 gün  
ya da yaklaşık 661 yıl 2 ay…. 
  
Şöyle de söyleyebiliriz belki, bir kişi bir ayda 661 yıl 2 ay facebook kullanmış.  
  
Eminim, çoğu kişi şu anda “Evet o benim oğlan / kız!!!” diyor. 
  

*** 
  
Küresel ısınma kavurmaya devam ederken ‘Bu, aslında Türkiye’nin işine yarayabilir’ 
iddiası geldi geçen hafta .  
  
Buna göre: Küresel ısınmanın etkisiyle karbondioksit ve su döngüsü artacak, bu 
durum Türkiye'de yeşil miktarını da artıracak! 
 
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, küresel ısınmanın karbondioksit başta olmak üzere normalden fazla sera gazı 
salınımı nedeniyle oluştuğunu, bu nedenle tüm dünyada sıcaklık değerlerinin 
yükseldiğini belirtti.  Küresel ısınmanın, dünya genelinde zararlı etkiler 
oluşturabileceğini dile getiren Kara, “Ama yine de küresel ısınma ülkemize çeşitli 
yararlar sağlayabilir” iddiasında bulundu. 
  
Đddaya göre kısaca dünya batacak, Türkiye yeşerecek. Kara, “Küresel ısınma geliyor, 
eyvah” demek yerine, bu durumu ülkenin lehine çevirecek tedbirlerin alınmasının şart 
olduğunu belirtti.  
  
Elbette dünyada herkes salak, bir biz akıllı ve şanslıyız. Toprakları yaşanamaz olan 
ülkelerdekiler, kendi ülkeleri sınırları içinde oturup, yaşanabilir Anadolu topraklarını 
ele geçirmeye çalışmayacaklar. Sular altında kalan adalar ya da sahil şeridinde 
yaşayanların solungaçları çıkacak.  
  
Ama bunlar çok önemli değil zaten biz Allaha emanetiz… 
 

*** 
 
Üç madde ile yüzsüzlüğün yüzü: 
  
Alman makamlarına dayandırılarak kamuoyunu “bilgilendirmek” üzere piyasaya 
sürülmüş üç belgenin sahte olduğu anlaşıldı.  
  
Bu belgelerden özellikle ikisi 29 Mart yerel seçimlerinden önce iktidar yanlısı medya 
manşetlerinde seçmenlerin oylarını etkilemek için kullanılmıştı. Alman makamlarının 
yalanladığı üç belge şunlar:  
  
1- CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Kılıç hakkında yazılan “Almanya’da PKK'lılarla 
aynı araçta yakalandılar” haberinin sahte belgeye dayandığı anlaşıldı. Belgenin sahte 
olduğunu açıklayan Hessen Eyalet Başsavcılığının yazısında şöyle denildi: “Trafik 
kontrolünü gösteren tutanak sahtedir. Frankfurt am Main’de Braubacher Caddesi 
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bulunmadığı gibi böyle bir karakol da yoktur. Ayrıca Hessen Eyalet Emniyet Genel 
Müdürlüğü antetli 11 Eylül 2008 tarihli belge de aynı şekilde sahtedir. Hamburg’da 
böyle bir adres bulunmamaktadır. Hamburg ’HH’ plakalı böyle bir araç da trafik 
kayıtlarında yoktur. Öte yandan söz konusu belgede adı geçen şahıslar hakkında ne 
geçmişte ne de şimdi herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. 9 Eylül 2008 tarihli 
telefon dinleme tutanağı da gerçek değildir.”  
  
2- Bir Alman vakfından CHP’ye para yardımı yapıldığı iddiası da Alman hükümeti 
tarafından yalanlandı.  
  
3- RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın avukatı Ali Yıldız tarafından Akman’ın Almanya’ya 
giriş yasağının gerçeği yansıtmadığını kanıtlamak için kamuoyuna gösterdiği belge 
de sahte çıktı. CNN Türk’ün özel haberine göre kanalın muhabiri Erhan Merttürk, bu 
belgenin orjinalini görmek istediğini resmi makamlara bildirdi. Böyle bir uygulamaları 
bulunmadığını açıklayan Yabancılar Şubesi, ‘eğer elinizdeki belgeyi gönderebilirseniz 
belgeyi orjinaliyle karşılaştırıp size yanıt verebiliriz’ yanıtını verdi.  
  
Zahid Akman’ın gösterdiği belgeyi Alman makamlara gösteren Merttürk, onlardan çok 
ilginç bir yanıt aldı. Belge orjinal değildi, belge üzerinde  tahrifat yapılmıştı!   
  
  
Türkiye üzerinde yapılan tahrifat yanında bu belgelerde yapılanlar devede kulak… 
  

*** 
  
Aptalığıma verin ama…  
  
Đran’da sistemi eleştiren ya da tepkisini koyanlar ve bunu gösterilerle başlatanlar  
Demokrasi savaşcısı ya da özgürlükçü oluyor da, Cumhuriyet mitinglerini yapanlar ve 
katılanlar nasıl Ergenekoncu oluyor? Lütfen biri bunu açıklasın. 
  
 

Türk Rakısı'nın rakımı 

28 Haziran 2009 
 
Neyzen'den Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna, Amerikan 
kızılderililerinden Türkiye sağlık haberine, Yürüyen Köşk'den Doç. Dr. Ali Đhsan 
Dokucu'ya, Kenan Evren'den Dev-Yol davasına, Abant toplantılarından TBMM'e bu 
hafta teğet geçenler. 
 
Neyzen’e sormuşlar.  Doktorun, çok içiyorsun öleceksin demedi mi? 
Neyzen yanıt vermiş: Bana rakıyı yasaklayan doktor öldü, ne diyorsunuz siz! 
 
Son günlerde dikkatinizi çekti mi, bilmiyorum?  
 
Bazı gazeteler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ilgili haberler 
yaptılar. 
 
Haber şu: TAPDK, Alkollü Đçki Reklam Đlkeleri Tebliği’ni değiştirdi. 
 
Yeni düzenleme ise aynen şöyle: "Alkollü içki tüketiminin, coğrafi, tarihi, kültürel, 
sanatsal vb. ortak değerleriyle ilişkilendirilmesine dair içerik" kullanılmayacak. Rakıya 
'Türk rakısı' denmeyecek o zaman. 
 
Üreticiler, dünyaya rakının ‘Türk rakısı’ olduğunu kabul ettirmeye  ve bunun için 
reklam alanlarını çoğaltmaya çalışıyor. 
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Bu konuda ise yasa çıkıyor…  Neymiş; alkollü içki tüketiminin, coğrafi, tarihi, kültürel, 
sanatsal içerik kullanılmayacak. 
 
Bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu!!! 

*** 
 
Beyaz insanın Amerikan sinamasında bize öğrettiklerinin tersine, Kızılderili’lerin bazı 
sözleri yüzlerce yıl öncesinden günümüze bilgelik taşıyor.  
 
Đşte Apache, Siouw, Cherokee, Kara Ayak, Comanche, Arapaho, Mohican ve 
Cheyenne gibi ünlü kızılderili kabilelerinin yüzyıllardan süzülüp günümüze gelen 
atasözleri: 
 
Ağlamaktan korkma. Zihindeki istirap veren düşünceler gözyaşı ile temizlenir. 
 
Bir düşman çok, yüz dost azdır. 
 
Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam 
paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. 
 
Derinin rengi insanları farklı kılmaz. Đyi iyidir, kötü kötüdür. Büyük yaratıcı hepimizi 
kardeş olarak yaratmıştır. 
 
Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap. Eğer onu yenersem utanç duymayım. 
 
Verdikleri sözün sadece birini tuttu çatal dilli soluk yüzlüler; topraklarınızı alacağız 
dediler ve aldılar. 
 
Đnsanlar doğadan uzaklaştıkça yürekleri katılaşır. Đnsanın gözleri öyle sözcüklerle 
konuşur ki dil onları telaffuz edemez. 
 
Senin vicdanını senden başkası temsil edemez. 
 
Şeytan hakkında konuşmayın. Gençlerin kalbinde merak uyandırır. 
 
Yanlışı gören ve önlemek için eli uzatmayan, yanlışı yapan kadar suçludur. 
 
Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka bir şey değildir. 
Hava ya bulutlu olacaktır ya da güneş açacaktır. 
 
Gözün ile değil yüreğin ile hüküm ver. 
 
Bir kere ‘al şunu’ demek, iki kere ‘ben vereceğim’ demekten iyidir. 
 
Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yaşayanlara ilave eder. 
 
Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme takipçin olmayabilirim. 
Yanımda yürü böylece ikimiz de eşit oluruz. 
 
Komşunun hakkında hüküm vermeden önce iki ay onun makosenleriyle yürü... 
 
Su gibi olmalıyız. Herşeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli. 
 
Yeryüzüne iyi muamele et. O babanızın malı değil, onu çocuklarınızdan ödünç 
aldınız. 
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Bugünki dünyaya bakıp da kim daha bilge anlamak çok zor değil. 

*** 
 
2 bin nüfusa hizmet vermesi için Van'ın Saray ilçesine bağlı Çakmak köyünde 
Sağlıkevi tam 40 yıl önce devlet-vatandaş işbirliğiyle yapıldı... 3 kez onarım geçirdi... 
Ancak 40 yılda 1 personel bile atanmadı. 
 
Bir Türkiye sağlık haberi daha: 
 
Đsparta Yalvaç Doğum ve Çocuk Bakımevi, yaklaşık 1.5 aydır çocuk sağlığı ve 
hastalıkları uzmanı doktor bulunmamasına karşın ‘Bebek Dostu Hastane’ unvanına 
layık görüldü. 
 
Yanlış anlamayın bunlar Karadeniz fikrası değil geçen hafta basına yansıyan 
haberler. 

*** 
 
Bu da oldu! ‘O Köşk’ü de özelleştirmişler 
 
Atatürk'ün çınar ağacına zarar gelmemesi için taşıttırdığı ‘Yürüyen Köşk’ vakfa 
devredilip, ranta dönüştürülmüş. 
 
Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, Büyük Önder Atatürk tarafından yaptırılan 
‘Yürüyen Köşk’ ün dönemin belediye başkanınca, Yalova Çevre Vakfına ait bir şirkete 
verilerek, adeta özelleştirildiğini iddia etti. 
 
Başkan Koçal, Bad Godesbergh Parkı'ndaki incelemelerinin ardından, gazetecilerin, 
Atatürk'ün, kesilmemesi için tarihi binayı temelinden kaydırttığı çınar ağacında ortaya 
çıkan hastalığa ilişkin sorularını yanıtladı. 
 
''Bu vakfı sanki belediyenin bir şirketiymiş gibi göstermişler. Oysa bu şirketin belediye 
ile hiçbir ilgisi yok. Tamamen özel bir şirket. Bu şirketin yöneticisi olan dönemin 
belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısı, bununla da kalmayıp, bir karar alıp 
köşkü yöneticisi oldukları bu özel şirkete devretmişler. Yani Atatürk'ün 'Yürüyen 
Köşk'ünü tabiri caizse özelleştirmişler.'' 
 
Yakında Anıtkabir de özelleşirse şaşırmayın. Hergün binlerce insan ziyaret ediyor 
girişi paralı yaparsanız düşünün ne kar bırakır. 
  

*** 
 
Bir süre önce Sağlık Bakanı tarafından görevinden alınan Đstanbul Đl Sağlık Müdürü 
Mehmet Bakar'dan boşalan koltuğa, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. Ali Đhsan Dokucu atandı. 
 
Dokucu, iftar vakti ameliyat masasında hasta bırakıp oruç bozmakla tanınıyor. 
 
Doğru yatırım, doğru hareket, doğru zaman, doğru adam ve doğru atama! 

*** 
 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 12 Eylül darbecilerini koruyan Anayasa'nın 
geçici 15. maddesinin kaldırılması yönündeki girişimine karşı 12 Eylül darbesinin 
lideri Kenan Evren Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'e 
konuştu.  
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"Evet, açık açık söylüyorum. Đntihar ederim. Çünkü bu lekeyle yaşayamam." 
 
Ne diyeyim. Umarım yargılama başlar. Türkiye’nin kazanacaklarının 
kaybedeceğinden çok olacağı kesin. 

*** 
 
Cemeatin düzenlediği Abant toplantılarında "Hilafet kaldırılmasaydı da Türkiye laik 
olurdu" gerekçesiyle "hilafetin kaldırılmaması gerektiğini" savundu. Obama'nın 
dünyanın görebileceği en güzel insanlardan biri olduğunu söyledi. "Yıllarca Đslam'a 
karşı Haçlı mantığıyla hareket etmiş, bizi yok etmek, yok saymak istemiş olan 
Batı'nın şimdi Đslam'ı tanıması 'ılımlı Đslam', 'liberal Đslam' tanımları üzerinden 
Fethullah Gülen gibi liderlere yaklaşmaya çalışması büyük bir dönüşümdür," dedi.   
 
Kim mi? 
 
Kemal Karpat. 
 
Kemal Karpat kim mi?  TBMM Onur Ödülü sahibi, hem de bu hafta aldı. 
 
TBMM Onur Ödülü için toplanan Meclis Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Nobel ödüllü 
yazar Orhan Pamuk ile Türkan Saylan'ı eledi. Ödül, AKP'nin adayı Wisconsin 
Üniversitesi'nde Osmanlı Tarih bölümünün kurucusu Prof.Dr.Kemal Karpat'a verildi. 

*** 
 
21 sanıklı Dev-Yol davasının bu hafta Yargıtay’da temyiz duruşması yapıldı.  
 
27 yıl önce açılan davanın delili durumundaki emniyet ifadelerinin mürekkebi de 
aradan geçen zamanda uçtuğu için okunamıyor.  
 
20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, iki sanığın 16 yıl 8’er ay hapis cezasına 
çarptırıldığı davada sanık sayısı 21’e indi. Çoğu artık dede olan sanıkların yaş 
ortalaması 55. 
 
Dava, 1996 yılında iki kamyonet kasasını dolduracak şekilde 740 klasörden 
oluşuyordu. Đlk karardan sonra Yargıtay’a 465 klasör olarak gönderildi, 275 klasör 
kayboldu. Eldeki klasörlerde davanın delili durumundaki emniyet ifadelerinin de 
mürekkeplerinin uçup silindikleri ortaya çıktı. 
 
Bilmem size Dev-Yol davası günümüzde neyi anımsatıyor. 
 
 

Đmam 

04 Temmuz 2009 
 
TRT’nin Çocuk kanalında yayınlanan bir yarışma programında “12. Cumhurbaşkanı 
kimdir” sorusu şaşkınlık yarattı. 
 
TRT’nin çocuk kanalı TRT Çocuk’ta yayınlanan “Bilen Parmak Kaldırsın” adlı yarışma 
programının bir sorusu izleyicileri şaşırttı. Üç çocuğun yarıştığı programda sunucu 
genel kültür bölümünden “12. Cumhurbaşkanımız kimdir?” sorusunu yöneltti. 
Yarışmacı çocuk “Abdullah Gül” yanıtını vererek puan kazandı. 
 
Abdullah Gül’ü 12. cumhurbaşkanı yapan TRT’ye bir soru da bizden olsun:  
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10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den sonra Çankaya’ya çıkan, kaçıncı 
Cumhurbaşkanı olur? 12 mi? 
  

*** 
  
TRT’den başlamışken devam edelim. Zaten bu aralar TRT bir maden. 
  
Geçen hafta TRT’nin çocuk kanalı da bir skandala imza attı. Gündüz ve akşam yayın 
kuşağında yayımlanan “Arthur” adlı bir çizgi filmde önceki akşam çocukların oruç 
tutma gerekliliği ve ilk kez tuttuğu orucunu bozan çocuğun yaşadıkları, çocuk 
psikolojisine uzak bir dille anlatıldı.  
  
“Oruç tutmak, yemek yemek kadar kolay” diyerek oruç tutmaya başlayan çocuk 
ilerleyen saatlerde açlığa dayanamayarak orucunu bozunca gökyüzünde kanatlı bir 
melek belirerek “Oruçlu iken nasıl yemek yedin? Artık küçük prensesim değilsin. 
Sana yüz karası diyeceğim” diyerek çocuğu azarladı. Hemen ardından da çocuğun 
arkadaşları ortaya çıkarak, “yapamayacağını biliyorduk” diyerek küçümsediler. Hem 
gökyüzünde beliren meleğin, hem de arkadaşlarının kendisine yönelik tavrı nedeniyle 
sıkıntı yaşayan çocuk, ailesiyle konuştu.  
  
Büyükannesi, çocuğa “yüz karası olmadığını, orucun amacının günahlardan arınmak 
olduğunu” anlatırken annesi de ilk orucunun sonunu kendisinin de getiremediğini 
söyledi. 
  
Yaa. Đşte böyle eğitime can kurban. 
  
Bu hikayeden güncel olarak çıkarabileceğimiz sonuçlar da var: Orucunu bozarsan 
ülkenin kötü prensi olursun ama orucunu tutar ve tuttuğunu da herkese, özellikle 
gösterilmesi gereken yerlere gösterirsen iyi bir atama ile ülkenin sevilen prensleri 
arasına girersin.  
  
Sonra kim tutar seni! 
  

*** 
  
Londra'daki caminin yeni imami,ı şehre gitmek için hep aynı otobüse biniyor ve çoğu 
zaman aynı şoföre rastlıyormuş. 
 
Bir gün, bilet alırken şoför yanlışlıkla 20 cent (kuruş) fazla vermiş. 
  
Đmam yanlışlığı oturunca, parasını sayınca fark etmiş. Kendi kendine düşünmüş  
  
20 kuruşu geri versem mi şoföre? 
  
Ama içinden bir ses diyormuş ki. Çok küçük bir para ve şoförün zaten umurunda da 
değil.  Otobüs şirketine 20 kuruş ne fark eder?. Bu parayı Allahtan gelen bir hediye 
gibi düşünebilirim. 
 
Đneceği durağa gelince, imam kalkmış ve fikrini değiştirmiş, inmeden önce şoförün 
yanına gitmiş, 20 kuruşu geri vermiş ve demiş ki : Paranın üstünü fazla verdiniz. 
 
Şoför gülümsemiş ve demiş ki : 
  
Siz camiinin yeni imamısınız değil mi? Aslında uzun zamandır sizi ziyaret etmek 
istiyordum caminizde, Đslam'ı öğrenmek için ve bilerek size fazla para verdim nasıl 
tepki vereceğinizi görmek istedim. 
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Đmam inerken nerdeyse bacaklarını hissetmiyormuş, yere yığılacakmışcasına bir 
direğe tutunmuş ve kendine gelmeye çalışmış, gözlerinden yaşlar dökülerek 
gökyüzüne bakmış ve demiş ki:  
  
Allah’ım az daha Đslam'ı 20 kuruşa satıyordum! 
 
Bazılarına duyrulur.  
  

*** 
  
Türkiye, sadece bölgeye değil, tüm dünyaya uzanan bir güç olma iddiasında.  
  
BM Güvenlik Konseyi üyesi, üstelik Haziran ayında da dönem başkanı idi.  
  
AKP hükümeti de darbeler konusunda “titiz”.  
  
Titiz de sadece kendisine yönelik olabileceklere.  
  
Neden mi?   
  
Honduras konusunda AKP’den tık yok!!! 
  

*** 
  
"Biz kendi medeniyetimize baktığımızda, biz farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. 
Osmanlı Medeniyetine baktığımızda farklılıklar zenginlikti. Osmanlı'dan sonra 
malesef burada bir zaafa uğradık. Đşte bu zaafa uğramanın neticesinde işte o 
diğerleri, ötekiler, biz, onlar gibi yaklaşım tarzları, bizi birbirimize bağlayan o kardeşlik 
özelliklerinde bir zaafiyet meydana getirdi."  
  
Sizce bu sözleri kim söylemiştir. Saşırmayın ama bu sözler Başbakan Erdoğan, ĐU 
den fahri doktorayı aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasından…  
  
Nerede yanlışlık var, varın siz bulun.  
  
Tarihsel mi?  Sosyolojik mi? Felsefi mi? Yoksa sadece cehalet mi?  
  
Cehalet ise kimin cehaleti? 
  
 

133 gram Pirinç 

11 Temmuz 2009 
  
Başbakan Tayyip Erdoğan, kamu işyerlerinde çalışan 241 bin işçiyi ilgilendiren toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu, Türk Đş'e “Kusura bakmasınlar. Eğer 
greve gideceklerse buyursunlar gitsinler. Bana ait özel kasalarım yok.” diye rest çekti.  
  
Rahmi Koç, 2002 seçimlerinden önce, CNN Türk'te Taha Akyol'a söylediği bir söz ile, 
Erdoğan'ın servetini ülke gündemine sokan kişi olmuştu:  "Siyaset para işidir... Tayyip 
Erdoğan'da olduğunu öğrendik. 1 milyar dolarları varmış, nasıl biriktirdilerse..." 
demişti. 
  
Erdoğan, dünyanın en zengin siyasetçi ve devlet adamlarından biri olarak biliniyor. 
Servetinin de 2 milyar dolar olduğu belirtiliyordu.  
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Bugün, servetinin daha da artmadığını varsaysak, asgari ücretin net 546,48 lira 
olduğu ülkemizde, Erdoğan'ın serveti, ortalama bir hesap ile yaklaşık 5 milyon 600 
bin işçinin aylık asgari ücretine denk geliyor.  
 
Aynı değerlerle bir asgari ücretli işçinin, Erdoğan'ın servetini edinebilmesi için, 466 
bin 623 yıl çalışması gerekiyor!  
 
Döviz bazında aylık 355 dolar maaş alan işçinin yanında Erdoğan'ın bu serveti aylık 
167 milyon dolar maaşa denk geliyor. Yani, 470 bin asgari ücretli işçinin bir ayda 
aldığı maaş!  
  
Öte yandan, DĐSK’e bağlı Birleşik Metal Đş Sendikasının bir araştırması asgari ücret 
gerçeğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre günlük 63 kuruşa denk gelen ücret artışı 
ile 
  
133 gram Pirinç,  
12 gram Bebek Maması,  
303 gram ekmek,  
299 gram makarnadan yalnızca biri alınabiliyor. 
  
Asgari ücretli, aldığı zamla et almaya kalkarsa,  
39 gram dana,  
40 gram koyun eti,  
112 gram tavuk,  
56 gram balıktan birini seçmek durumunda.  
  
Eğer tercihini süt ve süt ürünlerinden yana kullanacaksa o zaman  
ya 0,36 lt süt,  
ya 59 gram beyaz peynir,  
ya 42 gram kaşar peynir,  
ya da 40 gram tereyağından birini alabiliyor.  
  
Asgari ücretli  
1 kilo beyaz peynir için 4 saat,  
kaşar peynir için 6 saat,  
ayçiçek yağı için 2 saat çalışmak zorunda.  
  
Bununla birlikte  
16 saatlik çalışma karşılığında 1 gömlek,  
2 saatlik çalışma karşılığında 1 çorap alabiliyor. 
  
Biz de bu hesabın sonunda krizin kime teğet, kime merkezden geçtiğini 
anlayabiliyoruz. 
  

*** 
  
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, önceki gün katıldığı Samanyolu 
televizyonunda “Günlük” proğramında, orduyu ‘site güvenliği’ne benzettip sitenin 
işlerine karışmamasını söyledi.  
  
Güzel de, site yöneticisi hırsız ise sitedeki oturanlar da güvenliğe para ödüyoruz 
güvenliğimiz nerde diyorlarsa, ya da hiç seslerini çıkarmıyorlarsa yanda ki büyük 
sitenin mi güvenliğine güveneceğiz? 
  

*** 
  
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun içki reklamları ile ilgili getirdiği yeni 
düzenlemeye göre aşağıdakiler yapılamayacak: 
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1. Sinemalarda alkollü içki reklamı yalnızca 18 yaş üzerinin izleyebileceği 
şiddet ve korku öğelerinin ağırlıklı olduğu filmlerin sonunda yayımlanacak. Bu 
filmlerin sayısı yılda 2-3'ü geçmiyor.  
 
2. Alkollü içki reklamı gıda maddeleriyle ilişkilendirilemeyecek.  
Yani, rakı reklamında balık ya da peynir, bira reklamında çerez, şarap reklamında 
yemek olmayacak.  
 
3. Cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifade ve görüntüler 
kullanılamayacak. Hangi cinsellik? Bikinili bir kadın mı, el ele tutuşan iki genç, 
öpüşen bir çift mi?   
 
4. Coğrafi işaretler kullanılmayacak.  
Örneğin Kapadokya bölgesi üzümlerinden üretilen bir şarabın tanıtımında Kapadokya 
denemeyecek, rakı reklamlarında Đstanbul Boğazı ya da Galata Köprüsü gibi 
görüntüler kullanılmayacak. 
  
5. Alkollü içkilerin tedavi edici özelliklere sahip olduğu, uyarıcı, rahatlatıcı, 
güçlendirici, üstünlük sağlayıcı etkilerinin bulunduğuna dair içerik 
kullanılmayacak.  
 
  
6. Reklamlarda içki içmenin statü sembolü olduğu mesajı verilmeyecek.  
  
7. 'alkol susuzluğu giderir' denmeyecek  
 
8. Đçki ilanlarının gazete ve dergilerin gençlere dönük yayın yapan sayfalarında 
ve eklerinde yayımlanması da yasaklar arasında. 
  
Bir kısmına katılmamak olanaksız da,  bazılarına da ne denir ya da kime göre 
yorumlanacak bilemiyorum.  
  
Örnek mi? 
  
Artık Rakı balıktan ayrılacak! Gel de anla!!   
  

*** 
  
Size iyi bir haber. 
  
AKP’nin yine son dakkika atağı ile, AB Genel sekreterliğine alınacak 311 memur için, 
50 yaş esnekliği getirildi.  
  
Bu ne demek olabilir?    
  
Đyimser olarak: Kadrolaşma artık doldu genç kalmadı!!!  
  
Kötümser olarak: Babaları da artık kadrolaşacak 
  

*** 
  
Vatikan Radyosu yaklaşık 80 yıllık tarihinde ilk kez reklam alıyor. 
  
Küresel mali krizin etkileri Vatikan'ı da teğet geçmeyip vurunca, 1931'de Đtalyan mucit 
Guglielmo Marconi tarafından kurulan ve Katolik Kilisesi'nin uluslararası yayın 
platformu olan Vatikan Radyosu da reklam alma yoluna gitmek zorunda kaldı. 
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Radyo, FM bandında ve internet üzerinden 45 dilde yayın yapıyor ve Kilise'nin 
Hristiyan öğretilerini ve Papa'nın mesajını yayma amacı taşıyor.  
  
Merak ettiğim radyo ne gibi reklamlar alacak. Başta elektirik ve gaz şirketi reklam 
vermiş. 
  
Sıra prezervatife ne zaman gelecek!!!  
  

*** 
  
Halen laik olduğu kabul edilen T.C. Valisi ve eşine harem- selamlık karşılama… 
  
Amasya Valiliği’nden Hatay Valiliği’ne atanan Celalettin Lekesiz ile eşi Zehra Lekesiz, 
Valilik bahçesinde törenle karşılandı. Törende erkek protokol üyeleri bir tarafta, 
protokol eşleri de  yaklaşık 20 metre uzaklıkta karşı tarafta tek sıraya girdi. Erkeklerin 
ellerini Vali, kadınların ellerini de eşi Zehra Lekesiz sıktı. 
  
Hatay Valiliği yetkilileri, karşılamada neden harem- selamlık yapıldığına yönelik 
soruları, “Bir art niyet yok. Vali Bey ile eşi, karayoluyla 700 kilometre yol kat ederek 
Hatay’a geldi. Vali ve eşinin yol yorgunluğunun üzerine dakikalarca protokolle 
tokalaşmaması için böyle bir yöntem uygulandı. Harem-selamlık bir uygulama değil, 
Vali eşinin yorgunluğu göz önünde bulunduruldu” diye değerlendirdi. 
  
Ne diyelim “Laik”lik Allaha kalıyor… 
  

*** 
  
Son aylardaki gelişe bir göz atarsak: 
  
- Dünyada krizin etkileri her geçen gün artıyor. 
- Türkiye’de ekonomi %13.8 küçülürken, bankalar %10.6 büyüdü. 
- Türkiye’de işsiz sayısı her geçen gün artıyor. 
- Çin’de yüzlerce insan öldü, ölüyor. 
- Hâlâ töre cinayetleri işleniyor. 
- Hasankeyf’in sular altında kalmasına yabancılar desteklememesine karşın, yurdum 
idarecisi büyük bir tarihin kaybolması için büyük çaba harcıyor. 
- Ergenekon davası sürüyor. Đçerde 1.5 yıldır iddianameyi bekleyen rektörler, 
orgeneraller, gazeteciler, aydınlar var.  
- Hırant Dink davası sonuçlanamıyor. 
- Deniz Feneri davası ortada bırakılıyor. 
- Yolsuzluklar, ‘eşyanın tabiat’ haline geldi. 
- TBMM’de Milletvekilleri ile ilgili 300 ün üstünde dosya bekliyor. 
- TBMM’den hızla yasalar geçiriliyor gece yarılarında,  ‘Su uyur düşman uyumaz’ 
sözünü akla getirircesine. 
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Kuzey Kıbrısta Türkiye’ye isgalci deyip Đsrail 
ordusu ile bir tutuyor. 
- Dev Sol davasında silbaştan yapılıyor.   
- Çaktırmadan üçüncü köprü için arsalar, ormanlar, göller talan ediliyor.  
- Sosyolojik olarak toplum patlama noktasında. 
  
Peki Türkiye neyi tartışıyor? 
  
- Barbie bebekleri “tahrik” edici mi değil mi? 
- Kabe üzerinden kuş uçar mı? uçmaz mı? 
  

*** 
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Gazeteci dövme konusunda uzmanlığı bulunan ya da korumaları bu konudaki 
uzmanlardan seçen Melih Gökçek, üç Anadolu Ajansı muhabirini tartakladı. 
  
Gökçek, Ankara Adalet Sarayı'na gelerek, Memur Suçları Soruşturma Bürosu 
savcıları ve Talimat Bürosu Savcısı Mehmet Taştan ile görüştü. Yaklaşık bir saat 
süren görüşme sonrası Gökçek adliyeden ayrıldı.  
  

*** 
  
Ülkenin dört bir köşesini sarmış olan cemaat örgütlenmeleri serviste gerçekten sınır 
tanımıyor. Cizre’de gerçekleştirilen bir konferansın davetiyelerindeki sözler işin 
cennet garantisi sunmaya kadar vardı. 
  
Bir süredir, Kürt yurttaşların yoğunlukla yaşadığı illerde etkinliğini artırmaya başlayan 
dinci gerici örgütlenmelerin Cizre’de yaptıkları bir etkinlik, vaatlerde gelinen noktayı 
bir kez daha gözler önüne serdi.  
  
Tasavvuf Derneği adlı bir derneğin yetkilileri “Kuran'ın Işığında, Sahabelerin ve 
Evliyaların Yaşadığı Đslam Tasavvuf ve Mutluluk” konulu bir konferans vermek için 
Şırnak’ın Cizre ilçesine gelirken halka dağıtılan çağrı metinlerindeki ifadeler dikkat 
çekti.  
  
Halka yapılan çağrıda, “Müjde!!! Allah’ın cennetine girmenin ne kadar kolay olduğunu 
açıklayacağımız konferansımıza tüm halkımız davetlidir” şeklinde ifadeler 
kullanılırken, bu tip örgütlenmelerin, insanların inançlarını nasıl kullanmaya çalıştığı 
bir kez daha gözler önüne serildi. 
  

*** 
  
Başbakan, başvurması durumunda sürgündeki Dünya Uygur Kongresi lideri Rabia 
Kadir’e vize verileceğini duyurdu.  
  
Güzel de, niçin kimse bugüne kadar Rabia Kadir’e vize verilmediğini sormuyor?  
  
Sakıncalı olduğu içinmiş.  
  
Peki kim sakıncalı ilan etti de vize vermedi, sorumlu kim? Eğer gerçekten sakıncalı 
ise Başbakanın lafı ile nasıl vize veriliyor?  
  
Türkiye’de yasa veya kurallar yok mu?  Yoksa padişahlık geri mi geldi de benim 
haberim yok. 
  
Not: 1998 de Mesut Yılmaz hükümeti Çin genelgesi çıkarmış. Sanırım konuyu buna 
bağlayacaklar da bu genelgede vize ilgili bir durum yok. Eğer varsa 11 senedir aklınız 
neredeydi?  
 

Aptallığıma verin ama eşkiya Türkiye'de hükümdar olur... 

19 Temmuz 2009 
 
Eşkiya Türkiye’de hükümdar olur… 

AKP bütçede yarattığı deliği kapatmak için şimdi vatandaşın cebine göz dikti. 
Akaryakıtta yapılan indirimleri, vergileri arttırarak geri aldı.  
  
Evet, seçim rüşveti dağıtmak için bütçede büyük bir delik yaratan hükümet, bu deliği 
kapatmak için akaryakıt vergilerini arttırdı.  
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Benzin yüzde 8 zamlandı. Sektördeki tavan fiyat düzenlemesi, meğer bu zamma 
hazırlıkmış.  
  
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), benzinde 20 kuruş, motorinde 15 kuruş ve LPG'de 10 
kuruş yükseltildi. ÖTV'deki bu artışı, tavan fiyat belirlemeye başlayan Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu (EPDK), fiyata yansıtınca akaryakıt yüzde 8 zamlanmış oldu. 
  
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, akaryakıt tekelleri ile girdiği fiyat polemiğinde kullandığı 
"halkın kanını emiyorsunuz" söylemini "halkın kanını biz emeceğiz" şeklinde 
değiştireceği kesin. 
  
Akaryakıttan tahsil edilen ÖTV, vergi gelirlerinin büyük kısmını oluşturuyor. Vergi 
miktarında yapılan oynama ile hükümet yüz milyonlarca TL'lik yeni vergi gelirini 
garantilemiş oldu.  
  
Akaryakıt fiyatlarının bir diğer özelliği ise ekonomide tüm sektörler için üretim girdisi 
olması nedeniyle tüm ürünlerin fiyatlarını etkilemesi. Akaryakıtta arttırılan vergilerle 
birlikte, bir anda yüzde 8 zamlanan fiyatlar, hemen temel tüketim ürünlerinin 
fiyatlarına da yansıyacak. Böylece bu ürünleri tüketmek zorunda olan halkın 
cebindeki paraya el konulmuş olacak ve devlet KDV’den alacağı tutarı çoğaltacak. 
  
EPDK 25 Haziran'dan itibaren akaryakıtta tavan fiyat belirlemeye başlamış ve bu 
sisteme geçilmesinden sonra akaryakıt ürünlerinde indirimler gelmişti. EPDK, 
sektörde akaryakıt şirketlerinin hammadde olan petroldeki fiyat düşmesi ile dünya 
piyasalarındaki ürünlerin fiyatlarındaki gevşemeyi dikkate almadıklarını tespit etmişti.  
  
Tavan fiyat belirlenmeye başlanmasıyla, akaryakıt şirketlerinin ve bayilerin kâr marjı 
düşürülmüştü.  
  
Petrol fiyatlarındaki hızlı düşmeye rağmen bir yılı aşkın süredir fahiş akaryakıt 
fiyatlarına göz yuman EPDK'nın yeni sistemi niye gündeme getirdiği tartışılmaktaydı.  
  
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın aynı dönemde konuşmalarında, başta Aydın Doğan'ın 
Petrol Ofisi olmak üzere akaryakıt şirketlerini doğrudan hedef almaya başlamasının 
tesadüf olmadığı biliniyordu.  
  
Akaryakıt sektöründe yeniden yapılanmayı hızlandıracak ve kartel yapıyı çözecek bu 
adımın, sektörde başta Çalık olmak üzere yandaş sermayeye yer açmak amacı 
taşıdığı düşünülmekteydi. Ayrıca sektördeki geçici tavan fiyat sistemi, büyük bir 
medya gücüne sahip olan Doğan Grubunun sektördeki kan kaybını hızlandıracak ve 
bu gruba yeni bir tehdit olacaktı. 
  
Ancak akaryakıtta indirimlerin üzerinden bir ay bile geçmeden yeni zamlar geldi. 
Bütçedeki açığı kapatmak için akaryakıt vergileri yükseltilince, tavan fiyatı yüzde 8 
yukarıya çekti. 
  
Sektörde fiyatlarda yapılan bu iki düzenleme, fiyatlarda bir ay öncesinde göre ciddi 
bir değişim olmadan hem akaryakıt vergilerinin yükseltilmesine yaradı hem de 
sektörde pastanın yeniden paylaşım sürecini hızlandı. 
  
Bütçedeki deliği kapatmak tabi ki bir tek bu zamlarla olanaklı görünmüyor. 
  
Yüksek eğitime gelen %22 zamların yanısıra,  
  
Ehliyet, pasaport gibi  değerli kâğıt ücretlerine %50, 
  
Turizm`de KDV %18,  
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Sırada …………………. 
  
Eşkiyanın dünyada değil ama Türkiye’de hükümdar olabildiği kesin. 
  

*** 
  
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol derler de….  
  
Başbakan bu dengeyi bir türlü tuturamıyor. Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'ndeki olaylara 
ilişkin yaptığı açıklamalarda Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını 'vahşet' hatta 
'soykırım' olarak değerlendirmesine rağmen, AKP nin Olağan Đl Kongresi nedeniyle 
geldiği Antalya'da çocuklara Çin malı oyuncaklar dağıttı. 
  

*** 
  
Kuran kurslarını Diyanet değil tarikatlar versin önerisi…. 
  
YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Đzzet Özgenç, Diyanet Đşleri Başkanlığı’nca düzenlenen 
yaz Kuran kurslarını pedagojik ve sosyolojik bakımdan onaylamadığını söyledi. 
Özgenç, tarikat ve cemaatlerin dernekleşerek özel hukuk kişiler olması halinde özel 
öğretim kurumu açarak din eğitimi verebileceği yorumunu yaptı. 
 
Al başkanı vur  başkanvekiline…  

*** 
  
Dünyanın neresinde her kim birini faklılığından dolayı kötü muameleye tabii tutuyorsa 
lanetlenmelidir. 
  
Biz bu Çin’deki gelişmeleri daha önce Romanyada görmemiş miydik! 
  
Birbirini etnik yada sınıfsal farklılıkları nedeniyle öldüren insanları hangi toplumdan 
olursa olsun gözümüzü karartmadan kınamak gerekiyor. Đster Hanlı ister Türk kim 
ayrımcılıkla gözünü karartıyorsa lanetliyorum.  
  
Aptallığıma verin ama son olaylar sonrası ayağa kalkmış Đslamcılar’ın, Türkçüler’in 
neden aynı tavrı  
  
Irak’ta 2 milyona yakın Müslüman öldüğünde,  
  
Kuzey Irak’ta Türkmenler öldüğünde,  
  
Sudan’da Afganistan’da ya da yakın zamanda Gürcistan Osetya’ya saldırdığında 
göstermediğini merak ediyorum.  
  
Neden ABD kınamadan Türklük ve Đslam’ı hatırlamadıklarını da…  
  
Yoksa Amerika bizden daha mı müslüman?   
  

*** 
  
Suudi Arabistan'da yaşayan bir aile, kendilerini rahatsız ettiğini ve kişisel eşyalarını 
çaldığını iddia ettikleri bir cini mahkemeye vermiş. 
  
El-Vatan gazetesinin haberine göre, şeriat mahkemesinde kabul edilen davada söz 
konusu cin, “aileye tehdit içerikli ses mesajı bırakmakla, cep telefonlarını çalmakla ve 
akşam evlerinden ayrıldıklarında aile bireylerine taş atmakla” suçlanıyor.  
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Bizdeki cinlerin dokunulmazlığı var. Ne çalarlarsa çalsınlar yargı önüne 
çıkartılamıyorlar.  
  
Darısı Türkiye’nin başına…  
 
 

*** 
  
AKP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildiği için Başbakanlık Đnsan Hakları 
Başkanlığı'ndan dün ayrılan Hasan Tahsin Fendoğlu, Başkanlığın 2008 yılı “Đnsan 
Hakları Raporu”na dair yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin AĐHM'de en çok mahkum 
olan ülke sıralamasında birincilikten, dava sayısı nüfusa oranlanarak 11. sıraya 
düşmesini, “iyiye gidiş” olarak yorumladı. 
  
Ben de, Başbakan neden 3 çocuk 3 cocuk diye tutturuyor diye merak ediyordum. 
Amaç nufusu artırıp kişi başına düşen dava sayısını azaltmakmış. Đşte size çözüm!  
 
 

*** 
  
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, eksik malzemeyle yapılan bentler yüzünden 
selin faciaya dönüştüğü iddialarına ve bir gazetecinin, “Vatandaşlar bentleri 
eleştiriyor” demesi üzerine tuhaf bir cevap verdi:  
  
“Ben gelirken de gördüm. Tersib bentleri suyun enerjisini kıran çok önemli yapılardır. 
Bentler olmasaydı felaketin boyutları çok daha büyük olacaktı. Dere yataklarının işgal 
edilmemesi gerekir. Dere yataklarındaki taşkın seviyesine kadar yapı yapılmaması 
şarttır. 500 yılda tekerrür eden heyelan vardır. Bu ilmi meseledir. Vatandaşın kısa 
ömründe baktığı ile bunlar anlaşılmaz. Đlmi olarak şu anda çalışıyoruz. Bilim adamları 
tarafından raporlar hazırlanacak. Gerekli tahkikat yapılıyor.” 
  
Bakana hak vermemek olanaksız. 
  
Vatandaş bu işlerden anlamaz. Bir de adam seçmekten anlamaz. Seçilmişler ortada! 
 

*** 
  
Önemli not: 
  
Đmam hatip okullarının meslek okulu olarak kabul edilmesinin bile tartışılması 
gerekirken, YÖK'ün, üniversiteye girişte imam hatip lisesi mezunlarına uygulanan 
katsayıda değişiklik yapmak istemesi ile amacın, meslek teknik okulları mezunlarına 
üniversiteye girişte imkan sağlamak olmadığı açıktır.   
  
Tersine, bunlar gerekçe yapılarak, bugüne kadar, dini siyasete alet eden iktidarlarca 
zaten gereğinden çok fazla sayıda açılmış olan, bilim ve bilimsel eğitim ile içerik ve 
yöntem açısından taban tabana zıt imam hatip okulları orta öğretimin yerine 
geçirilmekte. Yani Eğitimin Birliği Yasası çiğnenerek, ülkemizde iki başlı eğitimin önü 
sonuna kadar açılmak istenmektedir. 
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bebeler dedeler 

26 Temmuz 2009 
 
AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında tutuklu ve hükümlü sayısı 50 bin 
dolaylarındayken bu sayı 7 yılda 2 katını aşarak 112 bine ulaştı. Bu sayının 
yarısından çoğu ise yalnızca tutuklu… 
 
Her afiş asanı, telefonda gizemli konuşanı hatta bu hafta olduğu gibi Başbakana 
Heavy Metal selamı vereni bile göz altına alırsanız bu rakkamlar az bile… 
  

*** 
 
“... Son zamanlarda bazı arzu edilmeyen cinayetler, katliamlar duyuyorsak anne baba 
olarak kendimizi hesaba çekmeliyiz. ‘Acaba biz nerede hatalar yaptık’ diye üzerinde 
durmalıyız. Sınırsız, kontrolsüz bir ahlaki erozyonun olduğu yapılanma gerçekten bizi 
dertlendiriyor. Onun için aileye sahip çıkacağız. Kendi başına bırakılan ya davulcuya 
ya zurnacıya. Davulcu, zurnacı kızmasın. Bununla ne demek istediğimi 
anlıyorsunuz.” 
  
Bu yukardaki konuşmayı kim yapmıştır sizce? 
1.Başbakan Tayyip Erdoğan 
2.Eski Đstanbul Emniyet Amiri Celalettin Cerrah  
3.Davulcu Hamdi 
  
Tabi ki Başbakan. 
  
Eski Đstanbul Emniyet Amiri Celalettin Cerrah da buna benzer bir laf etmişti ama 
Davulcu Hamdi’nin hiç günahı yok 
  

*** 
  
Bir belge vardı. Gülen ve AKP’yi yok etme planı mıydı neydi. Hani fotokopi olan… 
Hatırlayan var mı? Ne oldu, neden unuttuk?  
  
Kim hazırlamıştı? 
  
Önemli değil demek ki lazım olunca gene hatırlatırlar. 
  

*** 
  
Đmam hatipten mezun olun bir antropolog... bir gökbilimci… bir kaymakam… bir vali 
… bir hakim… bir savcı… vs… 
  
Şaka mı kabus mu karar veremiyorum!!!  
  

*** 
  
Aptallığıma yada cahilliğime verin ama öğrenmek istiyorum. 
  
Đmamlık meslek mi?… Bir meslek odası var mı?  Đmam olarak vergi levhası olan var 
mı? Eğer meslekse neden hiç kadın imam yok. Ya da islam tarihinde hiç meslek 
olarak tanımlandı mı?   
  
Meslek değil ise imam hatip liseleri neden meslek okulu statüsünde?  
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Yoksa bugünleri görenler “planlayanlar” yeni hakimleri savcıları yada kaymakamları 
valileri mi yaratmak için imam hatipleri meslek lisesi yaptılar? 
  

*** 
  
New York Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk 
Şirin tarafından yapılan "Genç Kimlikler Araştırması"na göre, AKP’ye oy veren her 
100 gençten 38’i de "Atatürkçü-Kemalist" olarak, CHP’ye oy veren her 100 gençten 
14’ü kendisini "Đslami kesime" ait görüyor.  
  
Tüm kavramların içinin boşaltıldığı, sınıfların siyasi ortamda kendilerini 
belirleyemediği, yer bulamadığı toplumlarda bu gibi araştırmalarda her türlü garip 
sonuçlar elde edilir?  
  

*** 
  
Erdoğan Rock festivalindeki gençleri kastederek :   
  
“Özellikle, görsel medyada son dönemlerde bazı programlar var ki, bir baba olarak 
çocuklarımızın, gençlerimizin yarını için birşeyi vurgulamak istiyorum, hiçbir medya 
patronu gençliğimizin ahlaki erozyonuna fırsat vermemeli, ona zemin hazırlamamalı. 
Yarın öyle bir bela olur ki bu bela onları da çarpar, onları da vurur. Onun için güçlü 
olmaya mecburuz. 
 
Anneler, babalar, ‘Sadece okullarda bu işi çözerim’ diye düşünmeyin. Bizim de 
üzerimize düşen görevler var. Eğer son zamanlarda bazı arzu edilmeyen cinayetler, 
katliamlar duyuyorsak ve bunlardan dolayı üzülüyorsak, anne, baba olarak kendimizi 
de hesaba çekmeliyiz. ‘Acaba biz nerede yanlış, nerede hata yaptık’ bunların da 
üzerinde durmalıyız....” 
  
Başbakan haklı bu gençlere bakıpta ürkmemek olanaklı değil, rock kültürü 
isyankardır. AKP’ye oy çıkmaz, arka bahçe olmaz. Nerde bizim Đmam hatipliler nerde 
Rockcılar… 
  

*** 
  
Şey, ben geçen hafta Başbakan'ın oğlu “Sayın” Bilal Erdoğan’ın askerliği ile iki kelime 
edecektim ama baktım bu hafta Bilal Erdoğan, vatani görevi "bedelli" askerliği bitirip 
terhis olmuş. 
  
Vatan sağolsun…  
  

*** 
  
Hüseyin Üzmez yaptığının  meşru olanını  Halis Toprak yaptı. 
Sarıkamış’daki tesislerinde çalışan hizmetlisinin 17 yaşındaki kızıyla evlenen 71 
yaşındaki Halis Toprak.  
Toprak’ın kendinden 54 yaş küçük bir kızla nikah kıymasının bir evlilik değil “satın 
alma”.  
Bir toplumda 17 yaşındaki kız nasıl 71 yaşındaki bir adamla evlendirir?  
 
Toplum ataerkilse,  
  
Kadınlar meta olarak görünüyorsa, 
  
Para tapınılacak bir şey haline gelirse, 
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Ahlaki değerlere ideolojik olarak bakıp, “kızı boş bırakırsan ya davulcuya ya 
zurnacıya…”  ya da Hüseyin Üzmez kurbanı için dediği gibi “…benim himayemde 
olmasaydı ‘orospu’ olurdu…” derse 
  
Daha çok bebeler dedelere meze olur. 
 

SBS 

03 Ağustos 2009 
 
Sultangazi’de çatıdan düşen 12 yaşındaki çocuğun sağ el serçe parmağı koptu. 
Parmağı poşete koyan baba, aralarında Çapa, Cerrahpaşa ve Vakıf Gureba gibi 
Đstanbul’un en büyük devlet hastanelerinin de olduğu 5 hastane gezdi. Ancak 5’i de 
çeşitli nedenlerle parmağı dikmedi. 
 
Baba isyan etti: “Bizi oradan oraya dolaştırdılar. Nereye gidelim? Avrupa’ya gidecek 
durumumuz yok ki. Şaşırdık. Çocuğumun serçe parmağının yerine dikilememesinin 
en büyük sorumlusu devlet hastanelerini bu kadar başı boş bırakan Sağlık 
Bakanlığı’dır.” 
  
Bu ülkede kopan parmağınızı diktirmek ve insanca bir sağlık servisi alabilmek için 
milli takım teknik direktörü olmak gerek.  
  
Anlayan anladı! 
  

*** 
  
Yapılan açıklamaya göre Türkiye’de kene ile mücadele 2010 dönüm yılı olacakmış.  
  
Herhalde herkes paçalarını çoraplarına sokmayı öğrenecek. 
  

*** 
  
Dünyada sigara insanı öldürür, Türkiye’de sigara yasağı! 
  
Manisa'da bir meyhanede işletme sahibinin sigara içen grubu uyarması üzerine çıkan 
kavgada 1 kişi hayatını yitirirken 1 kişi de yaralandı. 
  
Bursa`da da bir restoranda sigara içmemesi için uyarılan bir kişi, silahla rastgele ateş 
açarak 2 kişiyi yaraladı. 
  
Buyrun buradan yakın! 
  

*** 
  
AKP Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, CNN Türk’te yayınlanan yedi 24 
programının konuğu oldu. Fırat, gündemin en sıcak maddelerinden birisi olan yargı 
kriziyle ilgili olarak “yargıyı yargıya bırakamazsınız” dedi.  
  
Doğru! Yargıyı sermayeye, tarikatlara ve özellikle siyasi iktidara teslim etmek gerek ki 
HUZUR olsun…   
  

*** 
  
Bu batı basınını anlamak benim kapasitemi aşıyor sanırım. Bu hafta tüm basına 
manşet olan  bir haber. 
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“Hindistan'da 700 yıllık bir gelenek gereği, bebekler talihli ve sağlıklı olsun diye bir 
türbenin çatısından aşağı atılıyor”.  
  
Haber, güncel deyişle baydı. Ya çocuklara birşey olursa, bu çocuk haklarına saldırı 
vs…  
  
Tamam sağlıklı değil çocuklar için… Đyi de adamlar bunu 700 yıldır yapıyorlarmış. 
Bugüne kadar bir cocuğun burnu bile kanamamış.  
  
Neden bu kadar yaygara! Bu kadar çocuk sevgisi nereden geliyor? Afrika’dakiler 
çocuk değil mi, neden hiç Afrika’daki çocuklar manşet olmuyor. Onların çıkabilecek 
çatıları olamadığın düşerek değil de, açlıktan, bakımsızlıktan ya da katledilerek 
öldükleri için mi? 
  

*** 
1 Ağustos 2009 tarihli Akşam gazetesinin web sitesinde bir haber:  “SBS Sonuçları 
açıklandı” haber söyle devam ediyor: Đlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye 
Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. 
  
Şimdi bu haberin neyi garip diyeceksiniz. Konan resim garip. Haberi hazırlayan 
arkadaş internette SBS diye aramış bulduğu resmi de yapıştırmış. Ama resimin konu 
ile uzaktan yakından ilgisi yok. Resimdeki logo Special Broadcasting Service’in baş 
harflerinden oluşan SBS in logosu. SBS, Avustralya’nın en bilinen yayın 
kuruluşlarından biri. 
  
Neyse canım, ister üç kağıtcılığına isterseniz cahilliğine verin.   
  

*** 
  
Erdoğan başta olmak üzere, AKP'lilerin Osmanlı özentisi bitmek bilmiyor. AKP Konya 
Milletvekili Mustafa Kabakçı da son örneklerden... 
  
Projesini değerlendiren Kabakçı, “Her sene jandarmamızın ve polisimizin kuruluş 
yıldönümlerini kutluyoruz. Onu turizme yönelik bir hale getirmeyi düşündük.… 
Projeme göre, askerler geleneksel kıyafetleri zaman zaman giyecek. Bunu senede 
bir iki kere yapabiliriz. Bunu, ufuk açmak için önerdim. Törenler Đstanbul’da, 
Ankara’da yapılabilir.” dedi. 
  
Peki bunlar neymiş:  
Cülus Bahşişi : Osmanlı padişahlarının, tahta çıkışlarında devlet ileri gelenlerine, 
ulemaya ve kapıkulu ocaklarına kanuna göre belli miktarlar üzerinden verdikleri 
bahşiş.  
  
Cuma Selamlığı: Padişahların cuma namazlarına gidiş gelişlerinde yapılan ‘cuma 
selamlığı’nda askeri, mülki ve ilmiye sınıfından pek çok kimse bulunur, her sınıf 
askerden meydana gelen birlikler, namazdan sonra padişahın önünde resmi geçit 
yaparlardı. 
  
Kılıç Alayı: Osmanlı padişahlarının tahta çıkmalarından sonra yapılan kılıç kuşanma 
töreni. 
  
Haydi hayırlısı! 
  
Tabi ki, asıl oyun sahneye konmadan önce, bol bol çalışma yapılmalıdır… Hadi 
oyunun yönetmeni orta, oyuncuları ortada da, yapımcısı kim? 
  

*** 
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Bu "Bakan" tam bir afet! 
  
Giresun için "Afet bölgesi ilan ettik" diyen Bakan Demir, bir gün sonra "Yanlış 
anlaşıldım" dedi... Bayındırlık ve Đskan Bakanı Mustafa Demir, Giresun'un afet 
bölgesi ilan edildiğini açıkladı. 
  
Bakan Demir, dün gece incelemelerde bulunmak için geldiği Rize'de AKP Đl 
Başkanlığı binasında Rize milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla yaklaşık 4 saat 
süren bir toplantı yaptı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan 
Bakan Demir, şok açıklamada bulunarak Giresun'un afet bölgesi ilan edilmediğini 
söyledi.   
  
Ülkedeki planlama, projelendirme müthiş sonuçları da ortada. 
  

*** 
  
Türkiye sınırları içinde yaşayan Kürtlerin temsilcileri parlamentoda iken, onlarla 
tokalaşmayıp, çözüm için onlarla oturup konuşma yerine, ‘çözümü dışarıda aramak’ 
gerçek çözüm üretmeyi düşünmek midir yoksa durumdan fayda çıkarmak mı? 
  
Aptalığıma verin ama bir türlü anlayamadım! 
  

*** 
  
Çağdaş Türkiye’de iki günde 4 ana 'koca' kurbanı oldu. Bunların hepsi doğuda değil. 
Üçü Đstanbul, biri Diyarbakır’da toplam dört tane cinayet işlendi iki gün içinde. 
  
Ne olmuş canım diyebilirsiniz. Zaten ülkede günde kaç kişi keneden, trafikte, yaz 
mevsiminde damdan düşerek ya da boğularak, şehirlerde sel sularına kapılarak, 
heyelan altında kalarak, kışın donarak, evleri başlarına çökerek, yollarda açılan 
tamirat çukurlarına düşerek, trafo binalarının içine işeyerek, maç sonrası sevinç 
kurşunlarına rastgelerek, ve daha pek çok çeşitte ÖNLENEMEZ nedenler ile ölüyor. 
Bir kaçı da koca cinayetine kurban gitsin. 
 
 
 

Pisuvarlar, Haşemalı kadınların kumsalları, Temsilcilikler 

09 Ağustos 2009 
 
Halka açılması beklenen Florya Plajı'ndan yalnızca belediye bürokratlarının yakınları 
faydalanabiliyor… Atatürk'ün yaz fotoğraflarına mekan olan meşhur Florya Plajı 
uzunca bir süredir halka kapalı.  
 
Başkan Kadir Topbaş'sa 3 yıl önce çevre düzenlemesinin ardından halka açılması 
talimatını vermişti. Düzenleme çoktan bitti, ama hala talimat yerine getirilemedi. Koca 
plaj tel örgülerle abluka altında tutuluyor. Kimse plaja inemiyor. Sadece Belediye'nin 
misafirhanesinde konaklayanlar denizden faydalanabiliyor. Üzerinde ilginç iddiaların 
konuşulduğu ıssız plajda çekim yapan haber kamerasına denize giren haşemalı 
kadınlar yansıdı. Halka kapalı olan plajda sadece haşemalı kadınların olması dikkat 
çekti.  
 
Peki ama, halkın giremediği yere bu kadınlar nasıl girdi? Sorunun yanıtı, Đstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.  
 
Yazılı açıklamada Floryanın plaj vasfını yitirdiği belirtildi.  
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Bir de, o plajdan artık sadece milletvekilleri, bürokratlar ve belediyenin konuklarının 
yararlanacağı iddiaları reddedildi. Açıklamada plajın kirlilik nedeniyle 25 yıldır 
kullanılamadığı vurgulandı.  
 
Yalanınızı seveyim.  25 yıldır plaj vasvını yitirme nedeni de eminim koli basilidir. 
Elbette, Haşema ile denize girersen Allah korur!  

*** 
 
Başabakan maaşını düşürdü başlıklı yazı geçen hafta şaşırtı. Đlk okuduğumda çok 
şasırdım da aymam uzun sürmedi. Çünkü kriz dolayısı ile maaşı %20 düşürülen 
başbakan ve bakanlar elbette Türkiye’de değil. ROMANYA’da.  
 
Elbette, bizde öğretmenler, öğrenciler, doktorlar, benzin gibi şeylerden kesildiği için 
başbakanın maaşının kesintiye uğramasına gerek yok. Ne de olsa kriz bizi teğet 
geçti. 

*** 
 
Ergenekon’un başrol oyuncusu Tuncay Güney, Toronto Türk Festivaline katılmış. 
Haber kaynağı Anadolu Ajansı.  
 
Güney, festivalde mehter dinlemiş ve Fatih Belediyesi standında da hatıra fotoğrafı 
çektirmiş.   
 
Đlginç olan, ilk kez düzenlenen festivali destekleyen kuruluşlar. Festivalin resmi 
websitesine göre destekleyen kuruluşlar şunlar: Ebru Tv,  Kültür Bakanlığı, Türk 
Hava Yolları ve diğerleri…  
 
Bunda ne var diyebilirsiniz de bana tuhaf gelen, Ebru TV. Sitede en başta o var 
THY’dan, Kültür Bakanlığındanda önce… 
 
Gazetecilerin ulaşmaya zorluk çektiği bir kişinin ki, o kişi bir çok insanın doğru veya 
yalan canını acıtmış, güvenli bulduğu bir yerde boy gösterip adeta hava atıyor.  
 
Ve cemaat ile ilgisi bilinen, Ebru Tv sponsorluğunda.   

*** 
 
Türk yargısı kendini aşıyor…!  
 
 Ergonekon ile ilgili görülen tüm davalar civa misali birbirini cekerek birlesiyor. 
Aslında bu krizde çok akıllıca bir yaklaşım. Her mahkemeye savcı, hakim 
atayacağına bir mahkemeyle halledersin. Her ne kadar binlerce sayfa idda ve 
savunma ile, davanın ne zaman biteceği belli olamasa da, örneğin 200 yıl falan 
sürebilr, yıl başına maliyeti epeyi düşer. Tutumlu bir düşünce! 
 
Bence bu düşünceyi geliştirmek, yaygınlaştırmak gerek. 
 
Bir düşünün tüm boşanma davalarını birleştirsek ne kar ederiz! 
 
Bu sistemi şirket davaları, adi suçlar gibi davaları da birleştirerek genişletin. Başlarına 
da yurdum idarecisinin sevdiği savcı ve hakimleri atadık mı, Türkiye cennete döner. 

*** 
 
Ordu’nun merkez ve ilçelerindeki camilerin tuvaletlerindeki pisuvarlar, valiliğin 
isteğiyle söküldü. Geçen yıl hacca giden Vali Kaban, ‘pisuvarların itikada ters 
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olduğunu’ belirterek uygulamayı savundu. ‘Dinimizce mekruh sayılıyor’ 
 
Sayın valiye sormak gerek ‘Dinimizce’ başka neler mekruh ya da itikada ters? 
 
Faiz, başı açık kadın, dizinden yukarısı görünen erkek, oruç tutmamak, namaz 
kılmamak, vs…  
 
Sayın vali sıra hangisinde ? 
  

*** 
 
DTP ABD'de temsilcilik açacak.  
 
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk ile ABD'nin Ankara 
Büyükelçisi James Jeffrey akşam yemeğinde biraraya geldi.  
 
NTV'ye göre, görüşmede DTP'nin ABD'de temsilcilik açma talebi ele alındı. DTP'nin 
daha önceden yaptığı ABD'de temsilcilik açma başvurusu, Washington'dan resmen 
onay aldı. 
 
Onay, Jeffrey tarafından Ahmet Türk'e iletildi.  DTP, ABD'ye temsilci olarak Nazmi 
Gür'ü göndermeyi kararlaştırdı. Gür, kapatılan DEHAP'ın Dış Đlişkiler Sorumlusu'ydu. 
Nazmi Gür'ün Eylül ayında Washington'a gideceği ve temsilciliğin resmen faaliyete 
geçeceği de öğrenildi.  
 
Bu habere yakında neler eklenebilir diye düşündüğümde aklıma, ABD’nin DTP’ye 
Türkiye’de bir müşavirlik vermesi geliyor.  
 
Belki bir moda başlar, diğer partiler de bu yoldan devam edebilir.  
 
AKP de ABD’de bir temsilcilik açabilir. AKP’nin müsavirlik için bir talebi olur mu? 
Sanmıyorum fakat olsa, ucuz olsun diye DTP ile AKP aynı binayı kullanabilirler. Ama 
yok yok AKP temsilcilik açsa -ki aslında açmasına da hiç gerek yok- eminim Utah’ta 
açardı.  
 
 

"Goodboy!!! Goodboy!!!" 

16 Ağustos 2009 
  
TRT Şeş'in aramızdaki bütün bağları pekiştirecek, birbirimizle kucaklaştıracak proje 
olduğunu vurgulayan Arınç, tamamen Arapça yayın yapan kanal hazırlıklarının 
bitmek üzere olduğunu, Farsça yayın yapan kanal hazırlığının ise devam ettiğini 
kaydetti. Arınç, TRT Türk'ün 8 Mayıs'ta yayına başladığını ve 17 ülkeye yayın 
yaptığını da belirtti. Arınç, TRT Çocuk kanalının ise Türkiye'nin en çok izlenen 
kanallarından biri olduğunu ifade etti.  
 
TRT Türk’de bir de gerçekten Türkçe program yapsalar da izlesek. 
  

*** 
  
THY'de makam araçlarına "FG" etiketi! 
  
Audi marka makam aracının "FG" plakalı olduğu bilgisini verdiler.  
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FG size ne anımsatıyor bilemiyorum ama bana muhteremi anımsatıyor. Acaba FG 
plakası araçlara, Türk siyasetinde olduğu gibi trafikte de geçiş üstünlüğü sağlıyor 
mu? 
  

*** 
  
Başbakan R.T.Erdoğan yanında Putin varken Berlusconi’ye sesleniyor .  
  
“Sayın Berlusconi come here come here” (kamhir kamhir)   
  
Tamam dedim, Berlusconi kalkıp gelince Erdoğan yapıştıracak   
  
“Goodboy!!!! Goodboy!!!!” 
  

*** 
  
Cumhurbaşkanı Gül, "Başımızı kuma gömmeyelim. Bugün Türkiye'nin en önemli 
meselesi budur." demiş 
  
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, 
anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik 
cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden 
yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini 
korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün 
gücümle çalışacağıma, büyük türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim 
üzerine and içerim.” 
  
Bu yukardaki paragraph Cumurbaşkanı’nın yemini. Lütfen dikkatli okuyun.   
  
Cumhurbaşkanı’nın bunlardan birini ya da birden fazlasını ihlal ettiğini düşünüyor 
musunuz? 
  

*** 
  
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bitlis'e giderken geçtiği Güroymak ilçesinden, "Yolda 
Norşin'de büyük kalabalık gördüm. Đnsanlarla konuştum, sevgiyi gördüm" diye söz 
etti. 
  
Sihirli söz NORŞĐN yada NURŞĐN 
  
Öyle bir söz söyleyin ki herkesi harekete geçirsin, ezilenler ya da ezildiğini 
düşünenler mutlu olsun… NORŞĐN… 
  
Kürtler için Kürtçe, bazılarına göre Türkçe bazıları içinse medrese… 
  
Bugün Bitlis'in büyük kasabalarından biri olan Norşin'de sadece Kürtler değil, 
Türkmenler ve Avşarlar da bulunuyor. Özellikle Anadolu'daki büyük Đslam alimlerinin 
yetişmesinde önemi olan bir yer Norşin.  
 
Birinci Dünya Savaşı öncesine kadar pek çok Kürt medresesi vardı. Ancak en 
mehşurlarından biri de Norşin Medresesiydi. Bölgedeki Müslümanlar arasında en 
önemli yerlerden biri aynı zamanda Kürt tarihi açısından en dikkat çekeni Norşin'dir. 
Norşin, aynı zamanda Türkmen, Oğuz ve Avşar aşiretlerinin gelip bölgedeki Kürtler 
içinde asimile olmalarının mekânı sayılır.  
 
Nurşin'de çok sayıda din bilgini yetişmiştir, bunlar arasında en fazla bilineni 
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Bediüzzaman Saidi Nursi'dir. Abdurrahman Takhi hazretleri tarafından kurulduğu 
söylenen Norşin Medresesi'nin kolları Hınıs, Okhin, Taşkesen, Cezni, Zokayd Hazro, 
Çokhreş, Tillo, Kasrik ve Tel Maruf'da (Kamışlı-Suriye) bulunuyor.  
 
Đşte Nurşin'de yetişen kişiler:  
Bediüzzaman Saidi Nursi,  
Şeyh Fethullah El Varkanasi,  
Şeyh Alaaddin Ohri,  
Şeyh Şefik Arvasi (Sultanahmet Camii eski imamı),  
Sadrettin Yüksel,  
Mehmet Emin Er Hoca,  
Halil Gönenç (Urfa eski müftüsü),  
Ali Arslan (Tekirdağ eski müftüsü),  
Ahmet Meylani (Hidaye mütercimi),  
Mazhar Taşkesenoğlu (Đbn Abidin mütercimi),  
Molla Hasip Seven (Kozluk eski müftüsü),  
Molla Muhammet Şirin (Çanakkale eski müftüsü),  
Molla Abidin (Beykoz-Đstanbul eski müftüsü),  
Şeyh Halid,  
Şeyh Asım,  
Molla Salih El Bohti,  
Molla Nuhyettin,  
Molla Muhammet (Mehmet Çağlayan Hoca Muş ve Niğde eski müftüsü),  
Molla Abdülkerim Saruhan (Bitlis eski müftüsü),  
Molla Burhan (Tillo şeyhi) 
  
Ne kelimeymiş ama ne derin anlamlar içeriyor anlayana! 
  

*** 
  
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin dönüm arazide ekili 2 milyar 
20 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.  
  
Başarının hikayesi gibi görünen bu haberi ilginç kılan asıl, araziler için devlettin 
destek kredisi alındığının belirlenmesi. 
  

*** 
  
1990’lı yıllarda, ‘Her Đle Bir Havaalanı’ kampanyası kapsamında yapılan, ancak 19 
yıldır yolcu uçağı ile tanışamadan kapatılan Kastamonu Havaalanına uçaklar inmeye 
başladı.  
  
Ama model uçaklar.  
  
Vatana millete hayırlı olsun ne de olsa zengin milletiz. 
  

*** 
  
Suudi Arabistan’lı bir dağcının Everest'in zirvesinde ezan okumasını gündeme 
getiren dinci basın, "Everest'te ilk ezanı bir Türk'ün okumamasını dert edindi. 
Gazeteler zirveye çıkan Türk dağcılardan adeta hesap sordu. 
  
Bu kadar gerzeklik eğitim ile olabilir. Var sayalım ezan okudular kim namaza 
gelecekti?  
  
Yetiler mi?  
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(Yeti: Efsaneye göre Himayalarda yaşayan evrimini tamamlamamış, iki ayağı 
üzerinde duran, ayı görünümlü yaratık.) 
  

*** 
  
On yılda 6 milyon kayıtlı trafik kazası olan bir ülkede hız limitlerinin yükseltilmesi fikri 
ancak yurdum idarecisine ait olabilir.     
  

*** 
  
“...Hakikaten arkadaşlarımız ile bu samimi ortam içerisinde duygularını ifade 
etmelerini istedim, çünkü şu an burada görev yaparak Ordu Vilayetine hizmet etmiş 
ve şu anda da gitmeye hazırlanan arkadaşlarımız, benim çalışma sürem içerisinde 
hakikaten gayretli olduğunu, himmetli olduğunu, çalışkan olduğunu, akıllı ve nerede 
nasıl davranması gerektiğini bilen idareciler olduğunu gördüğüm arkadaşlarım. Tabi 
herkes aynı olmuyor, bazısı da böyle olmayacak. Çok şükür ki aramızda öğle kimse 
yok. Çıkmaz mı çıkıyor. Hakkını vermiyorsa insanlar idareciliğin, bir üst idareci olarak 
da biz üzerimize düşeni yapıyoruz. O klasik kaide gereğince ‘Nush ile uslanmayanı 
etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir’ kaidesini uyguluyoruz... Çağdaş 
uygarlık gibi saçma sapan kavramları söylemeyeceğim. Hayatın gerisinde kalmaması 
için maddi manevi, ekonomik teknik, eğitim her şey dahil elinden geleni yapmış bir 
idaredir. Yüzyıllardır bu gelenek bir şekilde devam etmiştir ve sizler devam 
ettireceksiniz.”  
Bu sözler çağdaş Türkiye’nin pisuvar düşmanı olarak tarihe gecen Ordu Valisi Ali 
Kaban’a ait. 
  
Ali Kaban kim mi? 
  
1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kamu yönetimi bölümünü 
bitirdi. Kayseri Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Balâ, 
Kızılcahamam, Doğanhisar kaymakam Vekillikleri, Çanakçı, Demirözü, Ayaş 
Kaymakamlıkları, Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Nüfus ve 
Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Mülkiye Müfettişliği, Mülkiye 
Başmüfettişliği, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün ulusal 
güvenlik danışmanlığı, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın özel danışmanlığını 
yapmıştır. 2008 yılında Ordu Valisi olarak atanmıştır.  
  
Anlayacağınız yukardaki üçlünün göbeğinden 
  

*** 
  
Cuma günü yangın çıkarmayın!!!  
  
Neden mi? 
  
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yeni taşındığı Çamlıca'daki villasının 500 metre 
arkasında bulanan çalılık alanda yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın 
rüzgârın etkisiyle Marmara Denizine doğru yayıldı. Bu bölgedeki çalılıklar tamamen 
yandı. Yangın 2,5 saat sonra kontrol altına alındı.  
  
Bölgede villası bulunan eski Galatasaray Spor Kulübü Yöneticisi Ergün Gürsoy'un eşi 
Ayşe Gürsoy “Sürekli yangın çıkıyordu. Bu yüzden villamızda kendi yangın 
tertibatımızı almıştık. Yangın Başbakan'ın villasına yakın yerde başladı. Üsküdar ve 
Büyükşehir itfaiyelerinin telefonunu biliyordum. Hemen aradım. Đtfaiyeden 'Şu an 
kimse yok. Herkes Cumada' diye cevap geldi. Bu nasıl iş. Anlayamadım. Đtfaiye 
yangından yarım saat sonra geldi” dedi. 
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1 Kuruş  

25 Ağustos 2009 
 
Hocanın çifliğinde ilginç bir ihale! 

TRT yönetimi bu yılın Mart ayında ilginç bir ihale gerçekleştirdi. Bu ihalenin konusu, 
TRT’nin televizyon, radyo, internet ve teleteks yayınlarına ait tüm reklam 
zamanlarının üç yıl için satılmasıydı... Đhaleyi kazanan şirket TRT’ye bir bedel 
ödeyecek, bunun karşılığında tüm reklam gelirleri onun olacaktı. 
  
Bu ihale gerçekten çok ilginç: 
  
Çünkü şartnamenin 6’ncı maddesi, “Bu ihaleye yalnızca kendisinden teklif istenen 
firmalar katılabilir” diye başlıyor. 
  
Böylece, Türkiye’nin en büyük kamu kuruluşlarından biri, daha en başından “serbest 
rekabet ortamı”na taş koyuyor.  
  
Bazı firmaları hiçbir gerekçe belirtmeden saf dışı ediyor. Sonuçta da; ihaleye davet 
edilen yaklaşık 15 firmadan sadece biri teklif veriyor ve ihaleyi kazanıyor. 
  

*** 
  
Bira içen Müslüman kadın manken kamçılanacak.  
  
Malezyalı yetkililer, kırbaçlamanın eğitim amaçlı olduğunu açıkladı.  
  
Bu eğitimin üniversite giriş paunlamasına katkısı olur mu? 
  
  

*** 
  
Đstanbul’a yapılacak olan üçüncü köprünün nerede olacağına, başbakan, Đstanbul 
belediye başkanı ve ulaştırma bakanı havadan bakarak karar vermişler.  
  
Kutluyoruz! 
  
Göz görünce bilime ne gerek var? 
  
Zaten ben Türkiye’yi havadan idare ettiklerine emindim, ayakları yere hiç basmıyor. 
  

*** 
  
Harç zamlarından şikayet edenlerin özel okul ve dershane fiyatlarına niye tepki 
göstermediklerini soran, kamu üniversitelerini temsil eden bilim adamı, eğitimin niye 
ücretsiz olmadığını tartışmak bir yana, kendini ‘eğitim patronlarıyla’ bir tutuyor. 
  
Kim mi?  
  
Yükseköğretim Kurulu  Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan 
  

*** 
  
Helal Bar……. 
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Türkiye'nin artık, ilahiler eşliğinde alkolsüz içkilerin yudumlandığı, mescitli bir barı da 
oldu.  
  
Yalnızca Türkiye'nin değil, büyük ihtimalle dünyanın da ilk Đslami barı, Bakırköy'deki 
Capacity Alışveriş Merkezi'nin içinde hizmet vermeye başladı. Daha önce içkili bar 
olan Davidoff Jazz Bistro, şimdi türbanlı barmaid ve garsonların servis yaptığı ilginç 
bir mekan oldu. 
  
Bir zamanlar Zerrin Özer'in sahne aldığı kulüpte şimdi 'Sordum sarı çiçeğe' türü 
ilahiler çalınıyor. Listedeki şarapların, votkaların yerini çay, ayran ve çeşit çeşit 
meşrubat almış.  
  
Barda, kadınlar ve erkeklerin namaz kılması için ayrı ayrı mescitler de bulunuyor. 
  
Đşte, işadamı buna derim!  Gereksinim mi? Đklime göre yağış, damara göre şerbet ya 
da kısaca inancın paraya dönmesi mi? 
  

*** 
  
Bu arada... Huzurevlerine de zam gelmiş 
  
Bu zamdan sonra sokağa terk edilen yaşlıların ulaştığı sayıyı bilen ya da merak eden 
kimse var mı?  
  
Ben ediyorum. 
  

*** 
  
Ufak bir anımsatma. Bugün kürt açılımı diye bağırıp çağıran AKP, 6 ay önce Mart 
2009 da DTP ye oy verirseniz ülke bölünür prapagandası yapardı.  
  
Ayrıca 30 yıllık terörden şikayetci olan AKP, 30 yılın son 7 yılı iktidardı. 
  
Kısacası, % 23-24 zaman diliminin sorumlusu AKP. 
  
Peki ne oldu ya da oluyor …? 
  

*** 
  
Los Angeles’da  mağazalar Universal Studios Hollywood ve Beverly Hills. 
  
Randevu alınıp gidilebilen dünyaca ünlü bu mağazada gömlek 3-5 bin dolar, mont 25 
bin, takım elbise 20-50 bin dolarlardan başlıyor.  
  
Vitrin camında onur verici bir isim ; “Recep Tayyip Erdoğan, Prime Minister of 
Turkey”.  
  
Sınıf atlama diye ben buna derim!!!   
  
Bu arada, Başbakan 10 tane de yeni dört çeker siparişi vermiş. Takım elbiselerine 
uysun diye olabilir. 
  

*** 
 
Türk CERN'i  ilk proton hızlandırıcı tesisini Başbakanlık Toplu Konut Đdaresi (TOKĐ) 
yapacakmış. Tesiste hem üretim hem de deneyler yapılacak. 
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Tesiste ve labarotuvarlarda kullanılacak makineler 11.6 milyon avroya ihale edilmiş. 
Bunların 2010 yılından itibaren Türkiye’ye sevk edileceği yazılıyor.  
 
Ankara’daki Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde kurulacak tesisin iki 
yıl içinde faaliyete geçmesi hedefleniyormuş. 
 
Bir önerim var. 
 
Đnşaatı TOKĐ yapacaksa, Meclisin altına yapsalar. Hem merkezi yerde olur hem de 
yapımda ya da deneylerde bir sorun çıkarsa, topluma yararı dokunur. 
  

*** 
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım zammını mahkemeye götüren Tüketici 
Dernekleri Federasyonu'nu (TÜDEF) davayı kazanınca, Büyükşehir Belediyesi 
Ankara'da ulaşıma indirim yaptı. 
  
Đndirim 1 Kuruş. Evet sadece (bir) kuruş. 
 
Ankara'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Ankara'daki otobüs ücretlerini 
1.40 liraya, özel halk otobüsü ile dolmuş ücretlerini de 1.70 liraya çıkarmıştı. Bunun 
üzerine Ankara 9. Đdare Mahkemesi'ne dava açan TÜDEF, ulaşım zammının geri 
alınmasını istemişti.  
  
Dava, tüketicinin lehine sonuçlandı ve Ankara 9. Đdare Mahkemesi, ulaşım zammı 
konusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar doğrultusunda ulaşım 
ücretlerinin eski fiyatı olan 1 liraya indirilmesi beklenirken, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı çalışan EGO'dan “1 kuruşluk" indirim kararı çıktı.  
 
Yargıyı ayakbağı gören AKP düşünce akımı bunu bir kez daha kanıtladı. Umarız alay 
ettiği yargı, birgün kendilerine gerekmez. En azından gerektiğinde, adil olabilecek 
durumda kalır.  
  
Yanlış anlamayın bunu AKP liler için değil vicdanlı biri olarak Türkiye için isterim. 

 

Kırmızı plaka 

02 Eylül 2009 
 
Hangi ülkede ehliyetsiz bir araç ile kaza yapan kişi suçsuz, kazada hayatını yitiren 
yaya suçlu çıkar? 

Türkiye! 
  
Bursa'da iki yıl önce çarptığı yayanın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 2 yıl 1 
ay hapis cezası verildi.  
  
Hazırlanan bir bilir kişi raporunda ise şoför kusursuz, ölen kişi tamamen kusurlu 
gösterildi.  
  

 *** 
  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, toplumun tüm kesimlerini 'Kürt açılımı'na katkı 
vermeye çağırırken,  
  
"Bizim kimseye her şeyi biz yapalım, kuralı biz koyalım, çerçeveyi biz çizelim gibi bir 
dayatmamız yok. Çünkü biz Türkiye'nin tamamı değiliz. Biz herkese bir çağrıda 
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bulunuyoruz. Gelin bu ülkenin kanayan bütün yaralarına merhemi hep birlikte 
bulalım"  
  
dedi. 
  
Ne oldu başbakana!!! 
  
Đktidar olduğu sürede bir konuşma hariç bir haç hafta önceye kadar, iktidar biziz 
herşeyi biz biliriz biz Kasımpaşalı’yız tavrından bugünlere… 
  
Haydi hayırlısı 
   

*** 
 
Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Belediye binası girişindeki iki kadın heykelini  
“Devlet dairesi önüne kadın heykeli yakışmaz”  
diye kaldırdı. 
 
Nevzat Beyi kutluyoruz. Tüm sorun zaten bu kadınlarda, bu heykelleri yapan 
sanatcılarda. 
  
Yoksa sorunun ataerkil örümcek ağlı kafalar ile ilgisi yok.  
 
Bir de, adalet simgesindeki, elinde terazi tutan kadını değiştirip söyle başında sarık, 
elinde kılıç birini koyduk mu her şey düzelir. En azından düzeltmesi kolay olur. Yoksa 
kesip biçmesi mi demek gerekti. 
  

*** 
 
1873 yılından bu yana eğitim vermekte olan Darüşşafaka’nın Đstanbul Fatih’teki 
binası, imam-hatip lisesi yapılmak üzere Đlim Yayma Cemiyeti’ne veriliyor. 
 
Kendi anlatımları ile  
  
“Cemiyetimiz; ahlaki, dini ve kültürel değerleri benimseyen, vatanını, milletini ve ilmi 
seven bir gençlik yetiştirme gayesini taşımaktadır. Đlim, insanların yolunu aydınlatan 
sönmeyen bir meşaledir. Milletimizin refah ve huzuru ilme verilen değerle ölçülebilir. 
Hedefimiz ilim yolunda olanlara hizmet olduğundan, ilim üzerinde biraz durmak 
gerekmektedir. Đlim kelimesi Kur’an-ı Kerimde 105 ayette geçmektedir. Ayrıca ilim 
kökünden çeşitli fiil kalıpları ve isimler 725 defa kullanılmıştır. Dinimiz ilke olarak ilme 
 
büyük değer vermiştir….” 
  
diyen bir derneğe verilmesi çağdaş Türkiye için ‘hayırlı’lı olmuştur. 
  

*** 
  
Kırmızı plaka ile,  "Polisler bizi tanımıyor, normal vatandaş gibi durduruyor" diye 
onuru kırılan AKP milletvekilleri "TBMM" yazılı kırmızı plaka  istemiş...  
  
TBMM Başkanı da, "bu vahim adaletsizliğin" derhal  düzeltilmesi için çalışma 
başlatmış. 
  
Bakıyoruz... Vazgeçtik kendimizden; 14 senedir milletvekili, 7 senedirde iktidarda 
bakan olan TBMM Başkanı’nın annesinin köyünde bile su yok hálá!  
  
O nedenle... 
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"TBMM" yazmak doğru olmaz. 
  
"Sen benim kim olduğumu biliyor musun ulan!" yazılmalı o plakalara... 
  
Ön cama "Hamili plaka yakinimdir" kartı…  
  
Arka cama "Devlet malı deniz, binmeyen keriz" kartı yapıştırmak da çok yerinde 
olur.  
  
Burada bırakmamalı, daha yaratıcı, daha verici olmalıyız: Özel yollar yapılmalı 
örneğin. Sadece vekillerin gelip gideceği…. Özel otoparklar yapılmalı…. Birer 
saltanat kayığı verilmeli…. 550 tane uçak alınmalı... Haliyle, birer kaptan ve birer pilot 
tahsis edilmeli. Ambulans gibi siren takılmalı. Şöyle pat pat  dalgalanmalı bir flama 
aynasının yanında... Aslına bakarsanız,  kırmızı plaka da yetmez, Cemil Đpekçi 
tasarlamalı, komple kırmızı takım elbiseler giymeli milletvekillerimiz... Asansörde 
öncelik tanınmalı. Birer jetski, birer tren verilmeli. Birer tane de inek verilmeli, ki, hem 
sütü de avantaya getirsinler, hem de insan haklarını yerinde incelemek için 
Hindistan’a giderlerse sıkıntı çekmesinler. 
  
Elbette diyeceksiniz ki: 
  
"Makam arabalarını unuttun!" 
  
Unutmadım. 
  
Makam arabası tahsis etmeye gerek yok çünkü... Gözünün önündeki bunca rezalete 
rağmen hiç sesini çıkarmadan "nereye çekersen oraya gittiğine" göre... "Çek şuraya, 
çek buraya"  diyerek, doğrudan milletin sırtına binmeli vekil. 
  
Hatta, o "TBMM" yazılı kırmızı plaka bunları destekleyenlerin götüne takılmalı ki, 
bunları desteklemeyenler de bilsin, kimin sayesinde sağlanıyor bu geçiş üstünlüğü.  
  

*** 
  
Ali Gezer’in Hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı.  
  
Ali Gezer kim? Güvenlik elemanı 
  
Nerede? Topkapı sarayında 
  
Evet Saray bahcesinde şarap içmek günah ama  Hint keneviri yetişebiliyor… 
  

*** 
  
Yeni açılan Im helal işimli site sözde müslümanları günahtan koruyor!!!  
Britanya’da internette Müslümanlara özel “helal” arama motoru kuruldu. Imhalal.com 
adresinde yayın yapan site, sakıncalı bulduğu Đngilizce sözcükleri eleyerek, bu 
sözcükleri hakkında kullanıcıya uyarı mesajı veriyor. 

Sitenin kurucuları, Müslüman toplumunun son yıllarda internette oldukça etkin şekilde 
yer aldığını, Đslami kurallar çerçevesinde internette gezinebilmeyi sağlamak amacıyla 
“I’m Halal” (Ben Helalım) adıyla bu arama motorunu kurduklarını ifade ediyor. 
 
Ama Türkçe sorunca hertürlü +18 aramaya yanıt veriyor. Bırakın pornoyu. Domuz 
yemekleri bile listeleniyor. 
  
Siteye göre Türkçe herşey helal… 
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*** 
  
Avrupa’da Ampul yasaklandı… Türkiye de ne zaman!!! 
 
 

Đsrantbul 

10 Eylül 2009 
 
 
Đsrantbul şey pardon Đstanbul’da `görülmemiş felaket` oldu. 

Şimdi gördük. 
  
Bakalım yarın ne olacak, birşey görebilecek miyiz_? 
  
Ya da bundan sonraki felaketlere  de `en görülmemiş felaket` mi diyeceğiz. 
  
Havadan bakarak karar veren idarecilerdir aslında felaket.   
  

*** 
  
Şimdi ne açsak? 
  
AKP son 1 ay içinde önce `Kürt Açılımı` ardından da `Ermeni Açılımı`yla nelerin 
kapanmasını ya da örtülmesini sağlıyor? 
  
AKP hükümeti, Kürt ve Ermeni açılımıyla  

• askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması 
• Deniz Feneri davası  
• Taraf gazetesinin ortaya attığı irtica belgesi iddialarıyla ile ilgili tartışmaları 

  
 unutturdu.  
  
Hele  
  

• ekonomik kriz 
• işsizlik 
• zamları  

  
hatırlayan yok…! 
  
Sokaktakiler hatırlıyor da,  ya gazeteler! 
  

*** 
  
Diyarbakır'da DTP'li merkez Kayapınar Belediyesi Belediye kültür merkezine Kürt şair 
‘Cigerxwin’ adını verip, binaya ‘Kayapınar Belediyesi Belediye Cigerxwin Gençlik 
Kültür ve Sanat Merkezi’ yazısını asmış. 
  
Peki Cigerxwin Türkçe harfler ile yazılamıyor mu. Yazılamıyorsa ki hiç sanmam, ben 
ya da bir Laz, Ermeni, Rum, Türk nasıl okuyacağız… 
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*** 

  
Ramazan dolayısıyla özlem ve övgünün dozu tırmandırılan Osmanlı yaşam tarzını 
canlandırmada, şerbetçiden zabıtaya birçok unsur kullanılıyor. Bu arada, Osmanlı 
hanedanının etkinlik alanı da artırılmaya çalışılıyor. 
  
AKP’li yöneticiler ve yandaş medyanın katkılarıyla Osmanlı rüzgarı her alanda 
estiriliyor. Belediyelerin ramazan dolayısıyla dozunu iyice artırdıkları nostaljik 
atmosferde, Osmanlı eğlence ve yemek kültürü adına şerbet ve macundan ateş 
yutan adama pek çok unsur kullanılırken, satıcılara dönem kıyafetleri giydirilmesi 
sıradanlaştı. 
  
Hatta Altındağ Belediyesi’nden, Osmanlı Zabıtası.  
 
“Gül”ler açan Padişahim çok yaşa!!!  
“Recep” ayında doğan Sadrazamım çok yaşa!!!  
Sehlü Đslamım “Gülen” yüzünle çok yaşa!!” 
 
Ya çok mu havaya girdi? Ya da birazcık daha erken mi?!  
  

*** 
  
Çin’de ismi ‘Li’ olanlar bankalarda hesap açtıramıyor. China Daily gazetesinin 
haberine göre, Çin’in güneyinde Guangdong eyaletinde ‘Li Cün’ adlı bir müşteri 
bankada hesap açtırmak istediğinde, banka yetkilileri Li’ye hesap açamayacaklarını 
söyledi.  
  
Li’ye bankada kayıtlı 300 tane daha ‘Li Cün’ adlı müşteri olduğunu söyleyen yetkililer, 
mevcut hesaplarda bile birçok karışıklık olduğunu ve bu nedenle yeni bir Li Cün’u 
daha kabul edemeyeceklerini belirtti.  
  
Bizde de Aptullah Gül isimli yurtaş sayısı yaklasık 900 adet. Acaba kayıp trilyon 
davasında da bir yanlışlık olmasın!!! 
  

*** 
 
Ankaragücü’nü şampiyonluğu kovalayan ve kupalar kazanan bir ekip haline getirmek 
arzusuyla hareket eden Melih Gökçek, Telegol programında çok önemli açıklamalar 
yapmış.  
  
“Böyle bir mantık olamaz... Federasyonun gücü yetiyorsa 2 takımı da küme düşürsün 
de görelim.”  
  
diye konuşmuş. 
  
Ülkenin durumuna bakın! Đktidar partisinin Başkent belediye başkanı, kim daha güçlü 
ise o haklıdır diyor…  
  
Ve bu ülkede iktidar adalet reformundan bahsediyor. 
  

*** 
  
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kısa boy kompleksi!  
  
Bir motor fabrikasını ziyaret eden Sarkozy'nin, TV'de yayınlanacak konuşması 
sırasında boyunun kısa görünmemesi için etrafını çevreleyen daha kısa boylu fabrika 
işçileri seçildi. 
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Çekimin yapılacağı 'motor' bölümündeki işçilerin boyunun uzun olduğunu tespit eden 
Sarkozy'nin danışmanları, 1400 kişinin çalıştığı fabrikayı altüst ederek, en kısa boylu 
20 işçiyi konuşmanın yapılacağı yere getirdi. Fransız gazeteleri bunun resmen 
'casting' (oyuncu seçme) olduğunu ve halkın yanıltılmaması gerektiğini yazdı. 
  
Sarkozy'nin artık boyu uzamıştır. 
  

*** 
  
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (BUSMEK) Proje 
Koordinatörü olarak atanan Yüksel Yeni'nin bir toplantıda kadın görevliye  
  
“Ben gelmeseydim, burası geneleve dönecekti. Gidin makyajınızı silin, taharetinizi 
yapın, abdestinizi alın, namaz kılın. Yeni dönemde dişilerle çalışmayacağım” 
  
demiş.   
  
Benim bildiğim dişi sözcüğü hayvanlar için kullanılır.  
  
Dişiler ile çalışmayacak da, hangi hayvan cinsi ile çalışacak? Hangisi ile daha iyi 
anlaşır? 
  

*** 
  
Silivri’de etkili olan sağanak yağış, “Ergenekon” duruşmasının yapıldığı Silivri Ceza 
Đnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bir kaç ay önce oluşturulan salonu da etkiledi. 
  
Duruşma salonunun yan duvarlarından su sızdığı, duvarların üst kısmında yer alan 
camların su aldığı ve bu nedenle perdelerin ve yerdeki halının ıslandığı görülmüş.  
  
Hakim ve savcıların kullandığı, basın ve avukat odaları su almış. Basın ve baro 
odasında tavandan akan suyun altına kovalar koymuş.  
  
Kimi kutlamak gerek?  
  
Mütahiti mi ihale şartmamesini yazanı mı, Adalet bakanlığını mı, kontrol mühendisini 
mi? 
  
Eminim bunların hiç birinin suçu yoktur.  
  
Suç iklim değişiminindir. Moda terim ya…  
  
Ya da Allahın işidir… 
  

*** 
 
Fay hattına şehir kur, deprem olunca Yüzyılın felaketi 
  
Dere yatağına şehir kur, sel gelince Yüzyılın felaketi 
  
80 km’lik yolda 180 km ile git kaza yap, suçlu Trafik canavarı 
  
Adam başına bir silah düşsün, yolda giderken kafana kurşun ye, suçlu serseri 
kurşun… 
  
Türk toplumu ve idarecileri doğuştan suçsuz hatta melek… 
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RTE MEHDĐ 

16 Eylül 2009  
 
Bir akrabanızın beyin ameliyatı olması gerekse, marangoza ameliyat ettirir misiniz?  
 
Eminim ki  herkez hayır diyordur. 
  
Peki o zaman, yönetmeyi, planlamayı, sorumluluk almayı bu kadar bilmeyen kişiye 
milyonları nasıl emanet ediyorsunuz? 
  

*** 
  
Al sana imaj! 
  
Ne Ergenekon ne Đstanbul'daki sel felaketi... 
  
Dünya, çakma BBG yarışmaya katılacakları vaadiyle Beykoz'da villaya kapatılan 9 
kızın haberini okudu. AP, Reuters, AFP gibi ajansların geçtiği haberi, 200 binden 
fazla web sitesi alıntıladı. 
  
Geçen hafta Salı günü tüm Türkiye'yi şok eden sahte BBG evi haberi, dünyanın da 
gündemini meşgul etti. Ajanslar fotoğraflarla geçti haberi. Perşembe günü olay yerine 
giden AFP ise, olayın geçtiği villanın girişinde kırık cam parçacıkları bulunmasına ve 
evdeki kameraların kaldırılmasına dikkat çekti. Tüm dünyada 200 binden fazla web 
sitesinin alıntı yaptığı haberi ABD'nin en çok izlenen haber portallarından 
msnbc.com, ana sayfadan linkle duyurdu.  
 
Güvenilir haber portalı olan BBC de 'BBG tarzı programla kandırdılar' başlıklı haberini 
Avrupa sayfalarında manşete çekti. Haber, kısa sürede en çok tıklanan ilk 3 haber 
arasına girdi. 
  
BBG'ci kızların haberini AP, Reuters ve AFP fotoğraflarla verdi. Đşte haberi kullanan 
dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarından bazıları: AP, Reuters, AFP, ABC, 
USA Today, Times Online, The Sun, The Globe and Mail,  Fox News, New York 
Post, Guardian, Daily Telegraph, Sky News Australia, Gulf Times, Payvand Iran 
News vs… 
  
Dilerim, bazı çağdaş işadamlarımız bu olayı da başta truzim olmak üzere paraya 
çevirmeyi düşünüyorlardır. ‘One Minute’ ın isim haklarını alıp kullanmaları gibi… 
  

*** 
  
Dahi başkan Gökçek selden koruma planını Ankara’lılara açıkladı…  
  
“Sel gelirse üst kattaki komşunuza çıkın”.  
  
Herkez rant için sanıyordu. Niçin yüksek binalara izin verdiği şimdi anlaşıldı. Hem 
selden kurtulursunuz hem de yukarı çıktığınız için bu mübarek günlerde Tanrı’ya 
daha yakın olursunuz.  
  
Ankara’daki siyasiler için de bu yöntem geçerli.  
  
Ama onlar, başlarına gelebilecek her türlü felaketten kurtulmak için Ankara'nın en 
yüksek rakımlı yeri olan Çankaya’ya kaçıyorlar. Evren, Özal, Demirel, Gül, kısmetse 
Erdoğan… 
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*** 

  
Yeşil Taraf geliyor… Bu çevreci taraf’tan değil Đslamcı taraf’tan 
  
Haftalık bir gazete yayın hayatına başlıyor. Özgün Duruş 
  
11 Eylül’de ilk sayısı çıkan gazetede Ali Bulaç, Yıldız Ramazanoğlu, Ümit Aktaş, 
Altan Tan, Ramazan Kayan, Turan Kışlakçı, Abdulaziz Tantik, Esan Gül adlı yazarlar 
var. 
  
Yerel ve küresel sistem eleştirisi yapacak olan gazete için ‘Taraf’ın Đslami versiyonu’ 
deniyor. 
  
Açıklamada ise başörtüsü sorunundan inkâr edilen Kürt kimliğine, yoksulluk 
sorunundan işkenceye kadar sol kokan birçok konuda duyarlı olunacağı bilgisi 
veriliyor.   
  
Bize de ‘Allah razı olsun’ demek düşer... 
  

*** 
 
'Dere yatağını bulur, derenin intikamı acı olur' diyerek yurttaşı suçlu ilan eden 
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, dere yatağında kurulan Saray Çiftliği hakkında ne 
diyeceği merak konusu. 
Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a ve ailesine ait Saray 
Muhallebicisi’ne hammadde üreten 42 bin 400 metrekarelik Saray Çiftliği’nin dere 
yatağında ve kaçak olduğu ortaya çıktı. 
 
Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş: “Ayamama deresinin hat 
yatağını işgal eden ne varsa yıkıp geçeceğiz. Bütün dere yataklarını yeniden 
açacağız. Belki acımasız olacağız, bazılarının canı yanacak. Bu konuda 
basınımızdan, medyadan, destek bekliyorum.” demişti… 
 
Bunda şaşacak birşey yok, umutmayalım ki Başbakan da benim de bir gecekondum 
var diye öğünmüştü bir zamanlar.  
 
Eeee!!! Böyle Başbakana böyle Belediye başkanı. 
  

*** 
  
Gökçek medya patronu oluyor 
  
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, 29 Mart yerel seçimlerinde 
AKP'den Çankaya Belediye Başkanlığı adaylığı için kulis yapan küçük oğlu Osman 
Gökçek, kurduğu 4 internet gazetesi ve satın aldığı bir radyo ile medya sektörüne 
adım atıyor. 
  
Melih Gökçek, yerel seçimler öncesinde, “Aday gösterilmez veya seçilemezseniz 
bundan sonra ne yapacaksınız” sorusuna, “Sizinle meslektaş olmayı düşünüyorum. 
Ben de o zaman medya patronu olurum. Ama şimdi medya patronluğu kolay, çok 
düşük ücretlere internette yayın yapan gazeteler kurarak habercilik yapabiliyorsunuz” 
yanıtını vermişti. 
  

*** 
  
Yalakalık sınır tanımıyor! 
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Đslam Birliği’ni oluşturduğu takdirde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın beklenen 
Mehdi olabilme ihtimali çok yüksekmiş. 
 
‘Kral ve Ben’ adlı programın sunucusu Ertan Özyiğit’in konuğu olan gazeteci-yazar 
Mehmet Ali Bulut, gündeme getirdi. 
 
Özyiğit, programında, ‘Sana göre, tüm dünyanın beklediği mehdi, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan olabilir mi?’ diye sorunca Mehmet Ali Bulut, “Bana göre, 
beklenen MEHDĐ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın olabilme ihtimali çok 
yüksek… Bence, Mısır hariç tüm Đslam ülkeleriyle çok iyi diyaloglar kuruyor. 
Buradan yola çıkarsak, Đslam Birliği’ni oluşturabilirse, tüm dünyanın beklediği 
Mehdi, Recep Tayyip Erdoğan olabilir.”şeklinde yanıt verdi.  
 
Đslam inancına gore Mehdi, Ahir zamanda gönderileceği Hz Muhammed tarafından 
müjdelenmiş olan, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, 
yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, 
mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıs.  
 
Sahih rivayetlere göre, Hz. Mehdi, çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla 
aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. Đsa ile buluşacak, yegane 
hak din olan Đslam'ı yeryüzüne yerleşik kılacak. 
 
Erdoğan yukardaki tanıma ne kadar uyuyor benim aklım ermedi. Ama önce padişah 
sonra Atatürk şimdi de mehdi…  
 
Gercekten slogan doğru SEN AKP’lisin BÜYÜK DÜŞÜN    
  

*** 
  
Türkiye’nin üstünü sata sata bitiren AKP ‘özelleştirme’ rotasını yer altına çevirdi. 
Sadece 2006-2008’de yüzde 2 vergi karşılığı 40 bini aşkın ruhsat veren iktidar, 4 bin 
maden sahasını satıyor. Yerlilerin uluslararası devler karşısında yine şansı sıfır. 
  
Yabancıların ülkemizde sahip olduğu maden alanı 150 bin kilometrekareye ulaştı. Bir 
başka deyişle ülkenin yüzde 19’u yabancı kontrolünde... Anadolu’yu karış karış 
kazan yabancılar, altından kurşuna, mermerden kroma kadar ne bulursa götürüyor!  
 
Özellikle altın için Türkiye’ye akın eden yabancılar kelimenin tam anlamıyla maden 
buldu! Đşte şanslı yabancılar: 
* Fronteer Eurasia: Cayman Adaları’ndan geldi, Kuzeydoğu Anadolu’da 3.5 milyon 
onsluk altın rezervi buldu. 
 
 
* Ariana: Đngiliz şirket Artvin’de arama yapmak üzere 19 ruhsat aldı. Mardin Kızıltepe 
ve Balıkesir Sındırgı da onun... 
 
 
* Stratex: ABD’li şirket, Uşak ve Kütahya arasında altın buldu. Çanakkale ve 
Eskişehir’de de arıyor. 
 
 
* Kuzey Truva Madencilik: Kanadalı Teck Comico’nun desteklediği Fronteer 
firmasına ait. 6 noktada arama yapıyor.  
 
 
* Yeni Anadolu Madencilik: Yüzde 99’u Amerikan sermayeli şirket. 
  

*** 
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Polis oruç bozar diye biber gazı kullanmadı!!! 
  
Erzurum Adliyesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafları birbirine saldırdı. 
Yaklaşık 30 kişinin birbirine girdi, 4 kişi yaralandı. Kavgayı, oruç bozulur düşüncesiyle 
biber gazı kullanmayan polis güçlükle ayırdı.  
  
Erzurum Müftülüğü'ne bağlı Fetva Şube Müdürlüğü yetkilileri "Bu konuda Alo Fetva 
hattına da çok soru geliyor. Bizde biber gazının oruç bozmadığı yönünde bilgiler 
veriyoruz. Vatandaşın can güvenliğini sağlayan polisin, kavgayı ayırmak için sıktığı 
biber gazının etkisi ile bazı kişilerde meydana gelen kusma, orucu kesinlikle bozmaz" 
diye konuştular… 
  
Yurdumun düşünceli kurumları duyarlılıklarını neden yalnızca dini konularda 
gösteriyor bilemem ama aptallığımdan olsa gerek, yıllardır kavganın, kötü sözün, 
kötülükler düşünmenin de oruç bozduğunu sanıyordum.  
  
Demek ki bozmuyormuş! 

 

LAF 

22 Eylül 2009 
 
Bence Hrant Dink'in anısına büyük haksızlık.  
 
Katledilen Hrant adına verilen uluslararası ödülleri hak edecek başka isimler yok 
muydu bu koca dünyada?  

*** 
 
197 gün sonra Cem Garipoğlu yakalandı. Ne tesadüf bütçenin % 800 açık verdiğinin 
açıklandığı gün, 72 milyonun cebini ve geleceğini ilgilendiren bu haber gazetelerde 
yer bulamadı.  

*** 
 
Anarşist fikirleri savunan bir eylemci topluluk olan Lise Anarşist Faaliyet (LAF) Grubu 
Đstanbul Kadıköy’de bulunan Kenan Evren Lisesi’nde ilginç bir eylem yaptı. 
 
10 Eylül gecesi Kenan Evren Lisesi tabelasını söken liseliler, yerine 12 Eylül’de 17 
yaşında iken idam edilen sol görüşlü eylemci Erdal Eren’in adına hazırladıkları `Erdal 
Eren Lisesi` tabelasını astılar.  
 
Aklıma takıldı. Bu eylemden yola çıkarak siz hangi tabelayı nasıl değiştirmek 
isterdiniz? 

*** 
 
`Türban takanlardan vergi alınsın`, `Sokakları, kamusal alanları temizlemenin zamanı 
geldi. Baskının sembolüne karşı birşeyler yapalım.` diyen Özgürlük Partisi Lideri 
Geert Wilders, alkol, tütün gibi türbandan da vergi alınması gerektiğini savundu. 
 
Türban takanlardan yılda bin Euro alınmasını isteyen Wilders, buradan gelecek 
paranın tahrip olmuş evlerin onarımında kullanılmasını önerdi. 
 
Adil olduğu tartışılır ama % 800 açık veren Türkiye bütçesi için Türban vergisi kesin 
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çözüm olur. Belki dış borçları bile kapatır. 
 
Adil olma konusuna gelince zaten Türkiye`de sürekli tartışılıyor. 

*** 
 
DTP Milletvekilleri Kuzey Irak gezisinde Saddam’ın işkence müzesini gezmişler/ 
 
Merak ediyorum o müzeyi yapan ABD’nin Irak’ta gelecekte yapılacak olan “çağdaş” 
işkence müzelerini kim gezecek?  
  

*** 
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına: Halka sormak değil, hesap vermektir 
Demokrasi! 

*** 
 
Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl ülke nüfusunda 930 bin 
844 kişilik bir artış yaşandı. Araştırmanın belki en çok ilgi çeken sonucu ise, toplam 
nüfusun yarısının 28 yaşın altında olması. 
 
Türkiye Đstatistik Kurumu’nun TÜĐK yaptığı  ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ 
verilerinin 2008 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 2008 yılı sonu 
itibariyle 70 milyon 586 bin kişiden 71 milyon 517 bin kişiye yükselerek 2007 yılına 
oranla binde 13,1 arttı.  
 
Türkiye’de ortalama yaş 28,5 olarak belirlendi. Bu rakam toplam nüfusun yarısının 
28,5 yaşından küçük olduğu anlamına geliyor. Ülke nüfusunun yüzde 26,3’ü 0-14 yaş 
grubunda iken, yüzde 6,8’i 65 yaş ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor. 
 
Türkiye çalışıyor. Ne de olsa Başbakan her aileden enaz 3 çocuk istiyordu! 

*** 
 
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali mescidi imamının, 143 milyon 829 bin lira 
bütçesi olan RTÜK’te sayman yapılmasının ardından, Đmam Hatip lisesi mezunu bir 
memur da ‘’Sayman yardımcısı’’ olarak atandı. 
 
Bu mantığa göre Kocatepe cami imamına da Maliye bakanlığı yakışır. 

*** 
 
Başar Başaran Leman Dergisi'nde Đstanbul'un yer isimleri ile ilgili bir yazı yazdı. 
Başaran sel sonrası Đstanbul'da yer isimlerini yeniden belirlemeyi öneriyor.  
 
Đşte Başaran'ın Đstanbul için önerdiği semt isimleri: 
 
“Herkes biliyor ki unutkan milletiz. O yüzden geçtiğimiz hafta yaşadığımız sel 
felaketini ve ardından olanları unutmamak için kalıcı bir şeyler yapmalıyız. Gelin 
Đstanbul’da selin yaşandığı semtlerin isimlerini değiştirelim. Böylece bu olayı hiç 
unutulmaz hep hatırlarız. Çorbada tuzumuz bulunsun diyerek işte yeni semt isimleri 
önerilerimiz: 
- Yağmacılar 
- Canalan 
- Çamurevler 
- Bokmeydanı 
- Hasanboğuldu 
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- Boyveren 
- Tifoyolu 
- Đntikamdere 
- Taşankent  
- Yüzsüzler  
- Kaçakşehir 
- Taşlıgala 
- Çizmeli Paşa  
- Büzükşehir (Büyük selden önce uyarmayıp ardından gelen ahmak ıslatan için 
yaygara çıkaran başkan Kadir Topbaş’ın güzel bir büstü semt meydanına 
yapılabilinir) 
- Zodyaklı   
Roma, Bizans, Osmanlı derken yerde Kadir Topbaş’a, gökte Tayyip Erdoğan’a kalan 
aziz Đstanbul, meğer ne talihsiz başın meğer ne çekeceğin varmış.  
 
Helikopterde Başbakan korumasının sırtında çizmiş diyorlar üçüncü köprünün yerini.  
 
Đstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı ana avrat dümdüz gidiyor alayınıza. Söylemedi 
demeyin.” 
 
  
 

"Kırın! Dökün! Ekonomiye can verin!" 

03 Ekim 2009 
 
Anarşist Gruplar bir süredir ekranlarda “alın verin ekonomiye can verin” sloganı ile 
görmeye alıştığımız reklama alternatif bir propaganda afişi hazırladılar. Anarşist 
Gruplar “Đç mihrak diyor ki” başlığı ile hazırladıkları afişte şöyle yazdılar: 

 “Siz kapitalist işletmeleri tahrip ettiğinizde camı takan camcı da kazanır, işyeri tatil 
olan işçi de kazanır, yağma yapan halk da kazanır. Sonuçta ülke kazanır! “Kırın! 
Dökün! Ekonomiye can verin!” 
  

*** 
  
Yurt genelinde, arife günü ve bayram boyunca meydana gelen trafik kazalarında 
yaklaşık 150 kişi öldü, bine yakın kişi yaralandı. 
  
Bu kadar alınan “önleme” ve “uyarıya” karşı bu tablo sadece araba kullanmayı 
bilmediğimizin kanıtıdır. 
  

*** 
  
AKP Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen, ünlü Hollywood yıldızı Kevin Costner'ın 
"demokratik açılım" çalışmalarına tam destek verdiğini bildirdi. Sözen, yaptığı yazılı 
açıklamada, Costner'ı 3 Ekim günü yapılacak AKP Büyük Kongresi'ne davet 
ettiklerini belirtti. 
  
Yalakalık deniz ötesine ulaştı da unutmayalım ki Kevin Costner THY reklamında da 
oynamış ve ekranlara çıktığı hafta THY tarlaya çakılmıştı. 
  
Varsayalım geldi Costner, AKP Büyük Kongresi'e geldi. Ne olacak? Kongre Đngilizce 
mi yapılacak? Yeni bir açılım daha…! 
  
Bir de Kevin Costner’a uyarı: Kurtlarla Dans AKP ile dansa benzemez. 
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*** 
  
Deniz Feneri'ne dokunan yanıyor! 
  
Güneydoğu’da Tekel depolarının usulsüz bir şekilde Deniz Feneri Derneği için 
kullandırıldığı ortaya çıkınca, tekel teftiş heyetine bağlı müfettişler soruşturma 
başlattı.  
 
Yaz denetimi için Güneydoğu bölgesine giden müfettişler bu Tekel depolarını iki kez 
üst üste rapor etti. Müfettişler gereken süreci başlatmak isteyince merkeze çekildi ve 
sicilleri düşürüldü. 
  
Ampulü de feneri de üflemeden ellersen elin yanar! 
  

*** 
  
1994 yılında belediye başkanlığına başlarken tüm serveti yalnızca 5 bin 110 YTL 
olan Tayyip Erdoğan’ın serveti, 2005’e kadar 355 kat arttı. 
  
Forbes Dergisi en zengin liderler sıralamasında Erdoğan’ı en zengin 8. lider olarak 
gösterdi. 
  
Erdoğan, Đngiltere kraliçesi, Monako Prensi, Norveç kralı gibi köklü aileleri serveti ile 
geride bıraktı.  
  
Şimdi serveti nekadar bilmiyorum ama ekonomiyi bu adama bırakmayacaksın da ne 
yapacaksın? Dünyada bu kadar başarılı biri var mı? 
  

*** 
  
Đstanbul'dan sonra Ankara'daki AKM'nin de yıkılması gündeme gelince eski sosyal 
demokrat Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay açıkladı. 
  
  "Çirkin, estetikten yoksun yapıyı yıkacağız". 
  
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) 
“çirkin ve estetikten yoksun bir yapı” şeklinde tanımlayarak, “Oradaki o çirkin yapıyı 
kaldırıp, yerine yapılacak onun 5 misli büyüklüğündeki yeni müzeyi gelecek yıl 
açacağız” dedi. 
  
Önce yıkılması gündeme gelen, daha sonra restore edilmesi kararlaştırılan Đstanbul 
AKM ile ilgili tartışmalar hala sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, başkentteki atıl 
kalan AKM'yi kaldırıp, yerine daha modern bir Türkiye Uygarlıklar Müzesi kurma 
hazırlığına başladı. 
  
Đyi çalışmalar sayın bakanım, siz de elenizden geleni yapın da, Atatürk adını bu 
ülkeden silelim. Nasıl olsa gündemde Osmanlı efendileri cirit atıyor. 
  
Bir de uyarı bakanıma : Avrupa’dan Đstanbul’a gelirken uçak alçalmaya başladığında 
camdan bakmasın.  Çirkin, estetikten yoksun yapıyı yıkacağız, diyen bakan 
 Đstanbul’da bina bırakmaz 
  

*** 
  
Dünyanın en zengin %1 lik kısmı dünya kaynaklarının %50 sini kontrol etmekte. 
  
2.8 milyar insan (%46) günde 2 dolardan az, 1.2 milyar  (%19) günde 1 dolardan az 
kazanıyor. 
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1 milyar insan temiz içme suyu bulamıyor. 
  
Her yıl 18 milyon insan yoksulluktan ölüyor. 
  
IMF ve Dünya Bankası bu sistemi yöneten kurumdur.  
  
Ve kimseye sorumlu değil. 
  

*** 
  
Dünyaya teknoloji ürünleri ihraç eden bir ülke olarak Türkiye'nin bir ampul fabrikası 
olmadığını biliyor muydunuz? 
  
Türkiye'de yılda 120 milyon adet normal ampul, 26 milyon adet düz ve simit floresan 
kullanılıyor. Yarım yüzyıla yakındır Türkiye'nin ampul ihtiyacı yurt içinde yapılan 
üretimle karşılanırken ve hatta üretimin küçükte olsa bir bölümünü ihraç ederken 
şimdi Türkiye ampul ihtiyacının yüzde 100'ünü ithalat yoluyla karşılamak zorunda 
kalıyor. 
  
Aslında şaşılacak bir şey yok. Zira en büyük ampul zaten başımızın üstünde de, akla 
takılan o da mı ithal!  
  

*** 
  
Selma Aliye Kavaf, ‘aile yapısına zarar verecek’ dizilerin şifreli olması gerektiğini 
söyledi 
  
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf: Türk aile yapısıyla 
örtüşmeyen programlar ve diziler için şifre uygulamasına gidilecek, demiş 
  
“Toplum olarak en büyük değerleri bir arada tutan değerin aile kurumu olduğunu her 
zaman övünerek söylüyoruz. Ancak aile kurumunun da olumsuz birtakım 
gelişmelerden korunması gerektiğine inanıyoruz. Aileyi bir arada tutan değerlerde 
erozyona uğrayanlar varsa yeniden canlandırılması var. Olanların da güçlendirilmesi 
ve pekiştirilmesi gerekiyor. Güçlü aile yapısının inşa edilmesi, sürdürülebilirliğinin 
sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı ilerleyen günlerde 
kamuoyuyla paylaşacağız. Dolayısıyla güçlü aile yapısına zarar verecek görüntüler, 
yayınlar, söylemler, eylemler, o yapıyı zedeleyecek kamu vicdanında toplumun 
vicdanında sıkıntı yaratacak olan birtakım şeylerin de değerlendirilmesi ve gözden 
geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tüm dünyada böyle. O görüntülerin eylemleri 
ve söylemlerin olduğu her neyse işte yayınların bir şifresi vardır. Onu seyretmek 
isteyenler o şifreyi satın alırlar ve seyrederler. Ama kontrolsüz, şifresiz bir şekilde bu 
yayınlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz dede öyle olması gerektiğine inanıyorum.” 
  
Hep merak etmişimdir Türk aile yapısıyla örtüşme ya da örtüşmeme denince ne 
anlaşılıyor? 
  
Daha gecen hafta Van'da eşi tarafından önce feci şekilde dövülen sonra da kulağı 
kesilen kadın, koruma altına alınıyor ama kocası serbest bırakılıyor. 
  
Her yıl 3000 kişi silah ile ölüyor. 
  
OECD ülkeleri arasında Türkiye gelir dağlımının en bozuk olduğu ülke.  
  
Gene OECD ülkeleri içinde, Türkiye sağlık ve eğitime en az bütçe ayıran ülke. 
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Türkiye’de 1 milyon insan açlık sınırında, 18 milyon da yoksulluk sınırının altında 
yaşamakta. 
  
Çocuk tacizi, tecavüz, hırsızlık hat safhada. 
  
Üç günde trafikte 150 kişi ölüyor. 
  
Ve tüm bunlar sabahtan akşama televizyonlarda, sayfa sayfa gazetelerde… 
  
Peki bakanım, bu yukarda saydıklarım Türk aile yapısıyla örtüşüyor da sadece 
sevişme sahneleri mi örtüşmüyor? 
  

*** 
  
1078 çocuk kayboldu!!!!!!! 
  
Emniyet verilerine göre, bu yılın ilk dokuz ayında kayıp çocukların sayısı geçen yıla 
göre ikiye katlanarak 1078’e ulaştı.  
  
Kayseri’nin Talas ilçesinde bayramda şeker toplamak için evlerinden ayrılan 3 
çocuğun kaybolması, gözleri diğer kayıp çocuklara çevirdi.  
  
2009 yılında Türkiye’de 1078 çocuk kayıplara karıştı, ülke sıralamasında ise Đzmir 
133 kayıpla başı çekiyor.  
  
2008’de kaybolan 528 iken 2009 da 1078’e ulaştı.  
  
2009’daki kayıp olayları 2007’deki kayıp sayısı olan 210’u yaklaşık beş’e katladı. 
  
Ne oluyor bu çocuklara…? Söylemek içimi acıtıyor ama organ mafyalarına malzeme 
mi oluyorlar?  
  

*** 
  
Yedi yılda sağlık sisteminde çok büyük ilerlemeler kat ettiklerini iddia eden Başbakan 
Erdoğan, tüm dünyanın Türkiye'yi örnek aldığını öne sürdü. Sağlıkta sınıf atlamışız.  
  
Türkiye’deki sağlık sisteminin, sınıf atladığı kesin de, okul öncesinden birinci sınıfa. 
  

*** 
  
Türk mucizesi! 
  
Yeni açıklamaya göre açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 750 TL. Asgari ücret 500 TL.  
  
Ve Türkiye’de 3.500.000 kişi asgari ücret ile nasıl yaşıyor, şey pardon hayatta 
kalıyor? 
  
  
 

Yaşasın AY'a demokrasi geliyor!!! 

11 Ekim 2009 
 
Yaşasın AY’a demokrasi geliyor!!!  
ABD Ayı roketle vurdu. Demokrasi ya da sermaye için “ĐYĐ”, Ay için kötü bir gelecek 
bekliyor. 
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*** 

  
Bir ülkede parti kongresinde o ülkenin mahkemelerince terrorist lideri olarak 
yargılanıp hüküm giyen kişinin posteri açılabiliyor da, ülkeyi savunmak için şehit olan 
kişilerin aileleri şehitlikte açıklama yaparken, ülkeyi kuranın resmini neden 
açamıyorlar?   
  

*** 
  
Başı kesilen Münevver’in ailesini yetiştirme tarzından suçlayan, kızına sahip 
çıkacaksın diyen ülke idarecileri, kızı vahşice katleden Cem Garipoğlun’un ailesine 
oğullarını nasıl yetiştirddiklerini neden sormuyor?  
  

*** 
  
Kuran kurslarında yaş sınırı kalkıyormuş?  
  
Bakan Faruk Çelik, yaz Kur'an kurslarındaki yaş sınırlamasını kaldırmayı 
planladıklarını açıkladı. Kuran kurslarında 12 yaş sınırının kaldırılmasına yönelik 
tartışmalar devam ederken Bakan Faruk Çelik, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Yaptığı açıklamada, Diyanet Đşleri Başkanlığı'nın hizmetlerinin 44 yıl önce çıkarılan 
bir yasayla yönetildiğini söyleyen Çelik, günümüzün ve geleceğin "şartlarına" hitap 
edecek bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi.  
  
Bu düzenlemenin Anayasa'nın ruhuna uygun şekilde yapıldığını ve 24. maddenin 
esas alındığını belirten Çelik, ''2 aylık yaz tatili süresince çocukların, Kur'an öğretimini 
talep etmeleri halinde camiye ilgili yere gönderilmesi, yine devletin bir görevlisinin 
nezaretinde bu eğitimi almaları şeklinde bir düzenleme. Bu konudaki kısıtlamanın 
doğru olmadığı inancındayız. Zaten Anayasa'nın 24. maddesine göre, din kültürü ve 
ahlak öğretimi, ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu din dersleri arasında 
yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğiyle, 
küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Burada yaş sınırlaması gibi bir 
şey yok" dedi. 
  
Çelik, ''Beşinci sınıf değil de üçüncü sınıftaki çocuk gönderilmek isteniyorsa gidebilir. 
Netice itibariyle yaz tatilini değerlendirmek isteyen velilerle ilgili bir düzenleme. 
Buradaki o sınırı kaldırmayı düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı. 
  
Yaz tatilinde sosyal aktivite için yatırım yapmak gerekli, bu da idareler için maliyet 
demek ama zaten cemaatler kuran kursu acıyor.  
  
Oldukça akıllıca da, 20 sene sonra nasıl bir Türkiye olacak?    
  

*** 
  
Dünya Bankası başkanı Robert Zoellick, bu yıl 59 milyondan fazla insanın işini 
kaybedeceğini, Afrika'nın Sahra altındaki az gelişmiş bölgelerinde 30 bin ile 50 bin 
bebeğin ölebileceğini kaydetti.  
  
Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Dünya Bankası Guvernörler Kurulu 
toplantısında yaptığı konuşmada, mevcut küresel krizin, uluslararası ekonomik 
düzende yeni bir arayışı ortaya çıkardığını belirterek, ne tamamıyla eski küresel 
sistem ve kurallar, ne de devlet ağırlık bir sistem değil, mevcut küresel sistemi tamir 
ederek, ''sorumlu bir küreselleşme'' oluşturulması gerektiğini söyledi. 
  
Zoellick'in konuşmasının ana başlıkları şöyle: 
• Yeni küresel düzen 'sorumlu küreselleşme' olmalıdır. 
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• Uluslararası kuruluşlar ve ülkeler, sorumlu bir küreselleşme için çalışmalı. 
 
 
• Küresel krizin bir sonucu olarak, bu yıl 59 milyondan fazla insan işini kaybedecek. 
Afrika’nın az gelişmiş bölgelerinde 30 bin ile 50 bin bebek ölebilir. 
 
 
• Tüm insanlar bize 'Bunun (küresel kriz) bir daha olmasına izin vermeyin' diye 
bağırıyor. 
 
 
• Küresel ekonomik kriz nedeniyle insan ilerlemesi denilen şey, artık geri dönüşü 
olmayacak bir şekilde geriye doğru gitmeye başladı. 
 
 
• (Bir daha bu tür şeyler yaşanmasın) Ama maalesef bu sözü veremiyoruz. Dünyada 
kriz yaşanmamasını sağlamamız mümkün değil. Aslında gelecekle ilgili bildiğimiz tek 
şey var. o da her zaman başka krizler yaşanacağıdır. 
 
 
• Gelişmekte olan ülkeler, önümüzdeki bahar toplantılarında alınacak kararlarda 
yüzde 47'lik oy hakkına sahip olacak. Gelişmekte olan ülkelerin payını yüzde 50'ye 
çıkarmalıyız. 
  

*** 
  
Diyarbakır’daki polis teşkilatını bir dahaki Taksim gösterilerine bekliyoruz.  
  
Onların daha insaflı davrandığını gördük.  
  

*** 
  
Türkiye’ninki nasıl bir ekonomi!  
  
Dünyanın 17. ekonomisine, küresel kriz teğet geçiyor, anladık. Ama başbakan 
Erdoğan, küçük Emrah edası ile 45 milyar dolar için IMF peşinde…. 
  

*** 
  
IMF ve Dünya bankasını, protesto mu edeceksiniz? O zaman yabancı pasaport 
gerek.  
  
Neden mi? Taksim’de sözde orantılı güç kullanan, tüm sendika ve demokratik kitle 
örgütü katılımcılarını, hardal gazı ile boğan polis. Beşiktaş’da yabancıların yaptığı 
yürüyüşte dünyanın en kibar polisiydi. 
  
Demek ki istenince oluyormuş. 
  
Bu  “turist başımızın tacı” gelsin de ne diye gelirse gelsin düşüncesi, bakarsınız 
yabancı tur şirketleri protesto turları hazırlamaya başlarlar.   
  
Ne de olsa Turkiye’de herkez umudunu turizme bağlıyor. 
  

*** 
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BAŞBAKAN Erdoğan'ın "Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kaide yok" sözleri 
tartışma yaratmıştı.  
  
Hürriyet yazarı Yalçın Bayer de Erdoğan'a sordu: 
  
Đmam hatiplilerden işsizim diyen kaldı mı? 
  

*** 
  
Turk Ordusuna bu kadar karşı çıkan numaralı Cumhuriyetçilere bir öneri: Bundan 
sonra Karadenizin güzel ili Ordu’ya da Sivil diyelim. 
  

*** 
  
Gazzeli çakma zebralar! 
  
Gazze'de hayvanat bahçesi sahibi zebranın gerçeğini getiremeyince, sorunu iki 
beyaz eşeği boyayıp zebraya benzeterek çözdü.  
  
Daha önce hiç zebra görmeyen çocukları memnun etmenin yolunu iki beyaz eşeği 
siyah şeritlerle boyayarak zebraya benzetmekle bulduğunu bildiren Marah Land 
hayvanat bahçesinin sahibi Barguti, gerçek zebrayı Đsrail’in ablukası altındaki 
Gazze’ye Mısır sınırındaki tünelleri kullanarak getirmenin çok pahalıya çıkacağını, 
zebra getirmenin bedelinin 40 bin dolar olacağını söyledi.  
  
Bu da bir şey mi!!!  Biz ne eşekler gördük, ne kılaklara girmiş. 
  

*** 
  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yahudiler akıllı, ampulü buldular hala para 
basıyorlar” diye göndermede bulunduğu Thomas Edison’un değil Yahudi olmak bir 
yana, “Yahudi Düşmanı” olduğu belirtildi.  
  
Prof. Avram Ehrlich’in “Yahudi Ansiklopedisi”nde ise Thomas Edison hakkında bilgi 
verilirken “Yahudi değil, sık sık Yahudi düşmanlığı yaptı” ifadesi kullanıldı. 
  
 

Kokulu tuvalet kağıdı 

 18 Ekim 2009 
 
“Yüz yıllık düşmanlığa son verdiler” 

Türkiye ve Ermenistan tarafından Zürih’te atılan imzalar, dünyada büyük yankı buldu.  
  
Düşmanlık ne kadar aptalca ise bir imza ile düşmanlığın bitmesine inanmak da o 
kadar aptalcadır. 
  

*** 
  
Erdoğan, "CHP’ye yazdığınız mektupla ilgili, diğer muhalefetten tepkiler geldi. 
Örneğin DP Genel Başkanı Cindoruk, `Platonik aşk’ dedi. Ne diyeceksiniz?" 
sorusuna karşılık, "Ben pek platonik aşktan anlamam. Benim aşkım gerçek aşktır ve 
bugüne kadar da hayatım benim hep böyle yaşanmıştır, böyle geçmiştir." diye 
konuştu. 
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Keşke anlasaydı, hiç olmazsa dünyaya bakışında, yaşamanında ya da seçimlerinde 
biraz estetik kaygusu olurdu. 
  

*** 
  
Portekizli kağıt üreticisi, Renova renkli ve kokulu tuvalet kağıdı üretti, Türkler almak 
için sıraya girdi. 
  
Özel PVC kutudaki tuvalet kağıtlarının fiyatı 21.5 TL olurken, Renova ürünlerini 
Türkiye'de satan Mudo Concept gelen talebe şaşırdı.  
  
Renkli ve kokulu tuvalet kağıtlarını satışa sundukları 5 ay içinde yıllık hedefin yüzde 
80'ini gerçekleştirdiklerini belirten Mudo Concept Grup Başkanı Hülya Uslu, 'Satışlar 
her ay bir önceki aya göre yüzde 15-20 oranında artıyor' diye konuştu. 
  
Doğrudur. Şaşılacak bir şey yok. Bu kadar pisliği kokusuz tuvalet kağıdı artık 
temizlemiyor. 
  

*** 
  
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Paris’de birinci sınıf törenle karşılandı. 
  
Ortam o kadar samimiydi ki,  Nicolas Sarkozy Gül’ü sakız çiğneyerek karşıladı. 
  

*** 
  
Başbakan Erdoğan krizle ilgili ‘Halkımızın sesine kulak verdik’ diye konuştu.  
  
El Arabiya televizyonuna konuşan Erdoğan, Türkiye ile Đsrail arasında patlak veren 
tatbikat krizini değerlendirdi. Erdoğan, Türk halkının hassasiyetlerini göz önünde 
bulundurdukarını, halkın Đsrail uçaklarını tatbikatta istemediğini söyledi...  
  
Đşte başbakan! Đşte Erdoğan! Halkının isteklerine yanıt veriyor. 
  
Sırada ne var:  
  
Emekli maaşları!  
  
Đşsizlik…. Adalet… Gelir düzeyinde eşitlik…. Sağlık sistemi…. Gençlerin gelecek 
kaygılarına yanıt… Onurlu, özgür bir ülkede onurlu polis dayağı yemeyen vatandaş 
olmak… 
  

*** 
  
Van'ın Çatak ilçe merkezinde Orhan Tomay adlı vatandaşa ait evin çatı kısmında, 
henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. 
  
Kısa sürede büyüyen yangın sonucu çatı kısmında bulunan 2 adet mutfak tüpü 
patladı. Olayda Muhammed Taş adlı vatandaş hafif yaralanırken, yangın çevreye 
sıçramadan vatandaşlar tarafından söndürüldü. 
  
Olay yerine çağrılan itfaiye aracının susuz olması ve vatandaşların bidonlarla itfaiye 
aracının deposuna su doldurmak istemesi tepkilere neden oldu. 
  
Susuz itfaiye aracı… ! 
  
Yorumsuz!!! 
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*** 
  
Bu hafta bir de ‘Türk erkeği fos çıktı!’ Başlıklı haber vardı tüm gazetelerde. Beş 
ülkenin erkekleri arasında seks anketi yapılmış. Đngilizler birinci Türkler sonuncu 
sırada yer almış. 
  
Eminim denek Türk erkekleri politikacı değildir. 
  

*** 
  
Diyanet Đşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Din Şûrası'nın sonuç bildirgesi. 
  
Özgürlükler cinsel istismarı arttırıyor!   
Diyanet Đşleri, televizyon kanallarında yayımlanan dizilerin ve filmlerin toplumun 
ahlaki değerlerine ters düşmemesine dikkat edilmesi istedi.  
  
“Gençlerimize ve çocuklarımıza akademik kitaplardan daha çok, dini öğreten, dini 
ahlak ve sorumluluklarımızla ilgili küçük basit dille yazılmış kitaplarımız çok daha 
büyük olumlu geri dönüşlerle bize yansımaktadır.” Diyerek devam etti.  
  
Acaba özgürlük mü yoksa tutuculuk mu cinsel istismarı artırır?  
  
Ya da cehalet, yoksulluk, kuralsızlık mı? 
  
Tüm çözümleri dinde arayan toplumların bugünkü oldukları nokta ortada değil mi? 
  
 

Aaaaaçılalımmmm!!! 

25 Ekim 2009 
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa'da Zeytin Festivali'ne katıldı ve köylülere 
“Anasının nikahını istemeyin” çağrısında bulundu. 

Bu hangi ana?  Çocuğunu yitirdiği için gözü yaşlı olan mı yoksa, anasını alıp giden 
çiftçinin anası mı… 
  

*** 
  
Đsrailli bakanların, ülkede “Türkiye’nin tutumundan duyulan rahatsızlığı” yansıtmak 
amacıyla 29 Ekim’de Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenecek resepsiyonu “boykot” 
etmeyi düşündüğü bildirildi. 
  
Çok önemli değil, başbakan da büyük olasılıkla Amaerika’da olacak! 
  

*** 
  
Emniyet birimleri, kurulduğundan bu yana terör örgütünün uyuşturucu 
organizasyonlarına ağır darbe indirdi.  
  
Polis, 1985 yılından 2009'un ağustos ayına kadar 355 operasyon yaptı.  
  
Bu operasyonlarda PKK adına uyuşturucu kaçakçılığı yapan 803 kişi yakalandı, 2 
laboratuvar, 22,5 ton esrar, 4 bin 305 kilo morfin, 4 bin 99 kilo eroin, 27 bin ton eroin 
yapımında kullanılan malzeme ve 5.5 milyon kök hint keneviri ele geçirildi. 
  

*** 
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Bir ülke düşünün, ulusal takımından bir sporcu kendi cebinden gittiği şampiyonda 
dünya rekoru kırıp şampiyon olacak, ülkesine dönünce havaalanında kimse 
karşılamıyacak!!!  
  
Hadi canım olur mu demeyin! 
  
Antalyalı eski ulusal okçu 50 yaşındaki Zehra Öktem, Avustralya'nın Sydney kentinde 
yapılan World Masters Games'de yarıştığı 50 yaş üstü kategorisinde dünya rekoru 
kırarak şampiyon oldu. 
  
Açık hava ve salon dallarında dünya şampiyonu olan, 30 metrede de dünya rekoru 
kıran Zehra Öktem'i, Antalya'ya gelişinde birkaç okçu arkadaşı dışında kimse 
karşılamadı. 
  
Normaldir, hem kadın, hem yaşlı, sabah programlarına da çıkmıyor!  
  
Magazin haberlerinde adı geçmiyor. Sporcu olduğu söyleniyor ama futbolcu değil. 
  
Kim niye karşılasın?  
  

*** 
  
Geçen haftaki en büyük kayıp Ünsal’nin öğrencilerinden hocadan ünlü replikler:  
  

• Yanlış bir hayat doğru yaşanmaz… 

  

• Đnsan, noksan yaşıyor... 

  

• Siyaset meydanında sorar kadınlara; Seda Sayan'ı neden seviyorsunuz?? 
Kadınlar: kızım evlenirken halı verdi, düdüklü tencere verdi, çok iyi kadın vs. 
vs. 

  
Hoca: Zamanında 30 sene önce kocalarınıza sendikaya gir, sosyal hakların için 
mücadele et deseydiniz şimdi Seda Sayan' halısına düdüklü tenceresine muhtaç 
olmazdınız.. 
  
Kadınlar tepki gösterince hoca programı terk eder; Ben gidiyorum, evde sevgilim 
bekliyor.. diye de ekler. 
  

• Belgesel çekimimizde bize bunu anlattıktan sonra sözlerini şöyle bitirdi: Şaka 
eğer farkedilirse bir acının yaşanmakta olduğunu gösteren tehlikesiz bir ifade 
biçimidir.. 

  

• 20 yaşına gelmiş ve marx okumamış biri eşşektir. Marx okuduktan sonra 
Marxist olmamış biri eşşoğlueşşektir. 
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• BĐR SĐYASAL PROGRAM ĐÇĐN ĐLERĐCĐLĐK ÖLÇÜTLERĐ: 

1: Çoğunluğun kendi aklını kazanmasına izin veriyor mu? 
2: Çoğunluğun akıllanmasına olanak tanıyor mu? 
3: Ve siyaseti akıllanan çoğunluğa devretmeyi düşünüyor mu? 
  

• Dünyada en çok Marxsist Marx'ın kendisidir ama en tehlikesiz Marxsist de 
Marx'ın kendisidir. 

  

•  Devletin dini, imanı olmaz 

  

• Aydın; ayrık otuna benzer, tek başına biter ve gider, gelmek isteyen 
arkasından gelir. 

  

• Bu kadar büyük bir kalabalığı görünce kendimi yaşlansa da müşterisi olan 
alımlı oruspu gibi hissediyorum. 

  

•  Marx’ı okumadan, sosyolojiyi anlayamayız, Marx ütopya değil hakikat ama 
gerçeklik acı, nasıl acı çektirildiğini anlarsınız, sonuçta Marx özünde burjuva 
idi ama zeki ve ahlaklı, itiraf eden bir burjuva. 

  

• Konuk konuşmacı olarak geldiği bir ders / sohbet toplantısında, sorulan 
"hocam, x şehrinin emniyet müdürü rüşvet alırken yakalanıyor, bir süre 
merkeze alınıyor ve ceza verileceğine ilerleyen günlerde bir de bakmışız aynı 
adam daha büyük bir ile emniyet müdürü olmuş.. Nasıl olur bu, nasıl 
açıklanır" sorusuna;  

  
Arkadaşlar hayatında çobanlık yapmış olanınız var mıdır bilmiyorum ama çobanlıkta 
bir kaide vardır. Đneği otlatırken hep tarlanın aynı yerine götürürseniz bir süre sonra 
inek oradaki otları yemez olur. Bu yüzden işi bilen çobanın ineğe gezdirmesi gerekir. 
Devletimiz de bu kaideyi gayet başarılı biçimde uygulamakta, ineği gezdirmektedir. 
  

• Hoca birgün derse başlar ve buyurur: Rus klasiklerini 
okumayanlar,bilmeyenler ahmaktır. Arka sıralardan bir anadolu delikanlısı 
aklınca hocayı zor durumda bırakmak için, hocam der, benim babamın okuma 
yazması yok şimdi o ahmak mı? Ünsal hoca saniye düşünmeksizin yanıtlar. 
 Senin babam dedenden hayber kalesinin fethini dinleyerek büyümüştür ona 
ne gerek klasikler; lakin sen... diyerek anında talebisine ayar avermiştir. 

  

• Siyasi görüşünü soranlara: Ben başlı başına bir Cumhuriyetim 
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*** 

  
Bu da Nur açılımı!  
  
'Said-i Nursi'ye Özal'ın mezarı gibi anıt yapılsın!' 
  
AKP Đzmir Milletvekili Đbrahim Hasgür, Nur Hareketi'nin öncüsü Said-i Nursi'nin 
mezarının nerede olduğunun açıklanmasını ve iade-i itibarını istedi. 
  
Türkiyede açılmadık şey kalmasın, biz de içelim açılalım! 
  

*** 
  
Đster dinle ister dinleme… 
  
Haftasonu Resmi Gazete`de yayımlanan bakanlar kurulu kararıyla bazı ürünlerdeki 
TRT payı iki katına kadar artırıldı. 25 bin lira fiyatlı bir araçtan alınan bandrol ücretinin 
32 lira`dan 200 lira`ya kadar çıkacağı hesaplanıyor. `MP3 çalar`, `Radyolu kulaklık, 
fotoğraf makinesi, radyolu kalem`, `Radyo veya televizyonlu banyo sistemleri, koşu 
bantları`, `Ev sinema sistemleri` ve `Her türlü uydu alıcısı` için de TRT payı 
ödenecek. 
  
Peki bu paralar ne olacak? TRT nin kalitesi mi yükselecek yoksa cemaatleşen TRT 
de kadrolar mı genişletilecek? 
 

Törenazi 

01 Kasım 2009 
 
 
Devlet memurlarının fazla mesai ücretlerine yeni yıldan geçerli olmak üzere 5 kuruş 
zam yapıldı, böylece 1 saatlik fazla mesai ücreti 1 lira 15 kuruş oldu.  
 
Cumhuriyet bayramında Gaziler de onurlandırıldı. 26,5 kuruş zam. Şehit eşlerine de 
8 lira. Gazilerin şimdiki maaşı 328 TL oldu.  
  
Peki devlet hiç zam yapmasaydı? Sanırım hiç olmazsa bugünki siyasi durumdan 
dolayı duyguları karmaşık insanların onurları ile oynamamış olurdu. 
  
Vatan, millet, barış, analar ağlamasın diyenler, Gazi ve Şehit analarını hem ağlattı 
hem de onurlarını kırdı.  
  

*** 

Ankara’da bir çocuk için çıkarılan nüfus kağıdında üstü şapkalı “e” harfi kullanılması 
sorun yarattı. 

Yetkililer daha önce “a”, “ı” ve “u” üzeinde şapka işareti kullanıldığını fakat e üzerinde 
ilk kez gördüklerini söyledi.  
 
Kenan Kırkaya’nın Çankaya Nüfus Đdaresi’nden aldığı nüfus cüzdanında kızının ismi 
Hevi Jiyan Kırkaya olarak yazılmıştı.  
 
Ben 16 yıldır Avustalya’da yaşıyorum. Ama Avustralya’da açılım ve demokrasi 
olmadığından soyadıma bir nokta koyduramadım.  
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Halen Dinckal yazıyorlar!!! 
  

*** 
  
Meclis'te asansörde mahsur kalan Đçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanında Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da olduğu öğrenildi. 
  
Söz konusu bakanlar Meclis'te düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreni için geldikleri 
Meclis'in asansöründe birlikte mahsur kaldılar. 
  
Görevlilerin yardımıyla asansörün kapısının açılmasının ardından bakanlar törene 
yetişemeyeceklerini anlayarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasına 
geçtiler 
  
Ulaştırma bakanının asansörde kalması ne kadar mahidar!!! Bir de yanında Đçişleri ve 
Adalet bakanı varmış ki asansörde yeni bir açılım hazırlamışlardır.  
  
Boş duranı Allah sevmez. 
  

*** 
  
Mümtazer Türköne’nin, Zaman gazetesindeki köşe yazısında “Đrticayla Mücadele 
Eylem Belgesi”nin emir komuta zinciri içinde hazırlandığını iddia eden Türköne “Bize 
Nizam-ı Cedid Ordusu lazım” dedi.  
  
Hükümete yapışkanlığı ile tanınan Zaman gazetesi yazarı Prof. Mümtazer Türköne, 
yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında ilginç bir tespitte belkide istekte bulundu.  
  
“Bize Nizam-ı Cedid Ordusu lazım” başlıklı yazı askerin cesaretini överek başlıyor. 
(Giriş ya da yalakalık) 
  
Bu girişin ardından “hangi ordu” diye soran Türköne, kendi sorusuna şöyle cevap 
veriyor: “Sipahi Ordusu mu, Yeniçeri Ordusu mu, Nizam-ı Cedid Ordusu mu, Asakir-i 
Muhammediye mi veya Türk Silahlı Kuvvetleri mi? Tarih şanlı savaşlarımızı anlatıyor. 
Ama unutmayalım: Askerimiz her zaman aynı ordunun askeri değildi.”  (gelişme ya 
da ortam oluşturma) 
  
Daha sonra tarihe ’vaka-i hayriye’ olarak geçen Yeniçeri tasfiyesini hatırlatıyor:   
  
Silahlı Kuvvetler’i reformlara direnen Yeniçeri ordusuna benzetti ve mevcut ordunun 
tümden tasfiye edilerek yerine bir Nizam-ı Cedit, yani Yeni Düzen ordusu kurulmasını 
buyurdu. (sonuç) 
  
Cumhuriyetin 86 yıllık tüm birikimlerini, yapılanmalarını yıkıp yeniden cemaaatin 
dünya görüşü ya da çıkarlarına göre yapılandırma projesinde sıra ORDU DA.  
   

*** 
  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 86. yılı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı’nda 
resepsiyon verildi. Resepsiyonda 6 metre boyunca ve 4 metre eninde dev boyutlu 
“Cumhuriyet Pastası” kesildi.  
  
3 katlı pastanın içinden, bal mumundan yapılmış ve halkı selamlayan Atatürk heykeli 
çıktı. Hemde kolunu sallaya sallaya… 
  
Kutluyorum…  
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Bunu düşünen beyinlerin Türkiye’yi idare ettiklerini düşünmek insanın içini 
rahatlatıyor. Nasıl olsa artık dönüş yok.  
  
Sizce Cumhuriyetin 90. yıl kutlamalarında pastadan ne çıkar???    
   

*** 
  
Onar Araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre ‘açılım’ sürecinin başladığı 
Haziran ayından bu yana AKP’nin oyları istikrarlı bir şekilde düşerken CHP’nin oyları 
yükseliyor. MHP’nin oyları ise Eylül ayından itibaren önemli ölçüde artış gösteriyor.  
Bu araştırmaya göre Temmuz ayında yüzde 36.26 olan AKP oyları Ağustos’ta yüzde 
35.37’ye, Eylül’de 34.44’e, Mahmur ve Kandil’den 8’i PKK’lı 34 kişinin etkin teslim 
olmasının ardından tansiyonun yükseldiği Ekim ayında yüzde 31.68’e düştü. 
  
CHP’nin Temmuz ayında yüzde 25.13 olan oy oranı ise Ağustos’ta yüzde 26.38’e, 
Eylül’de yüzde 27.21’e, Ekim ayında ise yüzde 28.21’e yükselmiş. 
  
MHP oyları ise Temmuz ayında yüzde 15.62, Ağustos ayında yüzde 16.09 iken Eylül 
ayında yüzde 19.03’e, Ekim ayında ise yüzde 19.59’a yükseldi. 
  
Hep denenmiştir. Bu millet hazım zorluğu çekiyor.   
  
Başbakanımız ne demişti "Burada hesabımız şudur; kısa, orta ve uzun vadeli olarak 
bütün bu demokratik açılım sürecinin çalıştırmayı hedefliyoruz. Yani hepsini bir anda 
derseniz. Bu tabi mümkün değil, hazmede hazmede, hazmettire hazmettire bu 
süreci devam ettirmemiz lazım" 
   

*** 
  
Đstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kankanseri tedavisi gören ve 
son günlerinde solunum cihazına bağlı olarak yaşatılan 22 yaşındaki Meryem 
Topçu'nun ailesi ötenazi uygulayarak kızlarının ölümüne neden oldular. 
  
Yukardaki bu metin dünki ulusal saygın gazetelerden alındı. Hepsinde üç aşağı beş 
yukarı aynı. 
  
Peki bunda ne var diyebilirsiniz? CEHALET hem de hemde saygın basında. Sözde 
insanlar okuyacak genel kültürü artacak ve de bilgilenecekler. Ötenazi uygulanmış.   
  
Uygulansa uygulansa, törenazi uygulanmıştır. Neden mi?  
  
Ötenazi: bir kişinin yaşamını dayanılamayacak durumda olarak algılanması 
nedeniyle, kendi isteği ile acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, 
yüksek dozda ilaç vererek veya yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak 
demek. 
  
Peki bu olayda 22 yaşındaki Meryem Topçu kendi isteği olmuş mu?  
  
 

Đmam cemaaat ilişkisi 

08 Kasım 2009 
 

Genetiği değiştirilmiş organizma açılımı. 

Peki, niye GDO’lı ürün?  
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“Açlığı önlemek için” diyorlar... Verimi arttırıyorlarmış... Raf ömrünü uzatıyorlarmış.  
  
Peki etiket ömrü uzuyor da, biz neden etikette ürüne ne kadar parmak attıklarını 
görmüyoruz?  
  
Frankeştayn gıdaları Đsviçre sokmuyor, Yunanistan sokmuyor, bıdık Sarkozy “Bunları 
Fransa'ya sokmam” diye yasa çıkartıyor...  
  
Türkiye’de yasaya bile gerek yok, bakanın iki dudağının arasında iş haloluyor. 
  

*** 
  
Türkiye’de hava durumu: 
  
Damdan düşme mevsimi geçti, şimdi soba zehirlenmesi mevsimi. 
  
Trafik kazaları 12 aya eşit olarak dağılsa da iki bayram boyunca biraz çoşuyor. 
  
Yağış mevsimini de pas geçmeyin! Ortalama, bir yağışlı haftada, 7-8 kişi sizlere 
ömür.. 
  
Bir de düğün ya da maç gibi sevinçlerde kör kurşuna hedef olmak var. Kader yani.  
  
Şimdi anlıyorum Başbakan neden üç çocuk istiyor! 
  

*** 
  
Doluluk oranı yüzde 130’lara ulaşan hapishanelerinde yer kalmayınca Hollanda’dan 
500 hücre kiralayan Belçika, mahkum başına yılda 60 bin euro ödeyecek. 
  
Hollanda’nın Tilburg hapishanesindeki 500 hücrenin yıllık 30 milyon avroya 
Belçika’ya kiralanmasını öngören anlaşma, hafta sonunda Belçika Adalet Bakanı 
Stefaan De Clerck ile Hollanda’nın göç ve adli kurumlardan sorumlu Devlet Bakanı 
Nebahat Albayrak arasında imzalandı. 
  
Anlaşmaya göre Belçika, Hollanda’ya mahkum başına ayda 5 binden yıllık 60 bin 
euro ödeyecek. Belçika’da memurların maliyeti ise aylık ortalama 3 bin euro 
civarında bulunuyor. 
  
Hapishanelerdeki mahkumlar sık sık firar ederken, ülkede yeterli elektronik bilezik 
bulunamaması yüzünden 1680 ev hapsi mahkumu serbestçe dolaşıyor. 
  
Neden bu kadar masraf ediyorlar ki Türkiyede bunun yarı fiyatına binlerce ev bulurlar. 
Yada bir açılım yapıp bir kısmını yurt dışına çıkarıp tekrar içeri alsınlar Kendi istekleri 
ile geldiler değip serbet bırakırlar.  
  

*** 
  
Türkiye, Avrupa’nın ırkçılığını anlamalı! 
  
Ünlü siyaset bilimci Noam Chomsky, Türkiye’nin gerçeği görüp Avrupalıların onu 
birliğe almayacak kadar ırkçı olduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi. 
  
Hocam bunu bize değil numaralı cumhuriyetciler ile idare edenlere söylüyordur 
sanırım  
  

*** 
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Bakanlık bir kampanya yapıyor Başbakan, bu kampanyaya katılmadığını açıklıyor.  
  
Koalisyon hükümeti mi dediniz? Yok canım, 7 yıldır iktidarda olan çoğunluk hükümeti. 
Bakan olarak atanan da başbakan tarafından atandı. 
  
Başbakan: Erdoğan. 
Kampanya yapan bakanlık: Sağlık bakanlığı. 
Ülke: Türkiye. 
Kampanya: Domuz gribi aşısı 
  

*** 
  
Đsrail`in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy, Rize Belediyesi`ni ziyaretinde Başkan Halil 
Bakırcı`nın sözleri karşısında şok yaşadı. 
  
Bakırcı, Đsrail`i yayılmacılık ve işgalcilikle suçlayarak `Đsrail yayılmacı ve işgalci 
olduğu sürece Türk halkının Đsrail`e bakış açısı değişmez` dedi. 
  
Bunu diyen bir devlet başkanı ya da dış politika otoritesi değil. Rize belediye başkanı. 
Rizelilerin oyu ile seçilmiş bir yerel idarecisi…  
  
Havasından mı suyundan mı bilinmez ama, Đmam cemaat ilişkisi sanırım… 
  

*** 
  
Ayşenur'un hesabını kim verecek? 
  
Ayşenur, 137 promil alkollü olarak direksiyona geçip aşırı hız yapan bir sürücünün 
kurbanı oldu… Yanık ailesi bu haberle yıkıldı… 5 kişinin de yaralandığı kazaya 
neden olan sürücü ise tutuklandı. 
  
Ancak mahkemede Ayşenur’un ailesini şoke eden bir karar alındı. Alkollü sürücü A.T. 
45 gün tutuklu kalmasının ardından ilk duruşmada serbest bırakıldı. 
  
Ayşenur’un ailesine bir kötü haber de sigorta şirketinden geldi. Sigorta şirketinin 
Ayşenur için 14 bin TL ödemek istemesine anne Hülya Yanık isyan etti. Yaşadıkları 
karşısında hem mahkemenin kararına hem de sigorta şirketinin talebi karşısında 
isyan eden acılı anne Hülya Yanık “Meleğimi öldüren alkollü canavar özgür kaldı. 
Biricik kızıma 14 bin TL değer biçildi” dedi. 
  
Peki siz ne diyorsunuz? 
  

*** 
  
Halkevleri’nin Kadıköy Çarşısı’nda krizi protesto için kurduğu “Hak Kürsüsü Halk 
Kürsüsü”nde mikrofonu alıp, “Tüpümüz bitti. Banyo yapmaya, arkadaşıma gidiyorum. 
Bu halde yaşıyoruz. Söylemek istediğim tek şey var: Tayyip, Allah belanı versin!” 
diyen Alper Ateş hakkında, Başbakan Tayyip Erdoğan’a hakaretten iki yıla kadar 
hapis istemiyle dava açıldı. 
  
Hükümetin muhalefet sevmediğini biliyorduk da bu kadarını beklemiyorduk. 
  

*** 
  
Yaklaşık 2 milyon kişinin izlediği ve dünyanın en önemli sinema sitesi imdb.com’da 
savaş-macera kategorisinde birinci sıraya kadar yükselen filmin korsanının olmaması 
hakkında çeşitli yorumlar yapılıyor. 
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Korsancıların bu kararı almalarında filmden elde edilecek gelirin bir bölümünün Türk 
Silahlı Kuvvetlere gideceğini öğrenmelerinin payı var.  
  
Bir korsan film satıcısı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:  
  
“Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan sevgi ve saygımızdan dolayı, Türk halkının bu filmi 
özellikle sinemalarda izlemesini istiyoruz. Böyle bir kararı genel olarak aldık. Kimse 
‘Nefes: Vatan Sağolsun’ filminin VCD ve DVD’sini yapmıyor, yapmak istemiyor. Bu 
karara uymayan insanları ise önce biz engelliyoruz.” 
  
Yurdum insanı sağduyusu ile her zaman şaşırtır.  
  
Sanırım, Türkiye’nin bugün ayakta kalmasında bu umulmadık, alışılmışın dışındaki 
davranışlar yatıyor. 
 
 

GDO Açılım ya da Gerekeni Dinleme Otoritesi 

15 Kasım 2009 
 
 
Cumhurbaşkanı Gül, Bakan Çağlayan’a “Đslami Dayanışma Ödülü” veriyor.  
 
Bu ödül neden veriliyor? 
  
Bakan Çağlayan, “Đslam ülkeleriyle Đslami dayanışma gösterdiği” için bu ödülü alıyor.  
Veren kim? 
  
Laik!!! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.  
  
Dikkat ediniz, söz konusu olan “Đslam ülkeleriyle dayanışma ödülü” değil; “Đslami 
dayanışma”. 
  
AKP’nin yüzü batıya dönükmüş.  
  
Bu doğruysa hem batıya hem doğuya dönük anlayacağınız iki yüzlü 
  

*** 
  

Fethullah Gülen Cemaati son günlerde, özellikle Đngilizce yayınlarda, “faith-based 
movement” yani ‘inanç temelli hareket’ olarak anılmaya başlayarak vitrin değiştiriyor.  
  
Today’s Zaman’da, cemaatin diğer Đngilizce yayın yapan sitelerindeki “cemaat” 
vurgusu yerine “inanç-temelli hareket” vurgusu yapılmasının altında acaba cemaatin 
yabancılara daha prestijli görünme çabası mı yatıyor? 
  
Bu sıfat değişikliğinin bir işe yarayıp yaramayacağı bilinmez ama, her ne kadar 
Türkiye’de görülemese de, Almanya’da görülen Deniz Feneri davası Cemaatin 
vitrininde kabak gibi duruyor!   

  
*** 
  

GMO (Genetically modified organism)  
  
Türkçesi:  
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GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) 
  
Peki bugünki Türkiye ortamında GDO açılımı daha başka olabilir mi? 
  
Bir kaç olasılık:  
Gündem Değiştirme Organizasyonu 
 
 
Genetiği Değiştirilemeyen Ordu 
  
Genetiği Değiştirilmiş Osmanlı 
  
Geri Dönüş Operasyonu 
  
Gerici Dayanışma Olgusu 
  
Görüntü Değişim Otomasyonu 
  
Gerekeni Dinleme Otoritesi 
   

*** 
  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürt açılımının 10 Kasım'da TBMM'de 
görüşülmesine tepki gösterenlere '10 Kasım bir yas günü değil' dedi. 
  
Yas günü değil ama onurlu bir toplumun çok özel ‘Saygı’ günüdür… 
   

*** 
  
Başbakan, Domuz Gribi Aşısına karşı ama yapılıyor… 
  
Başbakan, GDO ya karşı ama yurda giriyor ve halk yiyiyor… 
  
Yaşasın Türkiye idare ediliyor… 
   

*** 
  
Taraf gazetesi yine bilindik bir tavırla çıktı ve şaşırtmadı....  
  
Cumhuriyet bayramına olduğu gibi, Atatürk'ün ölüm yıldönümüne de gazetede yer 
verilmedi...  
   

*** 
  
"Türkiye yüzünü Doğu'ya mı döndü" tartışmalarının hayhuyu arasında, Başbakan 
Erdoğan’ın gözden yiten bir ifadesi oldu:  
  
"Antisemitizmin dünyada insanlık suçu olduğunu ilan eden ilk lider benim. Đlk defa 
ben ilan ettim." 
  
Ben diyordum Başbakan başka dünyadan! 
   

*** 
  
Fahri Koru’nun yazısı: 
  
 “10 Kasım tarihinin Meclis'in normal çalışmasını engelleyecek bir yönü yok aslında. 
Türkiye tarihinin en önemli simalarından Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm 
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yıldönümünde mutat törenler bu yıl da yapıldı. Meclis de ilk başkanının hatırası 
anılarak açıldı her yıl olduğu gibi. 'Yas' olmaktan çıkarıldığı dönemden bugüne, 
Meclis, her 10 Kasım'da gündeminde ne varsa onu konuşur; bu yıl da 'demokratik 
açılımı.' konuşmasında yadırganacak bir nokta yok…” 
  
“Türkiye tarihinin en önemli simalarından Mustafa Kemal Atatürk” ???? 
  
Fikrini değil simasını bilenlerden başka bir yazı beklenmez.  
  

*** 
  
Anıtkabir'i 10 Kasım’da  259 bin 371 kişi ziyaret etti.  
  
Bilmem…  bazı dayatmalara yanıt olur mu?  
  

*** 
  
Zaman, Bilim ve Ütopya dergisinin “akıllı tasarım” yaklaşımını eleştiren sayısına 
tahammül edemedi.  
  
Yaradılış teorilerine ve bu teorileri yaymaya çalışanlara yönelik eleştiriler “suç 
unsuru” gibi sunulurken, dergide yer alan yazılar üzerinden “mütedeyyin kesimin 
aşağılandığı ve küçük görüldüğü” iddia edildi. 
  
Zaman’a göre demokrasi mütedeyyin kesim için gerekli.  
  
Ne yazık ki, Türkiye’de tüm gurupların eğilimi kendi için demekrasi istemektir, 
yıllardır. 
  

*** 
  
18 Mayıs Tiyatrocular Yürüyüşü’nün de mimarı olan tiyatro ve sinema dünyasının 
ünlü isimleri, bu kez eğitim için biraraya geldi.  
  
Laik, çağdaş, özgür Türkiye’ye çıkan yolun eğitimden geçtiğine inanan sanatçılar, 
özellikle kız çocukları için eğitim seferberliği yaratan Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’ne (ÇYDD) üye olmaya karar verdi.  
  
Aralarında Arsen Gürzap, Demet Evgar, Engin Cezzar, Füsun Akatlı, Gencay Gürün, 
Gülriz Sururi, Hülya Karakaş, Nedim Saban, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Hümay 
Güldağ, Tamer Levent, Zeynep Oral’ın olduğu isimler Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Merkezi’nde Prof. Dr. Aysel Çelikel ve yönetim kuruluyla derneğe üye olmak 
üzere buluşuyor. 
  
Magazin haberlerinde bu isimleri görmediğinizden, Türk basını bu konuya pek ilgi 
duymadı. 
  
Ya da bazıları kızar diye duymamazlıktan geldi. 
  

*** 
   
Đstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’in, Adalet Bakanlığının 2008 
yılındaki bir kararı uyarınca, “Ergenekon şüphelisi” olarak telefonları dinlenmiş ve 
takip edilmiş. 
  
Haber, Dursun Çiçek’in tutuklanmasından önce verilmiş, bazı TV kanallarının ana 
haberlerinde. Örneğin önce NTV’de Gökhan Gerçek’in haberi olarak duyurulmuş, 
daha sonra da Star Haber’de birinci haber olarak yer almıştı.  
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Ertesi günkü gazetelerin birinci sayfalarında bu haberi nasıl ele aldıklarına bakalım.   
 
Zaman: haber birinci sayfasında yok  
Posta: Başsavcı da dinlenmiş (altta üç sütun)  
Hürriyet: “Başsavcıyı bile” (Taşra baskısında bu başlıkla sekiz sütuna manşetti. 
Đstanbul baskısında aynı başlık alt tarafta çift sütuna indi!)   
Sabah: Başsavcı Engin de dinlendi (altta dört sütun)  
Habertürk: Başsavcıya şok dinleme (sürmanşet dört sütun)   
Milliyet: Olacak iş değil (sekiz sütuna manşet)  
Vatan: Ergenekon şüphelisi Başsavcı! (sekiz sütun, sürmanşet)   
Sözcü: yok  
Türkiye: yok  
Akşam: Đstanbul yargısının bir numarası bile dinlenmiş (manşet yanı çift sütun)  
Takvim: yok  
Star: yok  
Güneş: Đstanbul Başsavcısı Engin de dinlenmiş (ortada çift sütun)  
Yeni Şafak: yok  
Cumhuriyet: Başsavcıyı dinlemişler (altı sütun manşet)  
Yeniçağ: 10 hakim ve savcı daha Bakanlığın hedefinde!  (ortada çift sütun)  
Milli Gazete: yok  
Vakit: yok  
Taraf: Başsavcı da dinlenmiş (yukarda çift sütun)    
Radikal: Başsavcı dinlenmiş ve takip edilmiş (ortada çift sütun)   
Bugün: yok  
Yeni Asya: yok    
Tercüman: Bu kadarına da pes doğrusu (ortada dört sütun)   
Birgün: yok 
  
Yorumlamak size kalıyor. 

 
*** 

  
Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken kamyonun altında kalarak olay yerinde 
yaşamını yitiren 13 yaşındaki Abdülsamet Kurt'un cesedi 1 saat olay yerinde yerde 
bekletildi.  
  
Şanlıurfa Belediyesi'nin cenaze aracı olay yerine 1 saat gecikmeden sonra da 
gelmeyince, aile yakınlarının otomobili ile çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi morguna götürdü. 
  
Sizce cenaze işleri aracı neden gecikmiştir? 
  
Yoğun trafik, araçlarda teknik bir arıza…? 
  
Hayır, hiçbiri değil.  
  
Tüm cenaze işleri araç sürücüleri Cuma namazındaymış. 
  
Allah cumalarını kabul eder mi, bilemeyiz artık?  
  

*** 
  
Başta Bakan olmak üzere tüm resmi kurumlar, domuz gribinden korunmak için  
sinema, tiyatro gibi çok insanın bir arada olduğu kapalı yerlere gidilmemesi için 
uyarıyor. 
  
Güzel de, neden hiç bir resmi kurum camiye gitmeyin demiyor. 
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En temiz parti 

22 Kasım 2009 
 

Türkiye’deki Deniz Feneri Derneği Almanya’da yöneticileri ceza alan Deniz Feneri e. 
v. derneğiyle hukuki bağları olmadığı halde kendilerini yolsuzlukla itham ettiği 
gerekçesiyle CHP’ye dava açtı. 

Dernek bu iddiaların önüne geçilmesi için tedbir kararı verilmesini talep etti. 
  
Deniz Feneri e.v. yolsuzluğunun ortaya çıkarılmasından bu yana halkta oluşan 
güvensizlik yüzünden kan kaybeden dernek, kurban bağışlarının patlama yapacağı 
kurban bayramı öncesinde ana muhalefeti ve basını susturup, bir bayramda daha 
gelir kaybına uğramak istemiyor sanki.  
  
Bakalım bu karşı atağın sonu nereye varacak? 
  

*** 
  
Kuzey Irak'ta yayınlanan Lefin gazetesi, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud 
Barzani'nin aylık maaşının 400 bin dolar olduğunu, bu rakamın ABD Başkanı Barack 
Obama'nın 1 yıllık maaşına eşit olduğunu öne sürdü.  
  
Neymiş? Demek ki özgürlükler bazılarının işine daha çok yarıyor.  
  
Halka gelince Başkanlarının aldıkları maaş ile özgürlükler ters orantılı. 
  

*** 
  
DTP önermiş, THY Güneydoğu uçuşlarında Kürtçe anons yapılsın.  
  
Bazı yolcular anonsu anlamıyormuş.  
  
Pardon, bileti alırken anlıyor da iniş anonsunu mu anlamıyor?  
  
Var sayalım anlamıyor, ne olacak inmeyip geri mi dönecek? 
  

*** 
  
Ankara'da temaslarda bulunan FBI Başkanı Robert Mueller, Ankara'dan kara, hava, 
deniz ve demiryollarını kullanan şüphelilerin biyometrik bilgisini istedi. Yani ABD, 
Türk vatandaşları dahil Türkiye üzerinden seyahat eden herkesin parmak izini, ‘Ses’, 
‘Yüz’ ve ‘Retina/Đris’ gibi her insanda ayrı özellikler taşıyan fiziksel verilerini istiyor. 
  
Ankara FBI a,  "Avrupa ülkesiyiz, sadece şüphe üzerine bunu yapamayız" yanıtını 
vermiş. 
  
Ama isterseniz herkezi dinleriz biz zaten hep yapıyoruz da diyebilirdi. 
  

*** 
  
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AKP'nin hukukun önünde "tertemiz bir parti" 
olarak yoluna devam ettiğini söyleyen Arınç, "telefon dinlemeleri" iddiaları üzerine 
partisi hakkında yeniden kapatma davası açılabileceğinin hatırlatılması üzerine, 
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"Türkiye'de 'şu parti bir kapatılsa de meydan bize kalsa' diye bekleyen leş kargaları 
var, affedersiniz. Bu o kadar çirkin birşey ki, bunu tarif etmekte zorlanıyorum" dedi. 
  
Arınç, "Türkiye'de ne yazık ki yargıyı etkileme gayretinde olan bazı çevreler var, buna 
siyasetçiler da dahil. Ama inanıyorum ki, bu konuda hukukun dediği olacaktır. Hukuk 
önünde de AKP tertemiz bir parti olarak yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı. 
  
Temiz!!! 
  
Arınç temizlikten ne anlıyor acaba…? 
  

*** 
  
Son dönemde domuz gribinden ölümler nedeniyle Suudi yetkililer ilginç bir önlem 
aldı; hac görevlerini yerine getirenler 'şeytan taşlama' ibadetini sterilize edilmiş 
taşlarla gerçekleştirecekler. 
  
Kral Abdullah tarafından verilen talimatla özel torbalar içinde dağıtılacak olan taşlar 
öncelikle Müzdelife’ye getirilecek ve sterilize suyla yıkanacak. Güneş altında 
kurutulduktan sonra torbalara doldurulan taşlar hacılara verilecek. 
  
3 milyon hacı adayı için hazırlanmış özel torbaların üstünde taşların domuz gribine 
karşı güvenli olduğunu belirten yazılar ve resimler bulunacak. 
  
Neden Şeytan grip olmasın diye mi? 
  
Şaka bir yana Başkan aşı olmuyor ama taşlar aşılı. Artık taş gibi başbakanımız var 
diyemiyeceğiz. 

 

Basın memur eylemlerini ne kadar gördü? 

29 Kasım 2009 
 
Türkiye Türkçesi : "Kurban Bayramınız kutlu olsun" 
Azerbeycan Türkçesi : "Qurban Bayramınız mubarek olsun!" 
Özbekistan Türkçesi : "Kurban Bayromıngız mobarak bolsun!" 
Türkmenistan Türkçesi : "Gurban bayramıngız gutlu bolsun!" 
Kırgızistan Türkçesi : Kurman Aytinar maarek bolsun !" 
Tatar Türkçesi : "Korban Bayramı mubarek bulsin!" 
Kazakistan Türkçesi : "Aytiniz kutti bolsin!" 
Uygur Türkçesi : "Bayramıngızğa mübarek bolsun" 
Karaçay Türkçesi: "Kurman Bayramıgız kabıl bolsun" 
  

**** 
  
Genç Sivil olmanın 10 şartı: 
  
Bir okurumuz, Genç Sivil olmanın 10 şartını göndermiş. Yayınlamadan edemedik... 
(1) Üniforma düşmanlığını asker üniformasıyla sınırlı tutup, türban ve polis 
kıyafetlerini sivil saymak. 
(2) Yaptığı hiçbir eylemden sonra gözaltına alınmayacağını adı gibi bilmek. 
(3) Đnsanların bazen bedelini yaşamlarıyla ödedikleri 1 Mayıs işçi bayramını kutlama 
kararlılığı için, sadece 340 Euro otel ücreti bedeli ödeyerek yırtabilecek kadar parası 
olmak. 
(4) AKP milletvekili adayı olup halen “sivil” kalabilmek. 
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(5) Bazıları pankart astıkları için cezaevlerinde onlarca yıl yatarken yine aynı tür bir 
eylem nedeniyle Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarına katılıp, giydiği converse 
ayakkabıyı otoriteye muhalefet saymak. 
(6) Rahatsız olmak. 
(7) Yasadışı dinlemelere tepki gösteren hukukçulara darbeci diyerek ancak bir “sivil 
polis” kadar SĐVĐL olabilmek. 
(8) Sivil olmak için gericiliğe destek olmak gerektiğini düşünmek ve gereğini yerine 
getirmek. 
(9) Sabahın köründe gazeteciler evlerinden alınıp götürülürken, kanser hastası 
Türkan Saylan’ın evi basılırken gıkını çıkartmayarak, yalancı otorite karşıtlıklarıyla, 
ancak bir “sivil faşist” kadar SĐVĐL olabilmek. 
(10) “Kıvrak ve ironik zekalarını” AKP iktidardan düştüğü günden sonra tabanları 
yağlamak için kullanabilmek. 
  

*** 
  
Đdare edenlerin ya da etmek isteyenlerin yıllardır terörden siyasi olarak nemalanması 
ve bir günde “açılım” yapması sonucu… 
  
Unutmayalım Başbakan Kürt gösteriçilerin üstüne pampalı tüfek ile ateş eden sivilleri 
savunmuştu. Ya Ankara belediye başkanı… Son seçimlerde rakibini Kürtler ile 
ilişkilendirmişti. 
  
Açılamayan açılımların faydaları…  
  
Çok uzak değil, bundan 2 yıl önce 19 Temmuz 2007 tarihinde DTP Đzmir’de miting 
yapmış, radikal sloganlara rağmen miting olaysız geçmişti. 
  
2 yıl sonra Kürt Açılımı’nın ardından gelinen noktada sokak çatışmaları yaşanıyor. 
  
Açılım, kardeşlik projesinin kötü idare edildiğinde, kardeş kavgasına dönüştüğü ders 
kitaplarına girebilir. 
   

*** 
  
Ünlü şair Nazım Hikmet’in Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarını ziyaret eden 
Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, fatiha okudu.  
  
Şahin, “Mezarının başında saygıyla eğilmeyi görev bildim” demiş. 
  
Đnsanlar, güç ve koltuk sahibi olunca mı hoş görülü oluyor. Yoksa koltuğu ve gücü 
korumak için mi hoş görülü görünüyorlar.  
  

*** 
  
Rolling Stone dergisinin Đtalyan versiyonu, Başbakan Silvio Berlusconi'yi,  'yılın rock 
starı' seçti. Dergi editörlerine göre Berlusconi, skandallarıyla Rod Stewart, Brian 
Jones ve Keith Richards gibi çılgın rockçıları geride bıraktı.   
  
Đşte 'Sinyor'un 2009'a damga vuran skandalları: 
  
18 yaşına giren manken Noemi Letizia'ya 6 bin euro (12 bin TL) değerinde altın kolye 
hediye etmesi eşi Veronica Lario'yu küplere bindirdi. Veronica, boşanma kararı aldı.  
  
Terk edilince öfkeden çıldıran Berlusconi, 'Eskiden sen de şov kızıydın' diyerek, 
karısının çıplak fotoğraflarını gazetede yayınladı.  
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Sardunya'daki villasında verdiği partide, kızlarla çekilmiş çıplak fotoğrafları basına 
sızdı.   
  
Eskort kız Patrizia D'Addario, Başbakan'la beraber olduğunu açıkladı. D'Addario, 
'Zevkini Çıkar Başbakan' adlı kitabında 'o geceyi' anlattı. 
  
Ne diyelim darısı Berlusconi'nin yakın arkadaşlarının başına…  
  

*** 
  
Cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanan Zekai Đşler iddiaları kabul 
etmezken, tacizden beter bir savunma yaptı. Đşler savunmasında elle taciz ettiği ileri 
sürülen E.Y. için, kafelere giden, erkeklerle buluşan kötü bir kız olduğunu söyledi 
  
Çorum'da 16 yaşındaki E.Y. ile 15 yaşındaki E.G.'ye cinsel istismarda bulunmak 
suçundan tutuklanan Ensar Vakfı eski Şube Başkanı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmeni Zekai Đşler, 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.  
  
Duruşmada, Zekai Đşler ile Mahkeme Başkanı Hüseyin Turgut Bayraktar arasındaki 
ilginç diyaloglar geçti. Đşler'in, savunmasında elle taciz ettiği ileri sürülen E.Y. için, 
kafelere giden, erkeklerle buluşan kötü bir kız olduğunu söylemesi üzerine Mahkeme 
Başkanı Hakim Bayraktar, “Kafelere giden kızlar çirkin insanlar mı? Türkiye 
Cumhuriyeti'nde herkes kafelere gidebilir” diyerek cevap verdi. 
  
Böyle savunma yapan bir kişinin, Türkiye’de eğitimci olması ülkenin geleceği için 
kaygı duyanları haklı çıkartmıyor mu? 
  

*** 
  
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe, Ermenice ve Osmanlıca isimlerin köy 
girişindeki tabelalara yazılması yönündeki Đl Genel Meclisi kararını uygulamaya 
koydu.  
  
Yeşildallı Köyü'nün Kürtçe ismi 'Hawarê Xas' da tabelada yerini aldı. Uygulamaya 
sevinen köylüler, "Türkçe bilmeyenlerimiz artık şaşırmaz." dedi. 
  
Türkçe bilmeyenler şaşırmazmış. Güzel de Türkçe bilmeyenler, Kürtçe okur yazar 
mı? 
  
Eğer öyleyse zaten sorun yok, Kürtce eğitim almışlar demektir ki, Türkçe de 
okuyabilirler.  
  
O zaman inatla Türkçe’de bulunmayan harfler ile yazmak niye?. Amaç üzüm yemek 
mi bağcı dövmek mi? 
  

*** 
  
Bu hafta yapılan memur eylemini hangi gazete nasıl aktardı: 
  
Hiç görmeyen: Vakit  
  
Küçük görenler:   
Zaman: Memur iş bıraktı; vatandaş yolda kaldı  
Sabah: Eylem rötarı vatandaşı sinirlendirdi  
Türkiye: Memurun “uyarı”sı hayatı durdurdu  
Star: Katılım düşük ama grev renkli  
Takvim: Memurun hak alma savaşı!  
Yeni Şafak: Memur yavaşladı  
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Bugün: Memur eylemi hayatı felç etti  
Posta: Memur iş bıraktı hayat felç oldu  
Milliyet: Eylem bitti tartışması devam ediyor  
Vatan: Memur hakkını sokakta aradı!  
Akşam: Memur meydana indi, Türkiye’de hayat durdu  
Yeniçağ: Memurdan iktidara protestolu uyarı 
Radikal: Daha büyük greve hazırız  
Milli Gazete: Hükümete ilk ihtar 
Taraf: Memursuz Hayat Çok Durgunmuş 
  
Manşetten görenler:  
Hürriyet: Rengarenk uyarı  
Habertürk: Đşte yasadışı bir eylemci portresi!  
Sözcü: Anlayana!  
Güneş: Sokağı dinleyin  
Cumhuriyet: En büyük uyarı  
Tercüman: Uyarısı bile felç etti  
Birgün: AKP’ye uyarı     
 

Ölmüşlerdir!!! 

06 Aralık 2009 
 
Bu hafta Enerji Bakanı Yıldız'dan Greenpeace'e, Milliyet yazarı Mehmet Tezkan'dan 
Başbakana, Turuncu koltuklardan El Zeydi'ye, Google Insights'dan, Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay'dan Büyük Millet Meclisine, Öcalan'dan Mustafa Özcan'a, 
Avrupa'nın en ucuz ilacından gazetelerin tirajlarına teğet geçenler... 
 
 
Enerji Bakanlığı önünde 24 Kasım 2009 tarihinde eylem yapan 23 eylemcinin 
gördüğü muamele henüz akıllardan silinmezken, Enerji Bakanı Yıldız, Greenpeace 
üyelerini ziyaret etti.  
Geçen hafta 23 eylemci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bahçesine girip 
bakanlık merdivenlerine oturmuş ve eylem yaptıkları sırada Bakanlık yetkilileri 
tarafından kendilerine çay ikram edilmişti. 
  
Bakan Yıldız kendilerini dinleme sözü vermişti. Bu güzel jestin ardından Türkiye'de 
bir ilk gerçekleşti ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Greenpeace'i 
ziyaret etti. Bu medeni ziyarette Greenpeace Genel Direktörü Uygar Özesmi, Bakan 
Yıldız'a canlı yayın sırasında çay ve üzerinde "Nükleer'le yaşamaya hazır mısınız" 
yazılı Greenpeace tişörtü hediye etti. 
  
Her ne kadar aynı tarafta olamasak da, Bakanı kutluyorum. 
  
Ve Salı günleri ekranlarda konuşan bazılarına örnek olmasını diliyorum. 

***  
  
Başbakan konuşmasında basını da eleştirerek, Milliyet yazarı Mehmet Tezkan’ın 
köşe yazısını örnek göstererek, şöyle dedi:  
  
“Bugün ’Siyasetçiler ne kadar az konuşursa ülke o kadar huzur buluyor’ yazmış. Siz 
köşe yazarları ne kadar az yazarsanız ülke o kadar huzur bulur. Eskiden köşe 
yazarları haftada bir yazardı. Şimdi her gün yazıyorlar, yarım saatte bir yazabiliyorlar. 
O hale geldik. Yaptıkları açık bir tahrik. Bu tezleri ileri sürenler devlet düşmanlarıdır.”  
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Ülkede böyle bir idare, eline neye atsan elinde kalan bir bir sistem olduğu sürece, 
değil yarım saatte 5 dakikada bir yazı yazılır.  
  
Suç yazanların da, bu yazıya malzeme olanların hiç mi kabahati yok.   
   

*** 
  
Büyük Millet Meclisinde yapılan kavgaların nedeni bulundu!!! 
  
Turuncu koltuklar.  
  
O ağıza alınmayacak söylemler Turuncu koltukların yaptığı etkidenmiş.  
  
Đlginç olan, vekillerin Türkiye’deki bu kadar sorundan değil de, Turuncu Koltuklardan 
etkilenmesi. 
  

*** 
  
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan El Zeydi'nin basın toplantısı sırasında kendini 
"sürgündeki Iraklı bir gazeteci" olarak tanıtan bir kişi, kısa süreli konuştu ve El 
Zeydi'yi "diktatörlüğün yandaşı" olmakla suçladı. 
  
Şu ayakkabıların ayakta kaldığı bir dünya dileği ile… 
  

*** 
  
'Google Insights'ın verilerine göre, 25 milyonu aşan Türk internet kullanıcısı, 2009'da 
en çok şans oyunlarının sonucunu, güzellerin fotoğraflarını ve sosyal paylaşım sitesi 
Facebook'u merak etti. 
  
Sanal dünyadaki tüm sitelerin motorlarında aratılan kelimelerin aranma oranlarını, 
dünya genelinde, ülke ülke, şehir şehir sıralayan Google Insights'ın verilerine göre, 
Ergenekon davası, demokratik açılım ve telekulak iddiaları ilk 10'a bile giremedi.  
  
Google Insights'ta yer alan Türkiye'deki haber, resim ve web sayfası aramasına 
gösterilen ilgi sıralamalarındaki ilk 3'er kelime şöyle: 
  
Haber aramaları: 1- Milli Piyango, 2- Loto, 3- Süper Loto 
  
Resim aramaları: 1- Güzel 2- Resimler, 3- Kız 
  
Web sayfası aramaları: 1- Facebook, 2- Mynet, 3- Oyun 
  
Dünyada Đnternet kullanıcıları için eğitim ve geliri düzeylerinin yüksek olduğu kabul 
edilir.  
  
Sanırım Türkiye’deki kullanıcılar bu sınıfa girmiyor. 
  
Peki nasıl sınıflandırabiliriz? 
 
Haber aramalarına göre köşe dönüçü,  
Resim aramaya göre cinsel aç, 
Web sayfasına göre ise sosyal… 
 

*** 
  
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, demokratik açılım nedeniyle Başbakan 
Tayyip Erdoğan'ın Nobel alabileceğini söyledi. 
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Doğrudur.  
  
Afganistan’a hala asker göndermeyi düşünen Obama’ya Barış ödülü veren kurul, 
Tayyip’e de bir ödül bulur. 
  

*** 
  
TUĐK'e göre Türkiye'de yoksul sayısı bir yılda 328 bin azalmış.  
  
Ölmüşlerdir!!! 
  

*** 
  
Öcalan’ın eski odasının 12 metrekare, yeni odasının ise 6 metrekare olduğu 
iddiasının doğru olmadığını belirterek, şu açıklama yapıldı:  
  
“Yeni odası da eskisiyle hemen hemen aynı büyüklükte. Arada 17 santimetrekarelik 
bir fark var. Eski odası 11.98 metrekare, yeni odası ise 11.81 metrekare. Yani şikâyet 
edilecek bir fark yok. Şikâyet 17 santimetrekare için. Buna karşın yeni inşa edilen 
cezaevinin koşulları eskisinden çok daha iyi, çok daha fazla olanaklara sahip. Yeni 
inşa ettiğimiz cezaevi standart F tipi cezaevidir. Uluslararası standartlardan fazlası 
vardır eksiği yoktur. Nitekim, uluslararası kuruluşların yaptığı denetlemelerde 
Türkiye’deki F tipi cezaevi standartlarının çok iyi olduğu tespit ve tescil edilmiştir. 
Đşkenceyi Önleme Komitesi’nden de heyetler aynı incelemeyi yapmışlardır.” 
  
Bu kadar ayaklanma 17 cm kare için mi?  
  
Peki bu olayların kime ne yararı var? 
  

*** 
  
Başbakanın Dersim olayları ile ilgili konuşmalarına en sert yanıt Milli Görüş’ten geldi.  
  
Milli Gazete yazarı Mustafa Özcan, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın belediye 
başkanlığı döneminde, Cemevi için ruhsat isteyen Aleviler’e cemevi için 
“cümbüşhane” terimini kullandığını, Başbakan’ın bu nedenle samimiyetsiz 
göründüğünü söyledi. 
Özcan, Başbakan’ın “Müslüman soykırım yapmaz” sözlerine de yanıt verdi.  
  
Đslam tarihinde büyük katliamlara imza atan Haccac-ı Zalim, El Hakim Biemrillah gibi 
isimleri hatırlatan Özcan, bu sözlerin Demirel’in “bana sağcılar adam öldürüyor 
dedirtemezsiniz” sözlerini hatırlattığını söyledi.  
  
Özcan, Başbakan’ın “dün dündür bugün bugündür” noktasına geldiğini söyledi. 
  
Koltuk mu insanları bozuyor yoksa bozuk insanlar mı koltuğa geliyor? 
  

*** 
  
Yandaş gazetelerin tirajı ne kadar gerçek? 
  
Yay-Sat’ın 23-29 Kasım 2009 tarihlerini kapsayan verilerine göre; bu gazeteler 
açısından durum aynen şöyle: 
Zaman Gazetesi 
Görünen satış: 850.165 Bayi satışı: 18.970 Abone: 831.195 
  
Türkiye Gazetesi 
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Görünen satış: 145.254 Bayi satışı: 8.624 Abone: 136.629 
  
Star Gazetesi 
Görünen satış: 109.780 Bayi satışı: 51.137 Abone: 58.643 
  
Yeni Şafak 
Görünen satış: 100.925 Bayi satışı: 12.899 Abone: 88.026 
 
Anadolu’da Vakit 
Görünen satış: 50.611 Bayi satışı: 12.249 Abone: 38.362 
  
Yani...  
 
Bu beş gazetenin toplam tirajı 1 milyon 256 bin 735 olarak görünüyor; ama... Bu 
miktarın sadece 103 bin 879’u gazete bayilerinde satılıyor! 

Tam 1 milyon 152 bin 855 gazetenin ise “abone” sistemiyle satıldığı iddia ediliyor...  
“Đddia ediliyor” diyorum; çünkü bu sayı, bu konuda uzmanlıklarını kanıtlamış saygın 
denetim kurumlarınca hazırlanan bir veriye değil, bizzat o gazetelerin kendi 
beyanlarına dayanıyor... 
 
“Bırakın, abone sayınızı bağımsız bir kuruluş denetlesin” denildiğinde ise; anında 
itiraz ediyorlar... Dolayısıyla...  Bu beş gazetenin acaba gerçekten iddia ettikleri gibi 1 
milyon 152 bin 855 abonesi var mı?  
 
Varsa; ne kadarı, abonelik karşılığında kaç lira ödüyor? Ne kadarı evlerin, 
dükkânların önüne, yurtlara, okullara, derneklere bedava bırakılıyor? 
 
Yorum sizin… 
  

*** 
  
Dünyanın en pahalı benzinini,  
  
dünyanın en pahalı elektriğini,  
  
dünyanın en pahalı doğalgazını kullanan,  
  
dünyanın en yüksek vergisini ödeyen ülke...  
  
Nasıl olur da,  Avrupa’nın en ucuz ilacını kullanır?  
  
ve neden?  
 

"Gandy idi Dandi" 

14 Aralık 2009 
 
AKP’in düzenlediği Alevi Çalıştayları'nın 6. sına Alevileri 19-26 Aralık 1978'de 
katlettiği gerekçesiyle yargılanan Ökkeş Şendiller (Kenger) de Alevi uzmanı olarak 
çağrıldı.  
 
Şendiller, çağrıyı doğrularken, tepkilere karşı toplantıya hakkındaki mahkeme 
kararlarıyla gideceğini söyledi. 

Bir uzman olduğu kesin de hangi konuda onu anlayamadım. 
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*** 
 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Danıştay'ın 
"katsayı kararı" ile ilgili itirazlarını reddetmesini değerlendirdi. Özcan, "B,C hatta D 
planlarımız var" dedi. 
Bir insan ya da kuruluşun elinde b,c hatta d planı varsa riskleri doğru 
değerlendiremiyor ve de plan yapmayı bilmiyor demektir. 
 
Ve Türkiye akademik olarak bu plan yapmayı bilmeyen en azından beceremeyenlerin 
elinde. 
 

*** 
 
Ülke Meksika dalgası gibi hop oturup hop kalkıyor. Başbakan Meksikada!!! 
 

*** 

CHP'li Onur Öymen'in Dersim Đsyanı konusunda söylediklerini eleştiren Kemal 
Kılıçdaroğlu yandaş medyanın istediği demeçleri vermeyince bir anda tepki odağı 
oldu. 
 
Bülent Arınç, sık sık Kılıçdaroğlu için "Gandy idi Dandi" oldu demeye başladı. 
 
Kılıçdaroğlu, Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında, fiziki 
benzerliği nedeniyle "Gandy" ile özdeşleştirilmişti. Arınç buna gönderme yaparak 
"Gandy idi Dandi" oldu demeye başladı. 
 
Peki, Arınç'ın diline doladığı "Dandi" kim ya da ne?  
 
Bir sakız markası değil herhalde! 

Aşağlamaya calıştığı Kemal Kılıçdaroğlu na övgü yapdırdığını biliyor mu? Đngilizce’de 
dandy (dandi okunur) kusursuz şey, mükemmel ya da yetkin kimse demek.  
 
Ama Bülent Arınç’in yetkin kişi olmadığı kesin… 
 
Yoksa Arınç dandik mi demek istedi, yani bugunkü deyimle çakma… 
  
Dandy ile dandik arasındaki farkı alıgılamıyorsa sonuç yine değişmez 
  

***  
  
Avustralyalı bir firma, dünyaya daha az karbondioksit salınmasına yol açtığı 
gerekçesiyle kişileri yatay değil, dikey gömmeyi önerdi. Buna göre, tabut yerine 
biyolojik olarak parçalanabilir ceset torbalarına konan cesetler, ayaklar aşağı gelecek 
şekilde 0.7 metre genişlik ve 3 metre derinlikteki silindir bir borudan geçirilerek 
gömülüyor. Firma yetkilileri, bu yöntemin klasik gömme işleminden, çok daha az 
enerji tüketimine yol açtığını söyledi.  
  
Firma, her mezarın başına mezar taşı yapmak yerine, hatıra duvarına isim yazacak.  
  
Hocam ya…. Biz lambaları söndürsek!!!  
  

*** 
  
Đnternette yalan söylemeyin, günaha girersiniz 
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Cihan "Yalan yalandır, sanalı, gerçeği olmaz. Yalan söylemek günahtır ve haramdır." 
dedi.  
 
Cihan, Cihan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sanal ortamdaki sohbet ve 
paylaşım sitelerinde insanların çok kolay yalan söyleyebildiklerini, pek 
önemsenmeyen bu durumun toplum için tehlikeli bir gidiş olduğu uyarısında bulundu.  
  
Politikacı ise, hangi ortamda yalan söylese günah değil.  
  

*** 
  
Ergenokon idanamesinden istesek de istemesek de haberdar oluyorduk da, 
savunmalarını neden öğrenemiyoruz?  
  

*** 
  
Irak savaşını meşru kılma çabaları çerçevesinde gündeme getirilen "Saddam, 45 
dakika içinde kitle imha silahlarıyla saldırabilir" istihbaratının, Iraklı bir taksi 
şoföründen elde edildiği ileri sürüldü.  
  
Đngiliz milletvekili, savunma politikaları uzmanı Adam Holloway, Daily Mail’e verdiği 
demeçte, istihbarat servisi MI6'nın ilgili bilgiyi, iki Iraklı generalin konuşmasına şahit 
olan taksi şoföründen aldığını iddia etti. 
 
Holloway, Saddam'ın, kitle imha silahlarını 45 dakika içinde kullanabileceğine dair 
güvenilir olmayan ve dolaylı yoldan elde edilen bilginin kaynağının bir taksi şoförü 
olduğunu MI6'ya, şoförü bilgi kaynağı olarak kullanan Iraklı yetkili tarafından 
iletildiğini öne sürdü. 

Holloway, "MI6, kendi istihbarat kaynaklarına sahip Iraklı üst düzey bir yetkiliyi 
kullanıyordu. Görünüşe göre, Irak-Ürdün sınırında çalışan taksi şoförü, ordu 
yetkilisinin, Ortadoğu'nun herhangi bir yerini vurabilecek menzile sahip silahlardan 
bahsedildiği konuşmasına şahit olmuş" dedi. 
  
Dünyanın gidişatı adres bulamayan taksi söförlerine kaldıysa, durdun dünyayı inecek 
var! 
  

*** 
  
AKP ve Damat Ferit Hükümeti 
(1) Osmanlının son yıllarında Galata Tefecileri Osmanlı’yı haraca bağlamıştı, 
günümüzde T.C. Devleti’ni Đstanbul Dükaları soyuyor.  

(2) O yıllarda Osmanlı ticareti, zanaatı Ermeni ve Yahudilerin elinde idi. Anadolu halkı 
sefalet ile boğuşup erkeklerini savaş meydanlarında bırakırken azınlıklar 
zenginleşirdi. Gene Anadolu fakirleşiyor.  

(3) O yıllar Fransa, Rusya , ABD gibi ülkeler Ermenileri ayaklandırdı, halk içten 
vuruldu. Şimdi de PKK+Asala(Ermeni) kalkışması ile gene dış destekle içeriden 
vuruluyoruz.  

(4) O yıllarda limanlarımız, Tekel, demiryolları yabancıların elinde idi; AKP sayesinde 
gene yabancıların eline geçti.  

(5) O yıllarda mütareke basını vardı, gene mütareke basını var.  

(6) O yıllarda vatanseverler Đngilizlerin isteği üzerine Malta’ya sürüldü, şimdi AB-D 
talebi ile Silivri’ye…  
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(7) O yıllarda Yunan, Đngiliz, ABD ile işbirliği yapan Şeyhler, mollalar vardı; şimdi ABD 
ile işbirliği yapan cemaat.  

(8) O yılların hükümeti Đngilizlerden medet umardı, şimdi ki AB-D’den… 
  
(9) O yıllarda Sevr dayatıldı, Damat Ferit Hükümeti imzalandı ama Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları, Türk Milletiyle beraber o anlaşmayı yırtıp çöpe attı. Son 
Osmanlı Hanedanı sürgüne gitti. Şimdi de yeni Sevr AB uyum yasası kılıfına 
uydurularak sunuluyor. Fırat Ve Dicle sularının teslimine kadar yeni Sevr’i imzalayan 
da AKP hükümetidir.  

(10) O yıllarda Ermeniler bizi sırtımızdan vurarak, Türklerin bir sözü olan “oynarken 
çulunu yırttırdı.” Türkiye’yi Ermenistan yapayım derken oturduğu evden, yerden oldu. 
PKK ve PKK’yı destekleyenler bunu unutmasın!  
 
Teslimiyetçi, Türk Toprakları’nı Đngiliz Mandasına teslim etmek isteyen Saray ve 
Damat Ferit Hükümetine ne olmuştu? Duyamadım(!)?... 
  

Zahide UÇAR 
  

*** 
  
Yurdum insanı Ahmet Bey, sabah saat 7.00'de ‘Casio’ masa saatinin alarmıyla 
gözlerini açtı. ‘Puffy’ yorganını kaldırdı. ‘Hugo Boss’ pijamalarını çıkarıp ‘Adidas’ 
terliklerini giydi. ‘WC’ 'ye uğradıktan sonra banyoya geçti.  

‘Clear’ şampuan ve ‘Protex’ sabunuyla duşunu aldı. ‘Colgate’ ile dişlerini fırçaladı. 
‘BRAUN’ ile saçlarını kuruttu. ‘Bill's’ gömleğini ve ‘Pierre Cardin’ takımını giydi.  
‘Lipton’ çayını içti. ‘Sony’ televizyonda medya özetlerini ve ‘flash’ haberleri izledi. ‘ 
‘Citizen’ kol saatine baktı. Aile fertlerine ‘'BYE'‘ deyip ‘Peogeot’ otomobiline bindi.  
 
‘Blaupunkt’ radyosunu açarak, ‘rock’ müziği buldu. Ağzına bir ‘Polo’ şeker attı. 
Şehrin göbeğindeki ‘Mega Center’ 'daki ofisine varınca, ‘Toshiba’ ‘Laptop’'u 
çalıştırdı.  
‘Microsoft Excel'e’ girdi. ‘Ofisboy’ 'dan ‘Nescafe’ 'sini istedi. Saat 10.00'a doğru 
açlığını  yatıştırmak için ‘Grissini ‘yedi. Öğlen ‘Wimpy's Fast Food’ kafeteryaya 
gitti. Ayaküstü, ‘Coca Cola’ ve ‘hamburgeri ‘mideye indirdi.  
 
‘Camel’ sigarasını yakıp ‘Star’ gazetesini karıştırdı. Akşamüzeri iş çıkışı ‘Image 
Bar'‘ a uğrayıp ‘JB'‘ sini yudumladı, sonra köşedeki ‘Shopping Center’ 'a uğradı. 
Eşinin sipariş ettiği ‘Ariel’ deterjan, ‘Ace’ çamaşır suyu, ‘Palmolive’ şampuan, 
‘Gala’ tuvalet kağıdı, ‘Sprite ‘gazoz ve ‘Johnson’ kolonyayı alarak kasaya yanaştı.  

‘Bonus’ kartıyla ödemeyi yaptı. Hafta sonu eşi Münevver'le  ‘Galleria’ 'ya giden 
Ahmet Bey, ‘Showroom’ 'ları dolaşıp ‘Converse’ ayakkabı, ‘Lee Cooper blue jean’ 
satın aldı. 
  
Akşam evde bir gazetenin verdiği ‘TV Guide’ 'a göz atan Ahmet Bey, kanallar 
arasında  
‘zapping’ yaparak, ‘First Class’ , ‘Top Secret’ , ‘Paparazzi’ gibi programlar izledi. 
Aynı anda ‘Outdoor’ dergisini karıştırdı.  

Uykusu gelen Ahmet Bey, televizyonu kapatıp yatak odasına geçerken, kendini mutlu 
hissetti. 
 
‘ 'Ne mutlu Türk'üm diyene!'‘ diye gerindi ve uyudu. 
  
‘Hâlâ da uyuyor. Ne zaman uyanacağı da belli değil. 
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Gezen tilki RTE 

20 Aralık 2009 
 
Bu hafta Edirne'de 'telekulak' komedisinden Duyarlı Topbaş'a, Meclis Başkanından 
Demokrasi ve Özgürlük Đçin Yargıçlar ve Savcılar Birliğine, Rolls-Royce Ghost'dan 
Üç Kıbrıslı Ruma, Cemil Çiçek'den Murphy Kanunlarına teğet geçenler... 
 
 
Edirne'de 'telekulak' komedisi: 

Edirne Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla eski Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan 
Gür ile 8 kişi gözaltına alınmış. Aynı günlerde, 8 ay önce emekliye ayrılan Gür'ün eski 
odasında, belediye görevlileri bozulan oda spreyi içinden operasyondan önce 
yerleştirilen 'böcek' isimli dinleme cihazı bulmuş.  
  
Emniyet, belediyeye , 'Cihaz demirbaş, bize getirin' demiş.     
  

*** 
  
Duyarlı Topbaş, Kopenhag kentinde iklim değişikliğiyle ilgili  yapılacak “Dünya 
Liderler Zirvesi”ne katılmak üzere Danimarka'ya  gitti.  
  
Özel uçakla… Çevre zirvesine.  
  
Duyarlı ya!!! 
  
Başkan'ın Belediye bütçesinde açık olduğu gerekçesiyle metrobüs ücretlerine zam 
yapıldığı bir dönemde MNG Havayolları'na ait Challenger tipi özel bir uçakla 
Kopenhag’a gitmesi dikkati çekti.   
  
Topbaş, gider ayak metrobüs projesiyle ilgili mesaj vermeyi de ihmal etmedi. 
  
Topbaş, metrobüs hattında bin 246 minibüs ve 80 bin aracın devre dışı kaldığını, 
bundan dolayı kentte günde 623 ton karbondioksit salınımının eksildiğini iddia etti 
  
Azaltıcağını öngürdüğü 623 ton karbondioksit kredisini de özel uçak ile giderek 
harcadı. 
  
Topbaş, zirve sırasında Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak Afrika Yerel Yönetimler 
ve Belediye Başkanları Zirvesi'nin açılışında bulunduktan sonra yeniden Kopenhag'a 
döndü.  
  
Çevreci, duyarlı başkan… 
  

*** 
  
Mecliste görüşülen Bütçe Kanun Tasarısı, iktidar ve muhalefet arasında yaşanan sert 
diyaloglardan ziyade Erdoğan’ın Meclis Başkanı’nı fırçaladığı olayla gündeme geldi.  
  
Kendisi de AKP'li olan Meclis Başkanı, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında, meclisteki sessizliği ve düzeni 
sağlayamayınca Erdoğan'ın hışmından nasibini aldı.. 
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Başbakan bu tavrıyla, AKP içinde en baskın güç olduğunu birkez  daha göstermiş 
oldu. 
  
Daha önce de 10 Kasım’daki demokratik açılımla ilgili genel görüşme önergesinin ön 
görüşmeleri sırasında CHP’li milletvekillerinin pankart açması nedeniyle Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’i azarladığı iddia 
edilmişti. 
  
Anlayacağınız Meclis başkanı Başbakanın yeni stress topu. 
  

*** 
  
Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can'ın başkanlığında hareket eden bir grup 
hakim ve savcı, Yargıçlar ve Savcılar Birliği'ne (YARSAV) alternatif, yeni bir meslek 
örgütü oluşturmak için harekete geçti. Kurucu başkanlığını Osman Can'ın üstleneceği 
yeni derneğin adı 'Demokrasi ve Özgürlük Đçin Yargıçlar ve Savcılar Birliği' oluyor.  
  
Derneğin kısa adı ise 'Demokrat - Yargı' kondu.  
  
AKP nin ya da zihniyetinin demokrasi anlayışı ya ele geçir yada alternatifini kur ve 
hükümet himayesine al… örnek mi?  
  
Görsel ve yazılı basın, birçok sendika, Meslek ve ticaret odaları vs… 
  
Sırada ne var?  
  
Alternatif ordu!!! 
   

***  
  
BMW kanatları altındaki Đngiliz süper lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce’un bu yılki 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttığı “Ghost”, aynı zamanda boyutları nedeniyle 
“Bebek Rolls-Royce” olarak da nam salmış durumda... 
  
Ghost (Hayalet) neyse…. Verilen bilgilere göre hayli çevreci bu otomobilden yılda 2 
bin adet üretilmesi planlanmış.. Ortalama 100 km’de 14 lt civarında yakıt tüketiyor. 
  
Türkiye’de 3 alıcısı hazır bu çevreci otomobilin. Bu yıl en az on tane satılması 
bekleniyormuş.  
  
Fiyatı mı? Bir şey değil canım  
  
1.7 milyon lira, o kadar. 
  
Aptalığıma verin ama merak ettiğim  şu. 1.7 milyon lira araca veren bir insane ne 
kadar çevrecidir?  
  
Ya da 1.7 milyonu böyle harcayabilmek için kazandıklarıyla çevreyi ne kadar 
kirletiyordur? 
  

*** 
  
Üç Kıbrıslı Rum, Türkiye hakkında 400 milyar dolarlık (606 milyar TL) dava açtı. 
  
Associated Press haber ajansı, üç Kıbrıslı Rum’un, Türkiye’nin ABD’den tedarik ettiği 
silahları Kıbrıs’ta insan haklarını ihlal etmek için kullandığı gerekçesiyle bir ABD 
mahkemesinde dava açtığını bildirdi. 
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ABD vatandaşı olan Michael Toumazos, Nicolas Kancilaris ve Marula Tumazos 
adına davayı açan avukat Athan T. Tsimpedes, ABD yasalarının diğer ülkelerin 
Amerikan silahlarını uluslararası hukuka aykırı biçimde kullanmasını yasakladığını 
söyledi.  
  
ABD’li avukat bugün yaptığı açıklamada davanın geçtiğimiz Ekim ayında Washington 
DC mahkemesinde açıldığını ifade ederken, Türkiye’nin 1974 yılındaki Kıbrıs 
operasyonunda ABD’den aldığı silahları Kıbrıslı Rumları yerlerinden etmek için 
kullandığını iddia etti.          
  
Tsimpedes açtığı davada Türkiye’den 400 milyar dolar tazminat talep ederken, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerini de Kıbrıslı Rumların mülklerinin satışını 
destekledikleri için dava edeceğini duyurdu. 
  
Bu meblağ, Türkiye’nin 2010 yılı için planlanan bütçe gelirinin yaklaşık 2 buçuk 
misline karşılık geliyor. 
  
Bu haberden yola çıkarak aklıma takıldı. 
  
Türkiye’de 1980 öncesi ve 1980 yılında tüm işkence görenler, öldürülenler Amerikan 
silahları ya da aletleri ile zarar gördüler. Bunlar ya da akrabaları Amerika’ya gidip 
tazminat davası açsalar ne kadar tazminat alabilirler? 
  

*** 
  
Cemil Çiçek’e “Başbakan niye bu kadar yurtdışına gidiyor” diye sordular, “Gezen tilki, 
yatan aslandan kârlıdır” demiş. 
  
Demiş de unutmayalım ki, çok gezen tavuk da ayağıyla pislik getirir. 
  

*** 
  
Murphy Kanunları.... 
  
Mekanik Tamirat Kuralı :  
Elleriniz yağa bulaştığında, burnunuz kaşınmaya başlar ve acil tuvalete gitmeniz 
gerekmektedir.  
  
Yer Çekimi Kuralı : 
Yere düşen her şey en zor ulaşılabilecek noktaya yuvarlanır.  
  
Yanlış Numara Kuralı :  
Yanlışlıkla çevirdiğiniz bir telefon numarası hiçbir zaman meşgul çalmaz ve biri daima 
cevap verir.  
  
Mazeret Kuralı :  
Patronunuza işe geç kalma sebebinin patlak lastik olduğunu söylerseniz ertesi sabah 
lastiğinizi muhakkak patlak bulursunuz.  
  
Değişkenlik Kuralı :  
Eğer trafikte şerit değiştirirseniz, eski şeridiniz şimdi bulunduğunuzdan daha hızlı 
akar.  
  
Banyo Kuralı :  
Vucudunuz tamamen ıslandığında telefon çalar.  
  
Yakın Tesadüf Kuralı :  
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Beraber görülmek istemediğiniz biriyle beraberseniz tanıdığınız biriyle karşılaşma 
ihtimali tavan yapar.  
  
Sonuç Kuralı :  
Birine bir aletin çalışmayacağını ispat etmeye çalıştığınız zaman o alet çalışır.  
  
Biomekanik Kuralı :  
Kaşınma katsayısı vucudunuzda ulaşılması zor olan yerlerde en yüksektir. Şekilden 
şekile girersiniz.  
  
Tiyatro Kuralı :  
Ne olursa olsun koridordan en uzak sandalyenin sahipleri en geç gelir.  
  
Kahve içme Kuralı :  
Bir kahve içmek için oturduğunuzda patronunuz sizden bir görev ister ve bu görev 
süresi kahve soğuyana kadardır.  
  
Yüzey Kuralı :  
Tereyağlı ve reçelli ekmeğinizin yeni yaptırdığınız veya aldığınız halıya düşme 
ihtimali, halının pahalılığı ve yeniliği ile doğru orantılıdır.  
  
Mantıksal Tartışma Kuralı :  
Neyi konuştuğunuzu bilmiyorsanız her şey olabilir.  
  
Brown'un Fiziksek Görünüm Kuralı :  
Papuç ayağınıza tam geldiyse, o papuç çirkindir.  
  
Wilson'ın Pazarlama Stratejisi Kuralı :  
Gerçekten çok sevdiğiniz bir ürünü bulup aldığınızda, o ürünü üretmekten 
vazgeçerler.  
  
Doktorların Kuralı :  
Eğer kendinizi hasta hissedip doktor randevusu alıp gittiğinizde aniden iyileşirsiniz. 
Eğer randevu almazsanız hastalık devam eder.  
  
Olasılık Kuralı :  
Birisi tarafından seyredilme olasılığı, yaptığınız işin aptallık katsayısıyla doğru 
orantılıdır 
  
Murphy Türkiye’de mi yaşadı mı? 
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Kıssadan hisse 

26 Aralık 2009 
 
Arınç: Açılıma ancak 'vicdanını satmışlar' karşı çıkar. 
Muhalefet : Açılım ülkeyi satmaktır. 
 
Bir satış var ama haydi hayırlısı.  
  

*** 
  
  

Askerler içerde, 
Profesörler de içerde, 
Atatürkçüler de içerde, 

Laikliği savunanlar da içerde, 
Sendikacılar, gazeteciler, 

Onuru ile arta kalan Komünistler de içerde, 
Farklı inananlar ya da inanmayanlar, 

Tüm direnebilecek, örgütlenme bilinci olanlar da içerde,  

Kim kaldı dışarda ÖZGÜR Demokratik ülkede 
Tarikatçılar, Mollalar, Cemaaatlar 

ve  
Sermayeleri. 

  
 
Bertolt Brecht ve SARI ÖKÜZ 

Hani bize Koyun dediler ya.... 
Ormanın birinde... 
Aslanlar toplanmış. 
"Yahu" demişler, "Hesapta kralız, açlıktan öleceğiz birader.... 
Maymuna saldırsak, ağaca kaçıyor; fillere saldırsak, fazla büyük... 
Ceylanlar hızlı, yetişemiyoruz; kuşa dalsak, uçuyor, 
ee balık yakalayacak halimiz de yok...  
N'aapsak?" 
Bir tanesi "En iyisi, ÖKÜZLERE SALDIRALIM" demiş,  
"iri yarı görünüyorlar ama ne pençeleri var, ne dişleri diş... Tam dişimize göre!" 
Olur mu? Olur. 
Hücum! 
Ama evdeki hesap çarşıya uymamış;  
Öküz, öyle yabana atılacak hayvan değilmiş meğer...  
Organize oluyorlar, topluca savunma yapıyorlar, püskürtüyorlarmış. 
Aslanlar aç bilaç. 
N'aapsak, n'aapsak? 
"Tilkiye danışalım" demişler. 
Tilki "kolay" demiş,  
"beni, öküzlerin yaşadığı zengin otlakların prensi yapın, işinizi halledeyim..." 
Kabul etmişler. 
Tilki, elinde beyaz bayrakla öküzlere gitmiş,  
"saygıdeğer öküzler" demiş,  
"aslında aslanlar uysaldır, sizi de çok seviyorlar... Ama  
Şu aranızdaki SARI ÖKÜZ var ya,  
sarı öküz, ĐŞTE SORUN O...  
Görünce tahrik oluyorlar, canları çekiyor,  
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VERĐN ŞU SARI ÖKÜZÜ, KURTULUN KARDEŞĐM, HUZUR ĐÇĐNDE YAŞAYIN!" 
Öküz heyeti düşünmüş taşınmış,  
"BANA DOKUNMAYAN YILAN BĐN YAŞASIN"  
mantığıyla, verivermişler sarı öküzü... 
Aslanlar da afiyetle yemiş. 
Bir gün, iki gün.... 
Tilki gene gelmiş. 
"Bakın gördüğünüz gibi, saldırılar kesildi, mutlu mutlu yaşıyorsunuz" demiş ve 
eklemiş:  
"Ama şu BENEKLĐ ÖKÜZ var ya, benekli öküz, o burada olduğu sürece size rahat 
yüzü yok arkadaş, canları çekiyor, VERĐN, KURTULUN!" 
Öküz heyeti düşünmüş,  
"OTLAĞIN SELAMETĐ ĐÇĐN"  
teslim etmiş benekli öküzü.. 
Üç gün, dört gün... 
Tilki gene gelmiş. 
KUYRUĞU UZUN OLANI... 
BURNU BEYAZ OLANI... 
TOMBUL OLANI... 
Tek tek alıp, gitmiş. 
Otlak seyrelmiş. 
Aslanlar semirmiş. 
Bir gün... Tilki gelmemiş! 
Gerek kalmamış çünkü. 
Direkt Aslan gelmiş. 
 
"Hanginizi istiyorsam, canım hanginizi çekiyorsa, onu vereceksiniz, adamı hasta 
etmeyin" demiş. 
  
Otların arasında tir tir titreyen, tek tük kalmış öküzler,  
"KEŞKE SARI ÖKÜZÜ VERMESEYDĐK" demiş ama ĐŞ ĐŞTEN GEÇMĐŞ. 

Đşte böyle... 
  
Öküzlük böyle bir şeydir. 
  
Umarım sıra size gelmez 
  
 Not: Bu tilki “Gezen Tilki” değildir umarım…  

*** 
  
Candan Erçetin’in yeni çıkan albümünde bir şarkı var ki uyumaktan zihni 
bulanıklaşanlara… 
  
Size sözlerini ulaştırmaya çalışacağım ama dinlemeniz şart…  
  
Ninni 
uyusunda büyüsün ninni 
tıpış tıpış yürüsün 
dertlerini sürüsün nini 
oğlum kızım uyusun ninni 
 
evvel zaman içinde kalbur saman içinde 
çok da uzun olmayan belli bir zaman önce 
çok da uzun olmayan çok güzel diyarın birinde 
bereketi dillerden düşmeyen bir köy varmış 
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denizi de bilirmiş dağı da bilirmiş bu köyün insanı 
yağmurda yürür karda kayar ama güneşli günleri severmiş 
meze yaparmış köylüler iki kadehe tüm acılarını 
böylece birden unutuverirmiş geçmiş dargınlıklarını 
 
aslına bakacak olursan çok zenginmiş tarlaları 
ama nedeni bilinmez bu köylüler her daim fakir 
yokmuş galiba bu köydeki kargaların bunda bir etkisi 
böyle gelmiş böyle gidermiş ne de olsa alın yazısı 
 
dayanamamış sonunda biri kargalara baş kaldırmış 
hakkımızı yiyorlar deyip bütün köyü ayaklandırmış 
sonunda başa çıkmış köyü istila eden kargalarla 
ama kendisi de göçüp gitmiş tabii en sonunda 
 
uyusunda büyüsün ninni 
tıpış tıpış yürüsün 
dertlerini sürüsün nini 
oğlum kızım uyusun ninni 
 
ardından ağlamış köydeki herkes çok uzun yıllarca 
ağlarken ağlarken köy unutmuş kargaları tamamıyla 
üzülüp dövünüp dururken birden övünmye başlamış 
ancak övünüp durduğu sadece hatıraymış 
 
günün birinde köyün üstüne kapkara bulutlar yerleşmiş 
kimse bulutları kargaların getirdiğini fark etmemiş 
köydekiler yaz yağmurudur gelir geçer zannetmişler 
ama bu kara bulutlar kopacak fırtınanın habercisiymiş 
 
kargaların çalacağı emekten medet uman bazı kurnazlar 
köylüye niniler söyleyip apaçık hedef şaşırtmışlar 
soytarısıyla yalancısı bu köyün bir gün gelmiş elele vermiş 
o bildik beyaz camın içine girip siyah yalanlar söylemiş 
 
onların baktığı yerden bütün köy çok aptalmış 
çünkü aptal masallar,bisohbet.com böyle aldanmazlarmış 
değil mi ki bütün köy olana bitene ses çıkarmadan bakmış 
o zaman başlarına gelenlere müstahaklarmış 
 
ah ne güzel ninniymiş bu cehalet 
herkez dalıp uyumuş nihayet 
top atsan uyanmazmış bu ne rehavet 
e benim köyüme e e 
 
aslında köyün akıllısı çokmuş, alimi dedesi filozofu çokmuş 
var diye basbas bağırıyorlar ama hiçbirinin söz hakkı yokmuş 
çünkü bilene düşünene yazana kargaların itirazı çokmuş 
ve onlardan öğrendikleriyle kurnazlar herkezi uyutmuş 
 
güzel köyüm ne zaman uyanırsın 
bu duruma ne kadar dayanırsın 
sanma ki uyurken kazanırsın 
hadi köyüm ne zaman uyanırsın? 

söz: candan erçetin - aylin atalay - anonim 
müzik: anonim - düzenleme: alper erinç 
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*** 
  
Haftanın hedefi Aleviler.  
  
Saldıranlarsa “Liberal yazar” Emre Aköz,  “Đslamcı şair” Đsmet Özel  
  
Hayırdır… 
  

*** 
  
Allahın hikmeti…  
  
Đstanbul belediyesi itfaiyesinin yandaş şirketlere pardon uzman temizlik şirketine 
verilmesinden sonra, ne rastlantı ki 5 yaşının üstündeki itfaiye araçlarının gümrük 
vergisi sıfırlanmış. 
  
Đşte allahın hikmeti bazılarına yürü ya kulum diyor…   
   

***  
  
Bu hafta bir de dolaşan bir e-posta var. Bazı haber siteleri kullandı. Bana da ulaştı, 
sizinle paylaşıyorum. 
  
AKP’nin açılımı değişik kişi ve kesimlere sorulmuş ve bakın kimler, nasıl 
yanıtlamış bu soruyu: 
  
Eskişehir’den bir öğretmen: Anayurdu Kazıklayanlar Partisi 
Mersinli bir çiftçi: Analara Küfredenler Partisi 
ADD üyesi bir öğrenci: Alıkları Kerizleyenler Partisi 
Đşçi partili bir üye: Amerika’yı Kucaklayanlar Partisi 
Bir CHP sempatizanı: Anadolu’yu Kirletenler Partisi 
Elektrik teknisyeni: Ampulü Karartan Parti 
Ağrılı bir çoban: Akıllı Koyunlar Partisi 
Genç bir mühendis: Atatürkçüleri Kalaylama Partisi 
Üniversitede felsefe eğitimi gören bir öğrenci: Aklı Kovalayan Parti 
Birinci cumhuriyetçi: Aydınlığa Kızanlar Partisi 
Genç bir Kemalist: Atatürk’ü Kekeleyenler Partisi 
Yaşar Nuri Öztürk izleyicisi bir dindar: Allah’ı Kandıranlar Partisi 
Almanya’da çalışan bir işçi: Avroyu Kepçeleyenler Partisi 
Gençlik Parkı’nı gez(emey)en bir çift: Ankara’yı Kuşatanlar Partisi 
Saadet Partili bir seçmen: Altın Küpü Partisi 
Konya’da Kur’an kursuna giden 14 yaşında bir kız çocuğu: Ahretin Kapısı Partisi 
Kayserili bir iş adamı: Arkadaşları Kalkındırma partisi 
Çöp karıştırıcısı bir yaşlı: Altı Kurular Partisi 
Antakya’dan bir avukat: Arapları Kollayan Parti 
Adanalı bir Đmam Hatip öğrencisi: Allahına Kadar Partisi 
Emekli bir albay: Askeri Kızdıran Parti 
Adana yemekleriyle ün yapan bir lokantanın aşçısı: Analı Kızlı Parti 
Köln’den bir işçi: Almanya Kerizfeneri Partisi 
Mısır / Müslüman Kardeşler sözcüsü: Allah’ın Kulları Partisi 
Genç bir üniversiteli: Aydınlıktan Kıllanan Parti 
68’li bir eski tüfek: Akılsızları Kullanan Parti 
Bir Cumhuriyet gazetesi okuru:  Aydınlıktan Korkanlar Partisi 
Öncü Gençlik’ten bir militan: Amerika’nın Koçbaşı Partisi 
Atatürkçü bir öğretim üyesi: Avrupa’nın Kerizi Partisi 
Urfalı bir esnaf: Avratları Kapatan Parti 
Tarkan hayranı bir genç: Anasının Kuzusu Partisi 
Toplu taşıma araçlarını kullanan bir genç kız: Ağzı Kokanlar Partisi 
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Emekli bir müftü: Abdestsiz Kılanlar Partisi 
Arapseverler Derneği sözcüsü: Arap Kardeşliği Partisi 
Kara çarşaflı bir kadın: Ahiret ve Kıyamet Partisi 
Köy Enstitülü bir öğretmen emeklisi: Aslını Kaybedenler Partisi 
Aydın Barosu’ndan bir avukat: Adalete Kızanlar Partisi 
Ferdi Tayfur Fan Klüp sözcüsü: Arabi Kültür Partisi 
Genç bir ateist: Aklını Kullanamayanlar Partisi 
Bir Ergenekon tutuklusu: Allah Kurtarsın Partisi 
Karısı türbanlı, badem bıyıklı bir müteahhit: Ak Parti :):):) 
  
 
 
 


