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2010 yıllında ayorum.com sitesinede yayınlanan 

 

“Aptallığıma verin” yazı dizisinden derlenmi tir. 

 

Yazan : Ferruh Dinçkal 
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2009 Yıllığı  

Bolu'da posta kutularına atılan bildiriler: 

    “Noel ve yılbaşı gecesinde kadın- erkek açık 

kıyafetleriyle 

    dans etmek dinimizin ahlâk ve haya esaslarına aykırı olup 

    haramdır. Ayrıca bu gece eğlenmek adına yüzlerce genç 

    kızımız namus ve iffetini kaybediyor ve bunun dayanılmaz 

    sonucu olarak bu gecede insanlar kendilerini içki, fuhuş, 

    kumar gibi şeylerle kendilerini ve toplumu sonu felaketlerle 

    bitecek acı sona getiriyorlar. Türkiye, yüzde 98'i Müslüman 

    olan bir İslam ülkesidir. Durum böyle olunca bu millete İslam 

    dışı yaşantılar yaraşmaz, bir Hıristiyan adetinin ihya edilmesi 

    her Müslüman için manevi tehlikelerin ve inanca dayalı 

    tahribatın en büyüklerinden ve en korkunç olanlarından sayılır. 

    Bu gece tam anlamıyla bizi yaradan rabbimize isyan etmektir. 

    Bu geceye meyil etmeyelim. Güya bu gece İsa'nın doğduğu 

    geceymiş. Peki hiçbir peygamberin doğduğu günde içki içilir mi? 

    Kumar oynanır mı? Kötü programlar seyredilir mi? Şarkı- türkü 

    dinlenir mi? Bu gece İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece ise 

    bu geceyi Kuran okuyarak, namaz kılarak, kısacası ibadetle 

    geçirmek lazımdır. Bu gece kafirlere benzememek için bu gecede 

    sakız dahi eve götürmemeliyiz. Şarkılı türkülü eğlenceli programları 

    seyretmemeliz.” 

  

Yaşasın Demokratik Laik Türkiye!!! 
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 Geçen hafta polis ile sınırları aşan bir tartışma yaşayan AKP milletvekilini 

anımsamışsınızdır. 

Milleti temsil eden!!! Bir milletvekilinin böyle davranışlar sergilemesi kamuoyundan 

gizlenmeli mi? Asla… 

Gerekirse televizyonlarda yayımlanmalı mı? Evet…neler yayınlanmıyor ki. 

Böyle bir haber “özel hayatın gizliliğini ihlal” e girer mi? Girmez…ya da girmemeli. 

Devletin memuruna bu şekilde davranan bir milletvekili, partisi tarafından gerekirse 

ihraç edilmeli mi? Evet… kesinlikle. 

Bunların hepsi tamam da, soru şu: 

Acaba polis, elindeki bu kayıtları neden olay meydana geldiğinde değil de, söz 

konusu milletvekili ‘Polis içinde çeteler var, Genelkurmay ile hükümetin arasını 

açmaya çalışıyorlar” açıklamasını yaptıktan sonra medyaya servis eder? 

Polisin elinde milletvekilleri ile ilgili başka hangi kayıtlar var ve bu kayıtlar hangi 

duruma göre basına servis edilecek veya edilmeyecek? 

*** 

 Ahmet İnsel 'yeni sol' partiyi anlattı: 

 "Sınıf temelli söylemlerin bırakılması gerekiyor" 

 Sol parti ve sınıf farklarını hiçe sayıyor… en azından önemsemiyor. 

 Sınıfta kaldı. 

 *** 

 "Sınıf temelli söylemlerin bırakılması gerekiyor" diyen Türkiye’nin solu olduğu 

iddiasındaki  Ahmet İnsel’in kulağına küpe olsun… 

 Halk otobüsü, halk ekmekten sonra şimdi de Ankarada HALK SİMİT çıktı… 

 *** 

 3 bine yakın üniversite öğrencisinin barındığı kampus içerisindeki öğrenci yurtlarının 

yemek ihalesini alan firmanın at ve eşek eti kullandığı raporla belirlenirken, yemek 

firmasının eti aldığı kasabın et verdiği diğer yemek şirketleri de yakın takibe alındı. 
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 Sonuç: 3 bin öğrenci ve hastahanede yatan hastalar, at ve eşek eti yemişler… 

 Bugüne kadar sığır yedik de ne oldu? 

 *** 

Ankara Posta İşleme Merkezi'nde tasnif yapılırken bir zarftan çıkan toz ortalığı 

karıştırmış. 

Ankara Posta İşleme Merkezi'ndeki tasnif sırasında açılan bir zarftan ''şüpheli toz" 

çıktı. 

Alınan bilgiye göre, Danıştay Başkanı Mustafa Birden adına gönderildiği belirtilen bir 

zarftan, posta işleme merkezindeki tasnif sırasında toz dökülmeye başladı. 

Durumdan kuşkulanan görevliler olayı polise bildirdiler. 

Olay yeri karantinaya alınıp etkilenenler hastaneye sevık edildi. 

Peki bu mektup Danıştaya ulaşıp orada ortaya çıksa idi…? Danıştay karantinaya 

alınacak, polis içerde cirit atacaktı. 

Ya ben de ne kadar kötümser oldum. 

*** 

Nihat Sırdar ın 31.aralık.2009 tarihli Yılın Laleleri yazısından alıntı… 

Senelerdir radyoda her yılbaşında yılın lalelerini seçeriz. 

Neden? 

Birincisi yıllar önce Leman'ın bulduğu, bu elleri ve her yeri öpülesi fikri devam 

ettirmek için... 

İkincisi, özellikle son yıllarda yeniden bir lale ve lale devri durumu memleketin 

geneline hakim olduğu için. 

Baksanıza... 

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için hazırlanan logoda bile lale var... 

İstanbul'un her şeyi tamammış gibi her yıl milyon tane lale ekiliyor sonra... 

O nedenle bu seneki yılın laleleri daha bir önemli. 

Binlerce talep geldi bu sene. 
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Aralarından en çok talep görenlere alkışlarla veriyoruz ödüllerini; 

Yılın en hass.... lalesi, dallı, ağaçlı performansıyla; Osman Baydemir... 

Yılın serseri lalesi, 'O eylem yapanlar memur değil, serseri...' sözleriyle; TCDD Genel 

Müdürü Süleyman Karaman... 

Yılın zam lalesi, yüzde 33'lük metrobüs zammı hareketiyle; Kadir Topbaş... 

Yılın üzgün lalesi, 'Civanım delikanlı nasıl da çöktü' performansı ve gözyaşlarıyla; 

Bülent Arınç... 

Yılın nevresim lalesi, göz göre göre ne yapsa üstü örtülebilen; Deniz Feneri Derneği... 

Yılın libido lalesi,  14 yaşında kıza yaptığı tacizle; Hüseyin Üzmez... 

Yılın beleş lalesi, THY kendisini Kıbrıs yerine Ankara'ya uçurunca ve bunu Ankara'ya 

inene kadar anlamayınca, 'THY bana ve eşime ömür boyu bedava bilet versin, 

affedeyim' diyen; Ahsen Unakıtan... 

Yılın doğalgaz lalesi, 'Hepsinin üstü çıplaktı' diyerek doğalgaz sızıntısından ölen 

gençlerin bunu hak ettiğini ima eden eski Başkent Doğalgaz Genel Müdürü; Veysel 

Karani... 

Yılın azgın lalesi; Behlül... 

Yılın sazan lalesi; Sezen Aksu... 

Yılın Güney Afrika lalesi, gidemeyelim diye gösterdiği üstün çabayla; Fatih Terim... 

Yılın istenmeyen lalesi, yeter tezahüratları eşliğinde; Yıldırım Demirören... 

Yılın en arazi lalesi, Fransa performansıyla; Cem Uzan... 

Yılın medya lalesi, bıkkınlık getirmiş olsa da, bu yıl da; Hülya Avşar... 

Yılın gaz verme lalesi, seçilir seçilmez Türkiye'ye gelip attığı  omuzla; Barack Obama... 

Yılın kozmik lalesi özel ödülü, 'Arı kovanına çomak soktuk' sözüyle adalet çomağını 

ellerinde tutuklarını itiraf eden; Bülent Arınç... 
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Sonra.....  

Yaşasın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 

memurların maaşlarına yapılacak fark zammı da belli oldu. 

Enflasyon farkı zammı 1 lira 40 kuruş ile 5 lira 23 kuruş arasında 

değişecek. İki simit fazla alabileceğiz.  

*** 

Doktorlar ayakta, 

Eczacılar ayakta, 

İtfaiyeciler ayakta, 

Asker ayakta (dışarda kalanlar), 

Tekel işçileri ayakta, 

Kürtler ayakta, 

Çevreciler ayakta, 

Madenciler ayakta (hayatta kalanlar), 

Atama bekleyen Öğretmenler ayakta, 

Vicdani retçiler ayakta, 

Romanler ayakta, 

Üniversite öğrencileri ayakta… 

 

Huzur ve güven içindeki demokratik ülkede kim oturuyor....??? 

*** 

Türkiye’ nin yeni  durumu: Para-No-Ya 

*** 

Lancashire'de Preesall belediye başkanı olarak görev yaparken, tutuklanan ve istifa 

eden 59 yaşındaki Ian Stafford suçunu itiraf etti. Mahkemeye çıkartılan eski belediye 

başkanı hırsızlıktan suçlu bulundu. Eski belediye başkanı geçen yıl 1 Ocak ve 26 

Haziran tarihleri arasında Lancashire bölgesindeki bazı evlere gizlice girdiğini ve 

kadın külotlarını çaldığını itiraf etti. 

 

Adamcağız evlere girip iç çamaşırı çalıyormuş. Bizi donlarımız üstümüzdeyken kadın 

erkek demeden götürüyorlar. 
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*** 

Geleneksel gıda ve diğer ürünlere tescil zorunluluğu getiriliyor. 

 

TBMM’ye gönderilen Geleneksel Ürünlerin Korunması Kanun Tasarısı’na göre 

ürünler geleneksel dille de tescil edilebilecek. Ancak ürün isimleri ‘genel ahlaka’ 

aykırı olamayacak. Bu tür ürünlere coğrafi işaret de konulacak. Yapılacak 

düzenlemeyle Türkiye’deki ürünlerin AB pazarında farklılaşması, pazarlanması 

sağlanmış olacak. 

 

Meclis’e gönderilen Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının 

Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı’na göre ürünün menşe adı, coğrafi sınırları 

belirlenmiş özel bir yöre, bölge ve ülkeden kaynaklanan isimden seçilebilecek. 

Adında coğrafi bir ibare yer almayan ürünlerin geleneksel olarak kullanılan güncel 

dilde yerleşmiş adı da konulabilecek. 

 

Verilecek isimler kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı adlardan seçilemeyecek. Yani 

artık ‘şıllık tatlısı’ ‘kadın budu köfte’ ‘hanım göbeği’  ‘hanım dudağı’ ‘dul karı 

çorbası’   gibi ürünlerin nasıl tescilleneceği de tartışma konusu olacak.   

*** 

Ya bir ıslak imza konusu vardı… o neydi hatırlayanınız var mı?  

*** 

Önce basını özgürleştirdiler 

Sonra YÖK u demokratlaştırdılar! 

Daha sonra Yargının bir kısmını 

Şimdi Ordu 

Sırada Diyanet 

Sonra..... 

*** 

Haftanın hırsızlık olayı Bursa'dan… 

 

Yıldırım Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet verdiği binaya giren 



Aptallığıma verin  2010 

* 11 + 

hırsızlar LCD televizyonu çaldı. Polis memurlarının sürekli nöbet tuttuğu İlçe Emniyet 

Müdürlüğünde güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenildi.  

Polis kime başvurmuştur bu konuda? Erzurum savcısı mı? Yok canım Beşiktaş daha 

yakın!!! 

*** 

"Benim olmazsan taciz ederim" fikrinin kurucusu... Nihat Doğan’ın televizyon ve 

gazetelerde kurtarmaya çalıştığı ve kardeşlikten bahsettiği ülkenin kurtulma şansı 

var mıdır? 

 

Hiçbir şey eyleme geçen cehalet kadar tehlikeli olamaz.  

*** 

Batıyı bilmeden batı demokrasisi, batı demokrasisi diye bağıranlara kapak olsun. 

 

Fransa, kamusal alanda çarşaf ve burka giyen kadınlara para cezası verilmesini 

öngören bir yasal düzenleme hazırlamaya başladı. Yasal düzenlemeyle sokakta 

çarşaf ve burka gibi yüzünü göstermeyen kıyafetlerle gezen kadınlara 750 euro para 

cezası kesilmesi öngörülüyor. Karısını çarşaf girmeye zorlayan erkeklere ise bunun iki 

katı bir ceza getirilmesi planlanıyor.  

 

Aşırılığı desteklediği için kamu binalarında ya da Fransa sokaklarında çarşafa 

kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Fransa, 2004 yılında okullarda türban ve her 

türlü dini sembolün kullanımını yasaklamıştı.  

*** 

Bir grup üniversite öğrencisi Egemen Bağış'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin 

vereceği konferans öncesi protesto gösterisi yaptı. Protestolar yüzünden bakan 

konuşmaya başlayamadı. Öğrencilerle korumalar birbirine girdi.  

 

Bahçehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Yerleşkesinde "öğrenci kolektifleri" adlı grup üyesi 

yaklaşık 30 kişi Bağış'ın salona girmesiyle birlikte alkışlı protestoya başladı.  

 

Protestolar arasında kürsüye çıkan Bağış öğrencilere hitaben " AB standartlarında 2 

dakika protesto süreniz var" diye konuştu. Bunun üzerine protestocu öğreciler, 

bakan aleyhine slogan atmaya başladı.  
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Bakan Bağış daha sonra protestocu öğrencileri salonu terketmelerini istedi. Grup 

salonu terketmeyince bazı sivil görevlilerce öğrenciler arasında yumruklaşmalar 

yaşandı.  

 

Öğrenciler güç kullanılarak salonunu dışına çıkarıldı. 

 

AB değil AKP demokrasisi iki dakika. 

*** 

Önce Atatürk’ün elindeki sigarayı kaldırdılar 

 

sonra içkisiz alanlar yaratmaya çalıştılar 

 

şimdi yemek isimlerinde ahlaka aykırı olanları 

 

yakında Karacaoğlan türkülerini de değiştirirlerse şasırmayın! 

 

Ne de olsa ahlak insanın ne içtiği ile bir de belden aşağısı ile ilgili.  

 

Çalmak, satmak, yalancılık, dolandırıcılık ahlaka mugayyir değil!! 

*** 

Taleplerinin kabul edilmesi için 26 gündür eylem yapan Tekel işçilerine, destek çığ 

gibi büyüyor.  

 

Tekel işçilerine bu kez uluslararası destek geldi. 93 ülkede faaliyet gösteren sendika 

ve kuruluşlar, işçilere destek olmak için Türk- İş Konfederasyonu ve Tek Gıda- İş 

Sendikası'na destek mesajları gönderdi. 

 

Tek Gıda-İş Sendikası'nın üyesi olduğu Uluslararası Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri 

Sendikası (IUF) ile başlattığı 'Tekel İşçilerine Destek Kampanyası' kapsamında 

sendikaya şu ana kadar 93 ülkedeki sendika ve kuruluşlardan 2 bin 730 destek 

mesajı ulaştı.  
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Destek mesajlarının geldiği ülkeler arasında Almanya, Amerika, Arjantin, 

Arnavutluk, Benin, Bosna Hersek, Burunei Sultanlığı, Cezayir, Endonezya, 

Ermenistan, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İran, Jamaika, Kore, Malezya, Meksika, 

Nijerya, Nikaragua, Pakistan, Rusya, Ruanda, Suriye, Şili, Tayland, Venezuela, Yeni 

Zelanda ve Japonya bulunuyor.  

 

Mesaj gönderen sendika ve kuruluşlar arasında Amerika Birleşik Çelik İşçileri 

Sendikası, Avustralya Denizcilik Sendikası, Danimarka Genel İşçiler Sendikası, 

Filipinler Coca-Cola Sendikaları Birliği, İspanya Eğitim Sendikası, Nepal Telekom 

İşçileri Sendikası yer alıyor. 

 

Arınç’ın hepsine cevap yetiştirip yetiştiremiyeceği nerek konusu… 

 

Tek El  

İşte muhafazakar medyanın görmediği haber buydu... 

Normalde kıyametleri koparmaları beklenirdi ama... 

Sustular...! 

Ahmet Hakan diyor bunları köşesinde; 

“Ben görüntüleri izledikten sonra “Polisin Zorbalığı” diye bir yazı 

yazmıştım... 

Ertesi gün için beklentim şuydu: 

Vakit sürmanşet yapar, Yeni Şafak tam sayfa ayırır, Zaman Kumkapı’ya muhabir 

gönderir, Bugün şiddet uygulayan polislerle konuşur, Sabah olaya girer, Star 

yazarları döktürür falan... 

Bir de ne göreyim? 

“Tıs” yok... 

Türbanlı bir kadın, mülteci konumuna düşmüş bir Çeçen kadının sorunlarıyla 

ilgileniyor diye polisin zorbalığına maruz kalıyor ama “yandaş medya” hiç ses 

etmiyor... 
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Şaşırdım kaldım vallahi... 

Sanırım o cenahta “Askere vur / polise vurma” hakikaten esaslı bir parola haline 

gelmiş... 

Hadi hayırlısı...” 

*** 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Dünya 2010’da en hızlı 

büyüyeceğimizi” söylüyor diyerek “rüyalar alemindeki” Başbakan Tayyip Erdoğan’ı 

yalnız bırakmadı.  

Babacan, “Dünya otoriteleri diyor ki, 2010 yılında bütün Avrupa’da en hızlı 

büyüyecek ülke Türkiye’dir, Türkiye ekonomisidir” diye konuştu.  

*** 

  

AKP iktidarında, ulusal (milli mi desek yoksa) medyada aydın diye adlanan köşe 

yazarlarını üçe ayırmak gerekiyor. 

    1.         İlke aydınları ki maalesef çok çok azlar 

    2.         Durum aydınları 

    3.         Taraf aydınları (Taraf gazetesi yazarları için açılmış özel bölüm değildir)  

*** 

Aralık 2008’de yapılan toplantıda gizlice alınan kayıtta, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi kuruluşu Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Ağırman’a 

ait olduğu belirtilen kayıtta, hem itfaiyecilere hem de sendikacılara ağır küfürler sarf 

ettiği görüldü.  

Gizli kayıt yapılan toplantıda sendika üyelerine seslenen Ağırman “Siz boş kaleye gol 

atacakken hep auta gönderiyorsunuz” dediği duyuluyor.  

Kadrolu itfaiyeciler size ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor. Benim elemanlarıma 

ikinci sınıf insan muamelesi yapan kadroluların anasını belleyeceğim.  

Üst yönetime kötü raporlar veririm.  

Sendika sizi kurtaramaz.  
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Ben teşkilatçı adamım. Benim referans olduğum bir adam sendikaya üye olmuş. 

Birini döveceksem onu döverim, sesi çıkmaz…  

Sendikacı değil ne olursan ol maaşların geç ödenmesini kullanıp ib..lik etmeyeceksin. 

Sendika, sizden elde ettiği kesintilerle her ay 70 bin TL gelir elde ediyor. Ama o ib..ler 

bunu size anlatmaz.  

Demokratik ve özgürlükcü idarecilerin küfür etme ve aşağılama hakları bakidir. 

Elbette bir de olayın iyi tarafından bakmak gerek. Toplantıda 18 yaşından küçük 

yoktur sanırım. Yoksa çocukların ahlakı bozulurdu.  

Ülkeyi idare edenlerin ahlaka ve mahneviyata verdiği önem herkezce malum.    

*** 

Türkiye’de, Tekel ve Tekel işçilerini yok etmeyi hedefleyenlerin kendileri Tek El 

oluyor.  

***  

Eşek eti protestosuna soruşturma…  

Çukurova Üniversitesi'ndeki Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde 

kendilerine at ve eşek eti yedirilmesini protesto eden öğrencilerden sekizi hakkında 

yurt yönetimi soruşturma açtı.  

Soruşturmada öğrencilerin protesto eyleminde attıkları ‘İnsanca bir yurt istiyoruz’, 

‘Yemekhane kamulaştırılsın taşeron firma istemiyoruz’ sloganları suçlama konusu 

yapıldı.  

Soruşturma evrakında öğrencilerin attıkları sloganlarla yurt müdürünün küçük 

düşürüldüğü de iddia edildi.  

Yaklaşık 3 bin öğrencinin kaldığı Fevzi Çakmak Öğrenci yurdun yemekhanesinde 

öğrencilere at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıkmıştı. Skandalın ortaya çıkması üzerine 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü, yurdun yemek ihalesini alan firmanın 

sözleşmesini aynı gün feshetmişti.  

Öğrenciler, bir protesto gösterisi yaparak Rektörlüğe yürümüştü. Yürüyüş sırasında 

yurt yönetimi aleyhine sloganlar atılmıştı.  

Çocukların ne günahı var, eşek eti yiyince afedersiniz eşeklik etmişler. Bugüne kadar 
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inek eti yedik, durum ortada!  

*** 

TRT’nin son transferlerinden Esra Ceyhan, gericiliğin dozunda tavan yaptı. Ceyhan'ın 

programlarında dualarla gelen şifadan cinlere, faldan astrolojiye her tür metafizik 

öğe mevcut. 

TRT 1'de hafta içi her gün öğle saatlerinde yayımlanan "Esra Ceyhan’la Hayat" adlı 

program, en gerici cemaat televizyonlarının ötesinde bir performans gösteriyor. 

TRT’de program yapmaya başladıktan kısa süre sonra türban takarak bir camiden 

seyircilere seslenen, daha sonra da şifacı olarak tanınan Prof. Dr. İbrahim 

Saraçoğlu'nu dualar eşliğinde ağırlayan Ceyhan, yerini garantilemiş görünüyor. 

Programda ele alınan konular arasında: 

Depresyona karşı İnşirah suresi ne zaman ve kaç kez okunmalı, 

Dabbe 2 filminin montajı esnasında beliren ve herkesi dehşete düşüren görüntünün 

sırrı ne, 

Astroloji Radyosu'na en sık gelen soru ne, 

Kahve falına kimler bakabilir, 

İsmimiz karakterimizi nasıl etkiler, 

Rüyada geleceği görebilir miyiz, 

Biyoenerji ile hangi hastalıklar tedavi edilebilir 

gibi başlıklar var. 

Ayorum’da yayınlanan İşte TRT'nin 'yeni' haber kanalının kadrosu! Başlıklı yazıdaki 

kadrolara bakınca başka sonuç beklemek abes ile iştigal. 

Cemaaatimin çifliği….. 

*** 

Nuray Mert, Kadri Gürsel, Ahmet Hakan, Cüneyt Ülsever gibi bir dönem hükümete 

daha ılımlı bakan yazarların son dönemde “sivil diktatörlük” uyarılarına Zaman’dan 

yanıt geldi.  

Gazetenin yazarı Mehmet Kamış bu yaklaşımı dillendirenlerin “soft Ergenekoncu” 
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olduğunu söyledi.  

Ergenekoncunun bir softu eksikti, o da tamam.  

Yakın gelecekte Yeni Ergenekoncu , Genç Ergenekoncu , Neo Ergenekoncu, En 

Ergenekoncu , Öz Ergenekoncu, Has Ergenekoncu çıkarşa şaşmayın.  

***  

Hollandalı bilimciler, domuz kök hücrelerinden domuz eti üretti. Yöntemin 

geliştirilmesi halinde, hayvan yetiştirmeye gerek kalmayacak.  

Hollandalı bilimciler, domuz kök hücrelerinden domuz eti üretti de, Türk bilimcileri 

de şimdi bu helal mıdır değil midiri tartışır.  

*** 

  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, başlatmayı planladıkları bir çok çalışmanın çeşitli 

nedenlerle engellendiğini belirterek,  

“Tam başlayacaksın, adım atıyorsunuz yargı karşınızda. Şimdi yargı bu sözlerime 

kızacak. 'Olmaz' diyorlar. Niye olamaz, niyesini söyleyin ya. Bunu biz ülkemiz için 

yapıyoruz. Ciğerlerimize kadar bize kan ağlatıyorlar, bunu yapmaya hakları yok.” 

dedi.  

Yahu şu yargı olmasa kim tutar başbabakanı, herşeyi ülke için yapıyor nasıl olsa.  

Hitler de, Mussolini de Stalin de hatta Markos da ülkesi için yaptı yapacaklarını. 

 

Tek el'i ile boğuyor!  

Halk AKP’yi Tek el’i ile boğmaya başladı. 

*** 

Bugün Gazetesi 17 Ocak tarihli sayısında Nuh Gönültaş imzalı bir yazı 

yayınlayarak Haiti'de 200 bine yakın insanın yaşamına mal olan depremi 

ülke halkının "şeytana tapınmasının bedeli" olduğunu iddia etti. 

Biz bu masalı Yalova depreminde de dinlemiştik. 

2
2

 O
c

a
k

 2
0

1
0

 



Aptallığıma verin  2010 

* 18 + 

*** 

Medya, TEKEL işçileri ile dayanışma mitingini önce görmezlikten geldi sonra işçileri 

kendi genel merkezlerini işgal etmekle itham etti. İyi ki etti yoksa hiç haber 

olmayacaktı. 

Son yılların en kalabalık mitingi olan yüz bin kişinin katılımıyla gerçekleşen TEKEL 

işçileri ile dayanışma mitingi, televizyon kanallarında yeterince yer bulmazken, 

Türkiye Değişim Hareketi'nin İzmir Bornova’da düzenlediği ve yaklaşık on bin 

kişinin katıldığı ‘İktidar yolunda İzmir buluşması’ mitingi canlı olarak yayınlandı. 

Mitinge yer vermeyen televizyon kanalları ve haber siteleri, TEKEL işçilerinin Türk-

İş Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kumlu’ya dönük tepkilerini, Türk-İş Genel 

Merkezi’nin işgal edilmesi şeklinde haberleştirdi. 

‘Önce miting sonra işgal’, 

‘İşçilerden önce miting sonra işgal’, 

‘TEKEL işçileri Türk-İş Genel Merkezini işgal etti’ 

gibi başlıklarla yapılan haberler yer aldı da, işçilerin genel grev kararının alınması 

istemi nedense unutuldu. 

Halbuki Türk-İş Genel Merkezi binası zaten üyelerin. Binaya girip genel grev çağrısı 

yapanlar da bu işçiler. 

Bu şuna benziyor. Bir aile evinde bir şeye kızıyor, bağırıp çağrıyorlar ve evlerini 

işgal etmiş oluyorlar.   

Daha ilginci, Zaman gazetesinin miting haberinde trafiğin açılmasını 

önemsemesiydi. 

"Mitingin sona ermesinin ardından Sıhhiye Meydanı çevresindeki araç trafiği de 

normale döndü" dediler. 

Zaten bugünki Türkiye’de, Zaman’a göre herşey normal, tek sorun trafik. 

*** 

Haftanın bir önemsenen olayı da Mustafa Sarıgül’ün yeni bir siyasi hareket 

başlatması. 

Adı: Türkiye Değişim Hareketi. 
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Ne diyelim, vatana, millete ve destekleyen sermayeye hayırlı uğurlu olsun. 

*** 

AKP’nin 2010 Türkiye Tablosu (rengini siz seçin): 

2010 Yılı Bütçe Harcamaları (286,9 Milyar TL.) 

2010 Yılı Bütçe Gelirleri (236,7 Milyar TL. ) 

2010 Yılı Öngörülen Açık (50,2 Milyar TL. ) 

2010 Yılı Ödenecek Faiz Tutarı (58,8 Milyar TL. ) 

2010 Yılı Öngörülen Dış Ticaret Açığı (45,5 Milyar Dolar. ) 

2010 Yılında 13 Milyon Çalışandan Alınacak Vergi    (42,9 Milyar TL. ) 

2010 Yılında Alınacak Kurumlar Vergisi (20,0 Milyar TL. ) 

2010 Yılında KDV Artış Oranı (% 19) 

2010 Yılında ÖTV Artış Oranı (% 31,6) 

2010 Yılında Bütçe Gelirlerindeki Artış Oranı (% 18,2) 

KOBİ Destekleme ve Geliştirme İdaresine Verilecek para (360 Milyon TL. ) 

GAP İçin Ayrılan Para (59 Milyon TL. ) 

DİYANET İŞLERİ İçin Ayrılan Para     (2,6 MİLYAR TL. ) 

2009 Yılı Toplam Borcumuz Kamu+Merkez Bankası+Özel (460,1 MİLYAR DOLAR) 

2010 Yılı ASGARİ ÜCRET(NET) (521,89 TL) 

2010 Yılı Yaklaşık 9 Milyon Emekli Ortalama Aylığı (660,00 TL) 

2010 Yılı İŞSİZ SAYISI (Resmi sayı+iş aramaktan vazgeçenler) (5 Milyon 368 bin kişi.) 

2010 Yılı Ödenmeyen Kredi Kartı ve Tüketici Kartı Sayısı (2 Milyon 100 bin.) 

2009 Yılı Karşılıksız Çek Sayısı (1 Milyon 815 bin 776 adet) 

2009 Yılı Protestolu Senet Sayısı (1 Milyon 718 bin 616 adet) 

*** 

Bir Türkiye hikayesi… 
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Yahşihan İlçesi Irmak Beldesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne alınacak 4 itfaiye eri 

için sınav yapıldı. Çok sayıda başvuru yapılmasına karşın yeterli belgeleri olmadığı 

gerekçesiyle, 9 adayın katıldığı sınavda kazananlardan birinin Belediye Başkanı AK 

Parti'li Bilal Ağca'nın oğlu, diğerinin kayın biraderi, diğerlerinin zabıta memuru 

Kadir Bilge'nin oğlu Alper Bilge ile Türkiye İş Kurumu Müdürü Nazım Ulu'nun kızı 

olması tartışmaya neden oldu. 

Başkan Ağca, prosedürü uyguladıklarını açıkladı. 

Bence doğru bir seçim: İtfaiye işi güvene dayanan bir iş. Bu seçilenlerden daha 

güvenileni bulmak zor. Herşey de yasal olduğuna göre!!! 

*** 

Manyaklık para ile değil derler ama Türkiye’de manyaklık para ediyor. 

İşte KATİL “MESİH” MEHMET ALİ AĞCA 

Yaşasın bir iki hafta daha zamları, isşizliği, diş borçları unuturuz, sonra da lig 

başlıyor nasıl olsa. 

*** 

Batı Afrika’da 155 milyonluk nüfusu Müslüman ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya 

bölünen Nijerya’da din savaşı patlak Verdi! 

Plateau eyaletinin idari başkenti Jos kentinde geçen pazardan bu yana giderek 

şiddetlenen çatışmalarda 300’e yakın kişi öldü, 20 bin kişi evlerini terk etmek 

zorunda kaldı. 

İnanabiliyor musunuz sözde iki grup da inandıklari aynı Allah için savaşıyor… 

*** 

Dünyanın neresinde 2350 yıllık bir saray satılır? 

Elbette ki mucizeler ülkesi Türkiye’de!!! 

Milattan önce 337 ve 324 yılları arasında Bizans İmparatoru Birinci Konstantin’in 

elçileri kabul edip, toplantılar düzenlediği Magnaura Sarayı, 12 milyon Euro’ya 

satışa çıkarıldı. 

Saraya, özel müze, turistik tesis ve düğün salonu olarak kullanmak isteyenler ilgi 
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gösteriyor. 

Bu arada Vatikan’ın da saraya talip olduğu belirtiliyor. 

merhamet   

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da 42 gündür 

süren TEKEL işçilerinin eylemine yönelik olarak “Yani 

bizim hükümetimizin varsa bir hatası, açıkta kalan 

işçilerimize karşı merhamet beslemesi... Eğer bir hata 

varsa o da merhametli olduğumuzdan kaynaklanıyor” dedi. 

Bence bu yanıtın bir de öteki yüzü var:  

“Yani bizim halkımızın varsa bir hatası, iktidarda halen kalanlara karşı 

saflık düzeyinde sabır beslemesi... Eğer bir hata varsa o da saflık 

düzeyinde aptallıktan kaynaklanıyor”  

*** 

Taraf gazetesinin son olarak ortaya attığı Balyoz Eylem Planı'na göre; Fatih ve 

Beyazıt Camii'nin bombalanması iddiası gündemi derinden sarsmıştı. Genelkurmay, 

iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı.  

Yaklaşık 5 yıl önce Samanyolu TV'de yayınlanan ve Ali Sürmeli'nin başrolünde 

oynadığı "Yağmur'dan Sonra" adlı dizideki cami bombalama planları ile Taraf'ın 

ortaya attığı Çarşaf ve Sakal operasyonu birebir örtüşüyor.  

Sürmeli, dizide Sultanahmet'i bombalamak isterken, Taraf'ın iddiasında ise Fatih 

Camii bombalanıyor.  

Ne tesadüf yoksa bunlar da mı senaryo!  

***  

İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu’nun, bir hastasının ameliyatını yarım 

bırakıp, oruç açmaya gitmesi Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından ‘’Normal’’ 

bulundu.  

Tunceli Bağımsız milletvekili Kamer Genç, yaklaşık 7 ay önce İstanbul Sağlık 

Müdürlüğü görevine atanan Doçent Dokucu’nun, Şişli Etfal Eğitim Hastanesi 

başhekimiyken, 3,5 yaşındaki bir çocuğun ameliyatına ara verip oruç açmaya 
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gittiğini söyledi. Genç konuyu Meclis’e getirdi ve  “İşte bu iktidarın belli bir yere 

getirdiği insanların niteliği… Ameliyat masasındayken, ezan okundu diye oruç 

açmaya koşan bir hekim Sağlık Müdürü yapıldı’’ dedi.  

Sağlık Bakan Recep Akdağ ise Genç’i yanıtladı ve hekimlerin uzun süren 

ameliyatlarda mola verdiklerini belirterek, “Bu arkadaşımız, Şişli Eğitim Hastanesi 

Başhekimiydi. Şimdi İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğümüzü yapan çok iyi yetişmiş 

değerli bir bürokratımızdır. Uzun süren bir ameliyatta mola vermiştir. Uzun 

ameliyatlar için cerrahlar bunu yaparlar. Sürekli ayakta kalan ve dikkatini ameliyata 

yoğunlaştırmak zorunda olan cerrahlar, yorgunluktan korunmak için bu araları 

verirler.” dedi. 

Dokucu, 11 Ekim 2006 günü Şişli Etfal Hastanesi Başhekimiyken, 3.5 yaşındaki Aslı 

Yeter adlı kız çocuğunu ameliyat masasında bırakarak oruç açmaya gitti. Küçük kız 

iftar yemeği boyunca ameliyat masasında karnı açık halde anestezi altında bekledi. 

Doktor orucunu açtıktan sonra ameliyathaneye dönerek operasyonu tamamladı. 

Aslı Yeter doğuştan meydana gelen bir anomali nedeniyle idrarını tutamıyordu. 

Ameliyat 9 saat sürdü. 

Dokucu, “Yangın bile çıksa, doktor hastasını ameliyat masasında bırakmaz’’ 

eleştirileri üzerine “Ameliyata girdiğimde oruçluydum. Ameliyatın yedinci saatinde 

ara verdik. Sonra dönüldü ve ameliyata fiilen devam edildi. Ben Diyarbakır'da 10 yıl 

çalıştım, hep mola verip öğle yemeği yedik. Ameliyata ara vermek suçsa bu suçu 

dünyada işleyen çok sayıda hekim var’’ demişti.  

O zamanda yazmış ve eleştirmiştik… ama zaman gösterdi ki oruç tuttuğunu beli 

edenler ödüllendiriliyor.  

Aklı olanlar artık Cuma namazı saatlerinde ameliyata girmez.  

***  

Türkiye’nin AKP iktidarı işbaşına geldiği 2002’de toplam 129.5 milyar dolar olan dış 

borcu 7 yılda yüzde 112 oranında artarak 273 milyar dolara ulaştı.  

Brüt dış borç stoku, 2009 yılının üçüncü döneminde (Temmuz–Ağustos–Eylül) bir 

önceki döneme göre yüzde 1,8 artarak 273,5 milyar dolara çıktı. 

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, brüt dış borç stoku 2009 yılının 

ikinci çeyreğinde (Nisan–Mayıs–Haziran) 268,6 milyar dolar idi. 
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2009 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla, özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku 

içerisindeki payı 176,3 milyar dolar ile yüzde 64,5 ve kamu kesimi borçlarının payı 

83,5 milyar dolar ile yüzde 30,5 oldu.  

Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 13,6 milyar dolar 

ile yüzde 5 olarak belirlendi. Kamu idarelerinden oluşan Merkezi Yönetim dış borç 

stoku, 2009 Eylül sonu itibarıyla 74,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu 

miktarın 41,1 milyar dolar tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda 

gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.  

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT’ler ve 

diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2009 Eylül sonu 

itibarıyla 8,9 milyar dolar tutarında gerçekleşti.  

2009 Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 44,1 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 22,2 milyar dolar 

ile yüzde 50,3 oldu. 

Özel sektörün 2009 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla orta–uzun vadeli dış borçları 132,2 

milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 95,4 milyar dolar ile 

uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip olarak belirlendi. 

Merkez Bankası uzun vadeli dış borçları, 2009 yılı üçüncü çeyreğinde 11,8 milyar 

dolar, kısa vadeli dış borçları ise 1,8 milyar dolar tutarında gerçekleşti. 

2009 Haziran – 2009 Eylül döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden 

dolayı yaklaşık 6,4 milyar ABD Doları tutarında artış gösterdi.  

Bu değerlerin Türkçesi: Türkiye Cumhuriyetinin 80 yılda yaptığı borçlanmadan daha 

çoğunu AKP hükümeti 7 yılda yapmayı başardı.  

Hem de 80 yılda yapılan birikimi satmasına rağmen!!!  

***  

Sarıgül çiçek açtı. Ya da açmış da bize şimdi fark ettiriyorlar. Kokuları da çevreye 

saçılıyor.  

"Annem beni okutmak için gündeliğe gitti" söylemiyle dikkat çekti ama...  

DSP’den ayrılarak Türkiye Değişim Hareketi’ni kuran Şişli Belediye Başkanı Mustafa 

Sarıgül’ün, çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere kendi üzerine 15 gayrimenkulü 
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olduğu ortaya çıktı. 

1999’da Şişli Belediye başkanlığına seçilen Mustafa Sarıgül’ün ortaya çıkan 

malvarlığını çoğunu son 10 yılda alması da dikkat çekti.  

Siyasi hayatına CHP gençlik kollarında başlayan daha sonra SHP’ye geçen ardından 

tekrar CHP’ye geçen ve Genel Başkanlığa aday olan, yaşanan krizden ötürü partiden 

ihraç edilen ve mahkeme kararı ile geri dönen Mustafa Sarıgül en sonunda katıldığı 

DSP’den de ayrılarak Türkiye Değişim Hareketi adı ile yeni bir parti kurdu. 

Bu dönemde çok tartışılan Sarıgül, konuşmalarında “Annem beni okutmak için 

gündeliğe gitti” söylemi ile dikkatleri çekmeyi başardı. Ancak Sarıgül’ün, çoğu 

1998’den itibaren Şişli civarında alınmaya başlanmış çok sayıda gayrimenkulü 

olduğu ortaya çıktı. 

Ve anlaşılıyor ki Sarıgül değişime kendinden başlamış. 

1) İstanbul Kadıköy Bağdat Cadde’sinde 1998 yılında alınmış 1.271 metrekarelik 

bina 

2)  İstanbul Bakırköy Kartaltepe’de 1998 yılında alınmış 2 bin 169 metrekarelik bina 

3) İstanbul Şişli’de 1998 yılında alınmış 184 metrekarelik kat mülkiyeti 

4) İstanbul Şişli’de 1998 yılında alınmış 203 metre karelik arsa 

5) Kırklareli’nde 1998 yılında alınmış 43 bin 146 metre karelik orman çayırı arazisi 

6) Kırklareli’nde 1998 yılında alınmış 71 bin 750 metre karelik arazi 

7) İstanbul Şişli’de 1999 yılında alınmış 154 metrekarelik kat mülkiyeti 

8) İstanbul Şişli’de 1999 yılında alınmış 154 metrekarelik kat mülkiyeti 

9) İstanbul Şişli’de 1999 yılında alınmış 154 metrekarelik kat mülkiyeti 

10) İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de 1999 yılında alınmış 444 metrekarelik arsa 

11) İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de 2000 yılında alınmış 474 metrekarelik bina 

12) İstanbul Şişli’de 2000 yılında alınmış 254 metrekarelik bina 

13) İstanbul Beşiktaş Baltalimanı’nda 2000 yılında alınmış 16 bin 119 metrekarelik 

bina 
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14) Ankara Etimesgut Eryaman’da 2001 yılında alınmış 5 bin 764 metrekarelik bina 

15) İstanbul Beşiktaş Dikilitaş’ta 2007 yılında alınmış 476 bin 60 metrekarelik bina 

 

Şişli bölgesinden aldığı gayrimenkuller dikkat çeken Mustafa Sarıgül’ün, İstanbul 

Şişli Cumhuriyet’te 2007 yılında alınmış 111.00 metrekarelik arsayı da babasına 

verdiği ortaya çıktı.  

***  

Hükümet her açıklanan darbe iddialarından haberi olduğunu söylüyor! Ama bugüne 

kadar birşey yapmamış.  

45 gündür direnen işçiler için sendika başkanı ile görüşüyor ve bu konuda çalışma 

yapacağını söylüyor. Yani bugüne kadar bir çalışma yapmamış.  

Ve bu iktidar 8 yıla yakın süredir ülkeyi idare ediyor. Sonuç… ortada. 

 

 

Sarhoş taklidi!   

Habercilik anlayışı ile çok tartışılan Taraf gazetesi bu kez 

densizlik sınırlarını da aşan bir manşete imza attı. 

Fenerbahçe`nin Sivas`ta Sivasspor`u yendiği maçın anlatıldığı habere 

başlık  

“Fenerbahçe Sivas’ı katletti”  

“Bu kadar da olmaz” dedirten başlık özgürlükçü, demokrat olduğunun 

iddiasında olan bir gazetenin spor servisine yakışır mı bilmem ama ne 

kadar militan olduğunun ve her konuyu kullandığının kanıtıdır.  

***  

Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla, Bulgaristan Başbakanı ile yapılan basın 

toplantısında doğalgaz zammını soran TRT "muhabirini" duydunuz mu?  

Bence haftanın adamı İlhan Atasoy. TRT’nin Başbakan’a “doğalgaz sorusunu” soran 
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muhabiri.  

Canlı yayınlanan basın toplantısında; Başbakan Erdoğan bir kağıda yazdığı notu 

yetkililerden birine uzatıyor. Yetkili hemen koşup notu alıyor, notta "Bana doğalgaz 

zammını sorsunlar" yazıyor.  

Yetkili Başbakan'ın talimatını ilgili TRT “muhabirine” iletiyor. 

TRT muhabiri, 'Sayın Borisov Türkiye'ye sattığınız doğalgaza zam yapacak mısınız?' 

diye soruyor.  

Türkçe sorunun çevrilmesinin ardından Bulgar Başbakan şaşkına dönüyor, çünkü 

Türkiye'ye doğalgaz satmıyorlar. Doğal olarak da verilecek bir cevabı yok.  

Bir sessizlikten sonra Tayyip Erdoğan hemen devreye girmek zorunda kalıyor. "Soru 

yanlış oldu" diyor.  

Ve Başbakan Erdoğan, tüm bu skandala rağmen “soruyu” yanıtlıyor.  

TV izlerken, TRT “muhabirinin” yazılı soruyu bile nasıl soramadığı, Bulgaristan 

Başbakanı’nın şaşkınlığı ve en önemlisi Başbakan Erdoğan’ın mimikleri yurdum 

insanı kıvamındaydı…  

Daha bitmedi.  

Atasoy Odatv’ye gönderdiği açıklamasında aynen şöyle diyor:  

“Konuyla ilgili bir ayrıntı çok önemli. Doğrudan Başbakan'ın notu bize iletilmedi, 

üçüncü şahıs tarafından bize sözle bu bilgi aktarıldı ve "Konuk Başbakan'a" 

sorulması vurgusu yapıldı. Çok açık ve net ifade ediyorum. Başbakanlık Basın 

Ofisi'nin sorulmasını istediği soruyu sordum, yanlış anlama söz konusu değildir. ”  

Nasıl yani?  

Başbakan’ın “Bu soruyu sorsunlar” notu kendisine iletilmemiş.  

Başbakanlık Ofisi’nden üçüncü bir kişi “Bu soruyu sorun” demiş.  

Ama soruyu yanlış sordurmuş.  

Yani sorumlu ya da günah keçisi o üçüncü kişi?  

Hocam sen ne diyorsun? Memur musun gazeteci mi?  

Bildiğimiz ya da genel kanı olarak, gazeteci özgür fikrin, aklın insanıdır.  



Aptallığıma verin  2010 

* 27 + 

Cesaretle, akılla ve bilgi ile yapılan bir iştir gazetecilik.  

Asıl işi sorgulamak, araştırmak, halkı bilgilendirmektir.  

Atasoy’un bu yaptığı gazetecilik değil FG çifliğinde memurluktur.  

*** 

Arınç, geçen hafta mecliste yaşanan olaylar sırasında meclis başkanlığı odasını 

basması ile ilgili savunmasında, ben ağzıma hiç içki koymadım sarhoş taklidi nasıl 

yapayım demiş.  

Adam taklidi yapanlar neden sarhoş taklidi yapamasın?    

***  

Hindistan’ın başkentinde önümüzdeki Ekim ayında düzenlenecek İngiliz Uluslar 

Topluluğu (Commonwealth) Oyunları için yapılan Jawaharlal Nehru Stadyum’unda 

çok sayıda çocuk işçi çalışıyor.  

Ülkenin dört bir yanından aileleri ile gelen çocuklara, biriken taşları toplamak gibi 

işler veriliyor.  

İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) oyunlarına toplam 17 dalda 6 bin 

sporcunun katılması bekleniyor.  

6 bin sporcu hangi gönül rahatlığı ile yarışacaklar?  

*** 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TEKEL işçilerine ay sonuna kadar müsaade 

edeceklerini, bu süre sonunda işçileri polis müdahalesinin beklediğini söyledi!  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen genel grevle ilgili "ideolojik bir 

eylem, TEKEL işçisiyle alakası yok" dedi.  

Erdoğan, "10 bin kadar TEKEL işçisi özelleştirme kapsamında bile değil, biz bunları 

da 4c kapsamına aldık. Biz sizin ihbar ve kıdem tazminatınızı veriyoruz ve isterseniz 

4c kapsamında iş veriyoruz" diyerek hükümetin daha fazla bir şey yapamayacağını 

söyledi.  

TEKEL işçilerine 100 TL daha fazla ödediklerini belirterek işçilerin tuzağa düştüğünü 

söyleyen Erdoğan, genel grevin haksız ve ideolojik bir eylem olduğunu iddia ederek, 

"AKP işçi düşmanı olarak gösteriliyor. Sonuna kadar biz işçinin yanındayız, şu anda 
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yaptıkları yasal değil ama tahammül ediyoruz, ama süreleri bitince yasal uygulama 

neyse biz de onu yapacağız" dedi.  

Erdoğan'a bir muhabir "Türk-İş önünde bekleyen işçilere polis müdahalesi olacak 

mı" diye sordu. Erdoğan'ın muhabire yanıtı "Bu ayın sonuna kadar düşünmüyoruz" 

oldu. Muhabirin "Peki ayın sonunda ne olacak" sorusuna, Başbakan çok rahat bir 

şekilde polis müdahalesinin gerçekleşeceği yanıtını verdi.  

Herşeyi bilen Başbakanımız efendimize bir soru sormak gerek. Eğer bu eylemler 

yasal değil ise iddiası öyle, neden yürütme olarak işini yapmıyor? Ay sonuna kadar 

müsaade etmesi bir hukuk devletinde mümkün mü?  

Kim neye göre bir süre belirliyor?    

***  

Türkiye, AKP’nin eski Aydın İl Başkanı İsmail Hakkı Eser’in Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ı peygambere benzeten sözlerinin yarattığı siyasal gerilimi yaşarken, 

Trabzon’un Of ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Oktay Saral, Erdoğan için her gün 2 

rekat şükür namazı kılınması çağrısında bulundu. 

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; AKP Of İlçe Başkanlığı’nı ziyaret 

eden Saral, Ergenekon soruşturmasının ülkeye yapılan en büyük hizmet olduğunu 

savundu. 

Saral, “Bugüne kadar halkın iktidarı olamadı. Bir defa oldu. O da 28 Şubat’ta alaşağı 

edildi. Bugün gücünü halktan alan bir iktidarımız var. Bu iktidar önceki dönemlerde 

olduğu gibi, oylarını aldığı halkına sırtını dönmüyor” dedi. 

Erdoğan için her gün 2 rekat şükür namazı kılınması çağrısında bulunan Saral, 

“Amerika’dan bile korkmayan, kimseyi takmayan İsrail, ilk defa Türkiye’den özür 

diledi. Allah, Başbakanımızı bizim başımıza nasip ettiği için her gün iki rekat şükür 

namazı kılmamız gerekir. Türkiye, İslam dünyasının lideri konumunda. Türkiye 

kabuğunu kırdı, artık dünyaya yön veren bir ülke konumuna geldi” diye konuştu. 

Buyrun cenaze şey pardon şükür namazına!  

***  

Denizfeneri diye bir dava vardı.  

Ne oldu bilgisi olan var mı?  
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Yok, canım Almanya’daki değil Türkiye’deki. 

 

 

Şeytan işi  

Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Tekel yorumu: 

İşe şeytan karıştı 

Kendisini kutluyorum. Doğru bir teşhis…  

Kimsenin, hiçbir kurumun ve grubun birbirine güveni kalmadığı bir ülkede 

bir işçi direnişinde her dünya görüşünde insan ve onları destekleyen çok 

farklı grup ve kurum…  

Bunu ancak şeytan başarabilirdi Türkiye’de!  

***  

Bir hafta turban, bir hafta katsayı  

Herkez idare eder bu ayı…  

Kimin umurunda Tekel işçilerinin Şubat ayı…!  

Türban ve İmam Hatip Liseleri üzerinden yürütülen “mağduriyet” söylemi yine 

gündemde idi. Geçtiğimiz hafta Başbakan’ın eşi türbanla GATA'ya alınmamasından 

dolayı “mağdur”du bu hafta yine İmam Hatip Liseleri mezunları.  

Haftaya sizce konu ne olacak…?  

İşsizlik, hayat pahalılığı, toplum sağlığı olamayacağının garantisini veririm.  

Yaşasın sosyal devlet!  

***  

Hırant davasındaki gizli tanık o kadar gizli ki polis bile bulamamış.  

Yurdum insanı gizli tanık için özel oda ve teknolojik tüm yatırım yapıldı da polis 

tanığı getirmeyi unuttu.  

Şaka değil yukardaki gerçek bir haber.  
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Dahası mı?  

Sonra ki gerekçe şu: Ermenice tercüman bulamamışlar.  

Ne güzel bir gerekçe. Türkiye’de Ermeni bırakmazsanız tercüman da kolay kolay 

bulamazsınız.  

Bu açıklama ile tanığın sıfatı da değişti.  

Gizli tanıktı şimdi yarı gizli tanık.  

Neden basit, tanığın iyi Türkçe bilmeyen bir Ermeni olduğu ortada…  

***  

1980 yılında sigortalı işçi sayısı 2 milyon 228 bin kişi idi. Buna karşılık sendikalı işçi 

sayısı 1 milyon 130 bin işçiye ulaşmıştı. Sendikalaşma oranı yüzde %51'di.  

Sendikasız işçi olur mu?  

İşçinin tek silahı, tek güvencesi sendika çünkü.  

Evet 30 yıl önce, emekçilerin sendikalaşma oranı sadece yüzde 51 idi.  

Aradan 30 yıl geçti.  

Durum ne?  

Bugün, 2009 sonu itibariyle toplam sigortalı işçi sayısı 8 milyon 513 bin. 

(Memurlarla işçilerin, yani yevmiyeli ve ücretli çalışan sayısı 13 milyon 400 bin kişi. 

1980’de bu rakam 6 milyon 160 idi)  

Buna karşılık gerçek sendikalı işçi sayısı, 717 bin.  

Evet sadece 717 bin!  

Sendikalaşma oranı yüzde 10'un bile altına inmiş durumda.  

30 Yılda sigortalı işçi sayısı 6 milyon 300 bin artmasına karşılık sendikalı işçi sayısı 

413 bin kişi azalmış!  

Elbette bu sayıya, bırakın sendikayı, sigortalı bile yapılmayan yüz binler dahil 

değildir.  

Böyle bir ülkede çalışma bakanları, iktidar olanlar, başbakanlar, “tüyü bitmemiş 

yetimin hakını yedirmem” diyenler, aptalığıma verin ama adam mıdır?  



Aptallığıma verin  2010 

* 31 + 

***  

MHP Genel Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli’ye söylediği “Onu tıp dünyasına havale ediyorum” sözlerine 

yanıt verdi. 

Vural, Erdoğan’a “Dunning-Kruger” tanısını koydu.  

Meclis’te, “Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu” üyeleriyle basın toplantısı 

düzenleyen Vural, şunları söyledi:  

 “Maalesef Başbakan bilmediği konularda ahkam kesmeyi çok seviyor. Bizim 

ifadelerimize karşı, tıp dünyasına havale etmiş. Kendisi hangi raporlara sahip 

bilmiyorum açıkcası. Ben teşhisimi koydum ‘Dunning-Kruger Sendromu’. Nobel 

ödülü kazanmış bir tespittir. Bilmediğini söylediği konularla ilgili bir takım 

yakıştırmalar yapıyorsa ve bu konuları çok biliyormuş gibi söylüyorsa Dunning-

Kruger sendromludur. Bu tıbbi bir tespit değil, sosyolojik bir tespittir…”  

Cornell University’de görevli psikologlar Justin Kruger ve David Dunning’in tarihe 

geçmelerine ve 2000’de Nobel almalarına neden olan tanı, teorileri özetle, 

“cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır” diyor.  

Araştırmalar sonucunda şu bulgulara ulaşılmış: 

    * Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler. 

    * Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedir. 

    * Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan 

da acizdirler. 

    * Nitelikleri, eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkına 

varmaya başlarlar.   

Hocam, kısacası “cahil cesareti” ya da “November - Pacha Sendromu”  

*** 

  

Haftanın reklamı: Türk Hava Yolları’nın Umman’daki bir alışveriş merkezinde yer 

alan reklamı.  

Alışveriş merkezinin yürüyen merdivenlerindeki reklamın yönünün ters 
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berlirlenmesi sonucun da havalanan THY uçağı havalanıyor hissi vermesi gerekirken 

tam olarak burun üstü çakılıyor hissi verdi.  

***  

Konya'da bir yayınevi tarafından ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan 

test kitabındaki dikkatsizlik skandala yol açtı gecen hafta.  

Kitabın, Sosyal Bilgiler testindeki 'Şehirlerin, bölgelerin, ülkelerin sınırlarını gösteren 

haritalara ne ad verilir?' sorusunda kullanılan haritada Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu 'Kürdistan' olarak gösterildi.  

Kentteki birçok ilköğretim okulu öğrencisi de öğretmen tavsiyesiyle kitabı aldı, 

soruları çözdü.  

Rezalet bir velinin şikayetiyle ortaya çıktı.  

Yayınevi yetkilisi yaptığı açıklamada, 'Herkesten özür diliyoruz. Kesinlikle art niyet 

yok. Haritayı emekli öğretmen olan grafikerimiz internetten indirmiş. Hata 

hepimizin gözünden kaçmıştı. Hatayı fark edince testi toplattık' dedi.  

Özüre bak, İnternetten resimi indir kullan… Yayın hakkı filan hak getire… ve bunu 

yapanlar eğitimci.  

İndiren emekli öğretmen!!! Yetiştirdiği öğrencileri merak ediyorum. Bugün ya da 

bugün değil ise yarın ülke idare edecekler…  

 

Memleket meme yaptı  

Erzurum Özel Yetkili Savcı Osman Şanal tarafından 

yürütülen soruşturma kapsamında Erzincan 

Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında ve 

evinde arama yapıldı. 

Başbakan haklı kurumlar arası çatışma yok. 

Çatışma artık kurumlar içi… 

*** 

TEKEL işçilerinin Abdi İpekçi parkındaki ilk gün eylemine biber gazı ile müdahale 
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eden Ankara polisinin “ Milletvekillerin orada olduğunu bilmiyorduk” savunması 

şaşırttı. 

Ankara Valisi ve Emniyet Müdürünün ardından, TBMM’ye gelen diğer emniyet 

görevlileri de, ‘’Milletvekillerinin orada olduğunu bilmiyorduk’’ dediler. 

Savunuya bakın! Vekiller önemli,  vekaleti verenlere vurun. 

Ayrıca bu polisler hiç mi gazete okumuyor ya da televizyonda yanlızca dizi ve 

evlendirme programlarını seyrediyor. 

Vekillerin orada olduğunu saydığımız programların dışındaki programları seyreden 

bütün Türkiye biliyordu.  

***  

Aptullah Öcalanın yakalanmasının yıl dönümündeki gösterilerde yine devlete 

saldırıldı.  

Aptallığıma verin ama bu sloganların içinde neden ABD yok.  

Onlar teslim etmediler mi?  

Yoksa daha hala gösteri yapanlar ya da yaptıranlar ABD den beklentilerimi var.  

*** 

Habervaktim yazarı Selçuk Özdağ, 13 Şubat tarihinde yazdığı yazıda Hrant Dink 

adının bir okula verilmesi girişimine ağır ifadelerle karşı çıktı. 

Özdağ, “Hrant Dink” ismindeki bir okulun adında milli olan bir bakanlığa 

yakışmayacağını iddia etti. Özdağ şöyle söyledi: “Dink bana göre adının üstünde 

Milli ibaresi bulunan bir bakanlığa bağlı okullarımızdan birinin ismi olamaz. Dink 

sadece vurulan bir Ermeni vatandaşımızdan ibaret değil. Onun bir de TİKKO geçmişi 

var. Örgüte girerken adını Fırat olarak değiştirmiş, yargılanmış, örgüte üye olmuş 

sonra da ismini Hrant’a dönüştürerek örgütten bağını koparmış bir kişi var 

karşımızda. Bu ülkede milliyetçi, muhafazakâr insanlar beraat ettiklerinde bile belli 

çevreler tarafından suçlanmaktan kurtulamıyorlar. Bunun son örneği Ökkeş 

Şendiller’e Alevi çalıştay’ına katılmaması için gösterilen tepkiydi. Yargılanıp 

aklanmış bir kişiyi ömür boyu aynı suçla yaftalamaya devam ediyor, ama TİKKO’ ya 

üye olmuş birine de her türlü fazileti yüklemekten imtina etmiyoruz.” 

Örümcek beyinlilere kızmamak gerek.    
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***  

Sabah gazetesi yazarı Emre Aköz, bugünkü yazısında Hindistan’ın İngiltere 

tarafından sömürge edildiği dönemler için “iyi de olmuş aslında” demeye getiren 

bir analiz kaleme aldı.  

Emre Aköz’ün analizini: 

 “Galiba mutlak iyi (olumlu) ya da mutlak kötü (olumsuz) diye bir durum yok. 

Örneğin Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı, Hindistan'da gıptayla izlenmişti. Çünkü onlar 

da İngiliz sömürgesi olmaktan kurtulmak istiyorlardı.  

İngilizlerin Hindistan'daki varlığı, o zaman için mutlak kötü bir durumdu.  

Aradan yıllar geçti. İngilizce küresel ekonominin ortak dili haline geldi.  

Hintlilerin sömürgeci İngilizlerden öğrendikleri bu dil, zamanla iyi para eder hale 

geldi. 

Yani mutlak kötü olmaktan çıktı.  

Bugün sokak tezgâhlarında envai çeşit İngilizce kitap satılıyor. (Bizim korsan kitaplar 

gibi ama onlar da korsan mı, araştırmadım.)”  

Ülkenin böyle “aydınları” olduktan sonra düşmana ne hacet…  

***  

Türkiye de “Hukuk” adaletin değil zulümün aracı olmaya başladı.  

***  

Ankara'da eylemlerini sürdüren Tekel işçilerine yardım amacıyla, Tunceli'nin Hozat 

İlçesi'nde para toplayan sivil toplum örgütü yöneticisi 2 kişi, polis tarafından 

gözaltına alındı.  

Gözaltına alınanlara, 'dilencilik yaptıkları' gerekçesiyle, Kabahatler Kanunu'na göre 

70'er TL para cezası verildi. Topladıkları kumbaraların içindeki paralara da el 

konuldu.  

Ülkede dilendirmek suç değil dilenmek suç  

***  

Tayyip Erdoğan, verilen gensoruların artık yalama olduğunu beyan etti.  
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Ne o öyle, zırt pırt gensoru önergesi gerçekten, her şey rayına oturmuş giderken işi 

sulandırmanın âlemi ne?  

Memleket meme yaptı, conta yaktı yalama ne ki!  

*** 

Sivil darbe Askeri darbe darken asıl darbe işsize.  

Bu darbe sağlık darbesi.  

Hizmetten yararlanma süresi 100 günden 10 güne indi.  İşsiz kalanların sağlık 

hizmetinden 100 gün yararlanmasını sağlayan uygulamaya son verildi. Sosyal 

Güvenlik Kurumu 'Biz 17 aydır yasayı yanlış uyguluyormuşuz, sağlık hizmeti süresi 

10 gün' dedi.  

On binlerce işsiz ve aileleri hastane ve eczane kapılarından çevriliyor.  

Soru şu: Sosyal güvenlik kurumuda bu yasayı okuyup kim yanlış anlamış ve 

uygulamış? Halen iş basında mı yoksa yanlış anlayıp uygulayanların başarılı görülen 

ülkede terfi mi ettiler! 

 

Lama ve 367 kilo Hint Kınası  

Müneccim haberciliği 

Emekli Orgeneral Çetin Doğan: Nihayet geldiler şu 

an evim aranıyor! Sabah saatlerinde Anadolu Ajansı 

ve TRT'nin ''Balyoz Güvenlik Harekatı Planı'' iddialarına ilişkin 1. Ordu 

Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile emekli Tuğgeneral Süha 

Tanyeli'nin evlerinde arama yapıldığı haberini Çetin Doğan'ın eşi Nilgün 

Doğan 'Evde herhangi bir arama söz konusu değil' diyerek yalanlamıştı. 

Arama muamması Çetin Doğan'ın evinin aranmaya başlamasıyla sona 

erdi.  

TRT ve AA'nın henüz arama yapılmadan Doğan'ın evinde arama yapılacağını bildiği 

de ortaya çıktı.  

Haberler üzerine aramayı bekleyen Emekli Orgeneral Çetin Doğan, "Nihayet geldiler 

şu an evim aranıyor!" açıklamasını yaptı.  
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***  

Cihaner dosyası Erzurum'a geri gönderildi.  

Başsavcı Cihaner'in dosyası yetkisizlik kararıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 

gönderildi.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, "Erzurum Cumhuriyet 

Başsavcılığınca ’yetkisizlik’ kararıyla ilgili gönderilen dosya, İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığının CMK 250. madde ile yetkili biriminde görevli Cumhuriyet Başsavcı 

Vekilleri ve Cumhuriyet Savcıları tarafından incelenmiş ve suç yeri itibarıyla yargı 

alanımız dışında kaldığı gerekçesiyle, ’yetkisizlik’ kararı verilerek dosya, kurye ile 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmiştir" dedi.  

Soru şu eğer suçlanan hukuk adamı ve arkasında güçlü avukatlar olmasa bu dosya 

geri gider miydi?  

***  

Bülent Arınç'tan medyaya 'düzey'li eleştiri: Tuuu size   

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Erzurum Özel Yetkili 

Cumhuriyet Başsavcısı Osman Şanal’ın Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan 

Cihaner’in Erzincan Adliyesi’ndeki makam odasında yaptığı aramanın medyada 

“Adliyeye baskın” başlığıyla yer bulmasını eleştirerek “Adliye basıldı diyorlar. Tüü 

size. Bunlar hep basmaya alışmışlar. Darbeye alışmışlar. Ama kafaları basmıyor” 

dedi.   

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 4 özel yetkili savcının yetkisini 

kaldırma kararını ise “Bundan 4 yıl önce iddianamede yanlışlık yaptı diye gencecik 

bir savcının hayatıyla oynayanların yeni oyunlarına izin vermeyeceğiz” diye 

konuştu.   

Kendisi Arınç’tır ne söylese yeridir…  

Bu yandaş ya da karşı denilen ama son dönemlerde yusuf medyası diye anılan basın 

kuruluşlarına da haddini bildirmiş Bilge Lama!!   

Siz misiniz berduş diliyle haberleri abartan tuuu…  

İşte size Türkiye’yi idare eden bir seviyeli düzey …!   
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***  

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait 52 akarsu santralini, Özelleştirme Yüksek 

Kurulu kararı sonrasında 19 bölgeye ayırarak ihale sürecini başlattı.  

İşletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek santraller için bine yakın şirket 

önyeterlilik belgesi aldı. 

200’e yakın şirket de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na teklif verdi.   

Ya bu ülkede devlet ne yapıyor?   

Sadece ihale mi hazırlıyor.   

***  

Solcu, Marks'ın arkadaşı gazeteci Swinton,  1880 'lerde New York Times'ta yazıyor.   

Gazete bir Yahudi tarafından satın alındıktan sonra düzenlenen toplantıda, davetli 

gazeteciler basının onuruna kadeh kaldırmak üzere kürsüye çağırıyorlar onu. 

Swinton elindeki kadehiyle kürsüye çıkıyor.   

Çıt yok...   

Ve tarihi cümleler dökülüyor bir bir ağzından.   

"Dünya tarihinin şu anına dek, Amerika'da "Özgür bağımsız basın" diye birşey 

olmamıştır. Bunu siz de biliyorsunuz biz de..." diye başlıyor sözlerine;  "Hiçbiriniz 

düşündüklerinizi olduğu gibi yazmaya cesaret edemezsiniz. Bunu yapmaya 

kalktığınızda yazdıklarınızın önceden basılmayacağını bilirsiniz çünkü. Çalıştığım 

gazete bana düşüncelerimi özgürce yazmam için değil, tersine yazmamam için 

haftalık bir ücret ödüyorlar. İçinizde benzer biçimde benzer ücret alan başkaları da 

vardır. Düşüncelerini açıkça yazacak kadar salak olan herhangi biri, sokakta başka 

bir iş arıyor olacaktır. Gazetemin herhangi bir sayısında düşüncelerimi apaçık 

yazmaya izin verseydim, 24 saat dolmadan işimden atılırdım. Gazetecilerin işi; 

gerçeği yok etmek, düpedüz yalan söylemek, saptırmak, kötülemek, servet 

sahiplerine dalkavukluk etmek, kendi gündelik ekmeği uğruna yurdunu ve soyunu 

satmaktır. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de… Öyleyse şimdi burada "bağımsız özgür 

basının" (!) "şerefine" (!) kadeh kaldırmak saçmalığı da nereden çıktı? Bizler, 

sahnenin arkasındaki zengin adamların oyuncakları, kullarıyız. Bizler ipleri çekilince 

zıplayan oyuncak kuklalarız...   
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Onlar ipleri çekiyorlar ve biz dans ediyoruz.   

Yeteneklerimiz, olanaklarımız ve yaşamlarımız, hepsi başkalarının malı.  

Bizler entellektüel fahişeleriz.”    

Not: Swinton toplantıyı şaşkın bakışlar arasında terk etti.. Gazeteden istifa etti ve 

kimseden para almaksızın 'John Swinton's paper diye tek yapraklı bir "gazete" 

çıkartmaya başladı.   

***  

Geçen hafta sol.org.tr de Ali Öz’ün Tekel çadırlarında çektiği bir mukavvaya yazılmış 

slogan hükümetin duruma bakışını tam olarak açıklıyordu.  

“Bizlere 10 bin cese torbası Sizlere 367 kilo Hint Kınası”  

***  

Yaşasın Türkiye Tanzanya ile iş ortağı oluyor!!!!   

Vize de kalkı direk uçuşlar başladı…   

Artık sırtımız yere gelmez.  

***  

Türk kadını istihdamda geri, şiddet mağduriyetinde lider.    

Başbakanlık'ın kadın raporu, aile içi şiddet konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya 

koydu. Türkiye'de istihdamda 'zayıf' olan kadınlar, şiddet mağdurluğunda ise önde 

geliyor  

Başbakanlık tarafından hazırlanan bir rapor, Türkiye'de kadınların iş hayatından 

uzaklaşıp eve kapandığını ortaya koydu. Başbakanlık'a bağlı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Türkiye'de Kadının Durumu' konulu Şubat 2010 tarihli 

raporda, kadınların iş yaşamından uzaklaşması rakamlarla yansıtıldı.   

Aynı raporda yer alan 'kadına yönelik şiddet' araştırması ise ürkütücü.   

Rapora göre Türkiye'de her yüz kadından 43.9'u hayatının bir döneminde şiddete 

maruz kalıyor.   

Fiziksel ve cinsel şiddeti birlikte yaşayan kadınların oranı 41.9. Yaşadıkları şiddet 

sonucunda hastanede tedavi gerektirecek boyutta yaralanan kadınların oranı da 
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yüzde 25 civarında.   

Şiddete uğrayan kadınların yarısı, bu olayı anlatmaya bile cesaret edemiyor.  

Raporda, Türkiye'de kadının üretime katılmasındaki düşüşü sayılarla irdelendi.   

'Kadınların işgücüne katılımının sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru 

olduğuna' da dikkat çekilerek, 'Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen, kadının 

niteliksel gelişimini ve işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların 

oluşamaması, bu düşüşün önemli nedenlerinden biridir' ifadesi kullanıldı.   

Rapordaki verilere göre, kadınların işgücüne katılma oranı  

1990'da yüzde 34.1 civarındayken,  

2002 yılında yüzde 26,9,  

2004 yılında yüzde 25.4 ve  

2008 yılı için yüzde 24.5 olarak belirlendi.   

1990'dan 2008'e kadar kadınların işgücüne katılımında yaklaşık yüzde 10 puanlık 

düşüş görüldü.  

Rapor, kadınların çalışma yaşamında yer almasıyla ilgili çarpıcı bir gerçeği daha 

gözler önüne serdi. Son verilere göre (2008), kente göre kırsal alanda daha çok 

kadın işgücüne katılıyor.   

Ancak kırsal alandaki her 100 kadından 84'ünün tarım kesiminde çalıştığı ve 

bunların da yüzde 77 gibi ezici çoğunluğunun 'herhangi bir ücret almaksızın' aile 

işçisi olarak çalıştığı vurgulandı.  

***  

Yine bir maden kazası faciası,   

yine işçi ölümleri...   

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'e göre devletin yapacakları bir yere 

kadar.   

Suç, eğitimsiz işçilerde!!!!  

Elbette işçiler madencilik eğitimini kendi bahçelerinde kazma kürekle delikler 

açarak almalı… Devlet ne yapsın herşeyi devletten beklememek gerek.  
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***  

AKP ye AKP diyoruz diye.edepsiz olmuş idik.  

Şimdi de AKP ye oy vermedik diye kanı bozuk olduk!   

Ya ben? Hiçbir partiye oy vermedim benim kanımda biraz birşeyler sağlam kalmış 

mıdır? 

 Oyumu satıyorum satıyorum 

cemaat ile birlikte..  

Başbakanlık'ın yeni Basın Müşaviri, Kanal-7 kökenli 

Kemal Öztürk oldu. 

Peki; adı AKP hakkında açılan kapatma davasının iddianamesinde de 

geçen Kemal Öztürk kim? 

1969'da Ağrı'da doğdu.  

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. 

Yazı hayatına 1990 yılında İran Devrimi yanlısı bir yayın politikası olan "Girişim" ve 

"Selam" isimli dergilerde başladı. "Bu Meydan", "İmza", "Nehir", "Yeni Zemin", 

"Sözleşme", "İstanbullu" dergilerinde Mir Mahmut Rıza mahlasıyla laiklik karşıtı 

yazılar yazdı.  

1995'te muhabir olarak "Yeni Şafak" Gazetesi'ne, 1996'da da belgesel yapımcısı 

olarak Kanal-7'ye geçti. Hazırladığı "İlk Meclis" belgeseli, laiklik karşıtı bulundu ve 

RTÜK tarafından yasaklandı.  

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hakaretten bir yıl hapse mahkûm oldu. 

1999'da Kanal-7'den ayrılarak, dil ve mesleki eğitim almak üzere Amerika'ya gitti. 

Daha sonra Bülent Arınç'a danışmanlık yaptı; ardından AKP Basın Bürosu'nda görev 

aldı. 

Nükte Yayınları'ndan 1994 yılında çıkan ve Mir Mahmut Rıza mahlasıyla yazdığı "Bir 

Garip Oğlanın Hikâyesi" kitabı mahkeme kararıyla toplatıldı. Bu kitap yüzünden de 

bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
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Bakın, yeni Başbakanlık Basın Müşaviri, 15 yıl önce yazdığı o kitapta kahramanların 

ağzıyla neler diyordu:  

 "Devlet kimdir? Helvadan yapılmış puttur."  

 "En sonunda beni bir numaralı terörist yapacak bu pez...nkler, bütün laikleri bir bir 

şişe geçirecem, ondan sonra anlayacaklar laikliğin faziletlerini. Elin o...pusu bile 

kalkıp 'Ben laikim, namusumla çalışıyorum, kimse karışamaz' demeye başladı. Ula 

ben böyle laikliğin..."  

 "Bak bizim sahte Müslümanlar nasıl bölücülük yapıyorlar. Ben bu yüzden bu 

adamları sallandıralım diyorum. Ayrıcalık yapanın dinde de katli vaciptir çünkü. Ama 

dinleyen yok!"  

 "Herkes, sineğin şıraya yapıştığı gibi laikliğe sarılır ama kimse onun gerçekte ne 

anlama geldiğini bilmez. Ne kadar da utanmazlar. Rahmetlinin (Atatürk'ü 

kastediyor) mirasına sahip çıkan mendeburların hiçbiri, laikliğin ne anlama geldiğini 

ve nereden geldiğini bilmezler."  

 "Eskiden Türkler'in yetiştirdiği 'marimus öküzü'nün sol arka bacağının uyluk yeri ile 

işkembesinin ayrıldığı yerde bir et parçası bulunur. İşte tam buraya 'laik' denir. Vee 

bugün kullandığımız kelimenin de aslı buradan gelmektedir."  

Yaşasın başbakanımız kendisi için doğru seçim yapmış  

*** 

Bir başbakan düşünün demokratikleşme adına ülkenin en popülar “sanatçıları” ile 

kahvaltılar ediyor.  

Gazeteleri okumayın diyor.  

Gazete patronlarını eleştiren köşe yazarlarını işten atın diyor.  

Kendinin ve millet vekillerinin konunulmazlığını kaldırmıyor.  

Adaletten şikayet ediyor da hangisinden olduğu belli değil.  

Yargıya güvenmiyor onun için Meclisin parti kapatma işini üslenmesini istiyor.  

Devlet arşivlerindeki belgeleri, Muhalefete “Açıklarım” diyerek şantaj yapıyor.  

Şu DEMOKRASİ ne kadar sihirli bir kelimedir ki bu başbakan diktatörlüğe gidiyor ve 

kimse dur demiyor.  
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***  

Taraf gazetesi yine bir ilke imza attı. İlk defa bir ulusal gazetede Kürtçe köşe yazısı 

yayınlandı. Taraf Gazetesi yazarı Önder Aytaç bugünkü köşe yazısını Kürtçe olarak 

yazdı, altına da Türkçesini.. Aytaç'ın  yazısı ‘Em gışk bırane ev xişma çıma!’ / 

‘Hepimiz kardeşiz, bu öfke ne diye’ başlıklı.  

İlklerin gazetesi!!!  

Aptalığıma verin ama anlamadığım şu, eğer bu yazıyı Kürt kökenli vatandaşlar 

okuyabiliyorsa zaten sorun yok.  

Okuyamıyorsa neden Kürtce yazılıyor?  

***  

İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün sivri biber oldu.  

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende 

fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.  

Şubat ayında fiyatlarında artış görülen madde sayısı 97 oldu.  

Geçen ay, Gıda Harcamaları Grubu Yaş Kuru Sebze ve Meyve grubunda olan sivri 

biber yüzde 33,66 oranıyla fiyatı en fazla artan ürün olurken, bunu yüzde 32,18 ile 

maç giriş bilet ücreti, yüzde 27,37 ile kıvırcık salata, yüzde 23,18 ile patates izledi.  

Şubat ayında soğan yüzde 106,41 oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren 

madde oldu. Yıllık bazda kısa filtreli sigaranın fiyatı 82,61, patatesin fiyatı yüzde 

70,54, uzun filtreli sigaranın fiyatı ise yüzde 61,54 oranında arttı.  

*** 

Başbakanlık Basın Merkezi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart itibariyle 

malvarlığını açıkladı. 

Erdoğan’ın, 1 Mart tarihi itibarıyla, bankada 2.3 milyon TL’si bulunuyor. 

Malvarlığında, 40 bin TL değerinde Arnavutköy-Bolluca Köyü’nde 376 metrekare 

arsa, 10 bin TL değerinde Güneysu-Dumankaya Köyü’nde 2 bin metrekare arsa 

taşınmazlar arasında yer aldı. 

Erdoğan’ın 500 bin lira da alacağı var. 
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Başbakan Erdoğan’ın, banka hesaplarında ise 2.366.109,95 TL’si (Şirket hisselerinin 

satış geliri, emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve milletvekili maaşlarının toplamı) 

bulunuyor. 

Ülkemizde işini bilen memurlar artık idareci….  

***  

Anadolu'da Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'den sonra, Hilal TV'nin sahibi, eski 

Anadolu'da Vakit ve Yenişafak yazarı Mustafa İslamoğlu'nun bir erkek çocuğa 

tecavüz ettiği ortaya çıktı.  

İslamoğlu, Hilal TV'de 'Tefsir Saati' adlı programın sunuculuğunu yapıyor.  

Odatv.com’un haberine göre, İslamoğlu’nun başını çektiği “Akabe Grubu” olarak 

bilinen büyük bir cemaati bulunuyor. İslamoğlu; Vakit’te Arif Çevikel, Yeni Şafak 

gazetesinde ise Sami Hocaoğlu takma adlarını (müstear) kullandı.  

Son dönemde Gülen cemaati ile de yakınlaşan İslamoğlu, geçtiğimiz haziran ayında 

ABD’ye yaptığı seyahatte Fethullah Gülen’i ziyaret etti. İslamoğlu’nun Akabe Vakfı 

ve Hilal TV’si ne tesadüfki sık sık Taraf’a reklam veriyor.  

İslamoğlu’nun bir sırrını İBDA düşüncesine yakınlığıyla bilinen Baran dergisi ilk 

olarak 28. sayısında olayı gündeme getirdi.1980 yılında İslamoğlu’nun dini 

konularda ders vermek üzere evine aldığı T.D’ye tecavüz yeltendiği ortaya çıktı ve 

adli tıp raporuyla da kanıtlandı.  

İslamoğlu ırza geçmeye teşebbüs suçundan 2 buçuk yıl ceza aldı.  

***  

Borç kriziyle sarsılan Yunanistan’a, finansal destek beklediği AB’nin en büyük 

ekonomisi Almanya’dan, “Adaları sat, borcunu öde” önerisi geldi. Yunanistan’ın 3 

bin 54 adaya sahip olduğu, emlak sitelerinde bir ada için 45 milyon euro teklif 

edildiği belirtildi…  

El parası ile ekonomi yaparsan adanı da sattırırlar… ananı da  

***  

Oyumu satıyorum satıyorum cemaaat ile birlikte…  

İsmailağa Cemaati'nin sözcüsü Saadettin Ustaosmanoğlu sözünü sakınmadan 
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konuştu.  

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in hakkında soruşturma açtığı 

İsmailağa Cemaatinin liderinin yeğeni "AKP bizi korumak zorundadır, çünkü onlara 

oy verdik" dedi.  

Ancak AKP'den memnun olmadıklarını da sözlerine ekledi ve "Kendilerini 

toplasınlar" diye AK Parti'yi uyardı.  

Cemaatin sözcülüğünü yapan yeğen Ustaosmanoğlu cemaatin bazı üyelerinin 

bakanlarla, Ankara'yla ticari ilişkilere girmiş olduğunu kabul etti. "Tabii arayacaklar, 

oy vermişler, oy verdikleri kişilerden yardım isteyecekler. Bundan doğal ne var?" 

dedi.  

Ustaosmanoğlu'na göre bu işler vakai Adliye'dendi.  

 AKP'nin kendini korumak için İsmailağa olayına girdiğini söyleyen Ustaosmanoğlu 

şunları söyledi: "AKP İsmailağa cemaatini korumak zorundadır. Çünkü ondan oy 

aldı. Kimse riyakarlık yapmasın. Herkes yandaşını korumakla mükelleftir. 

Diğerlerine zulüm etmek manasına gelmez tabii. Bugünkü hükümete de Saadet 

Partisi'ne de söylediğimiz budur. Size rol verildiğinde kabul edin, rol çalmayın. 

AKP'den mutlak manada memnun değiliz. Kendilerini toplasınlar!.. "  

Ne var canım alışveriş helal… 

 

Utanma...  

Dünyada başka bir ülke yoktur ki deprem sonrası 

resmi kayıplar gün geçtikçe yine resmi ağızdan 

azaltılsın. 

Son depremde, 57 ölü birgün sonra 51 oldu.  

Şimdi 41.  

2007 seçimlerinde de önce bir nüfus sayımı yapılmış, nüfusumuz yaklaşık 

70 milyon çıkmıştı.  

Tam seçimler yaklaşırken TUİK nüfusumuzun beş milyon arttığını açıklamıştı.  
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Seçimden sonra yeniden indi mi, bilemiyorum. 

Elazığ depreminde ölenlerin sayısı iki gündür 51 olarak açıklanıyordu.  

İki gün sonra akşamüzeri Kovancılar Kaymakamlığı ölü sayısında kesin rakamı 

açıkladı: 41... 

Bu akıllara “ziyan” açıklama herkesi de şaşırttı doğal olarak. 

Kaymakam Selçuk Aslan’a göre; bunun nedeni köydekilerin isimlerinin farklı 

olmasından kaynaklandı. 

Aydınlatıcı açıklamayı da valiliğin yapacağı belirtildi. 

Daha da tuhaf olanı, öğle saatlerinde kanallardan bazıları, 51 sayısını 52’ye 

yükseltmişti. 

İş ölüm olunca, kuşkusuz herkes için sevindirici… 

Ama işe bir de ciddi açıdan bakmak gerek: 

İnsana sormazlar mı, sayı saymayı da mı bilmiyorsunuz, 41 rahmetliyi yan yana 

koyup da sayamıyor musunuz, diye. 

Unutmasın 41 kayıbı 51 sayanlar 70 milyonu idare ediyor.  

Sonuç ortada…  

***  

Milli Mücadele'nin en zor günleri... 

Mustafa Kemal ve arkadaşları bir yanda Yunan ilerleyişini durdurmaya, bir yanda 

gerici ayaklanmaları bastırmaya ve diğer yanda da İngilizler, İtalyanlar, Fransızlarla 

savaşıyor. 

O zor günlerde... 

Kanın oluk oluk aktığı o günlerde... 

Kuvayı Milliye kahramanları bir yandan da yeni Türkiye'nin temellerini atıyor. 

Ne yapıyorlar biliyor musunuz; yeni öğretmenler yetiştirmeye çalışıyorlar. Okullar 

açıyorlar. Frengi hastalığıyla mücadele ediyorlar. Vs.vs. 

Ve... 
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1921 yılında... 

Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin temelini atıyorlar. 

Sonra 1924'de... 

Ankara Etnografya Müzesi'ni kuruyorlar. 

Sonra... 

1927'de... 

Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ni kuruyorlar... 

Refet Paşa İstanbul'u İngilizlerden almak için yola çıkmadan önce Gazi Mustafa 

Kemal'in huzuruna çıkıyor. 

Gazi ne diyor biliyor musunuz: 

“Aman dikkat ediniz, İngilizler giderken bizim müzeleri soymasın!” 

Ah... Ah... 

Nasıl yüreğiniz yanmaz. 

Böylesine bir dahinin çocukları bugün müzelerine sahip çıkamıyor!!! 

Yıllardır Ankara müzelerinin soyulmasını sadece seyrediyor. 

Nasıl kan ağlamazsınız... 

Gidin Londra Ulusal Galeri'ye... 

İkinci Dünya Savaşı sırasında “müzedeki eserler zarar görmesin” diye hepsini nasıl 

toplayıp güvenlikli sığınaklara götürdüklerini anlatırlar, filmini gösterirler. 

Gidin St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ne... 

Dünyanın en değerli eserlerinin Hitler'in eline geçmemesi için nasıl dağlara 

kaçırdıklarını anlatırlar, videosunu gösterirler. 

Uygarlık; tarihine sahip çıkmadır insanlığının ve kendi ülkesinin. 

Bizim tarihimize bakınız: 

Bir yanda Türkiye'ye ilk sanat galerisini açtıran, müzeler kurduran, eserlere sahip 

çıkan Mustafa Kemal; diğer yanda yıllardır mirasını yiyerek bir türlü tüketemeyen 
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asalaklar... 

Ne diyelim şimdi. 

Utanın...!  

(Yukardaki yazı Odatv.com dan alınmıştır)  

***  

Doktorluktan öğretmenliğe kadar birçok mesleğe giren robotlar, şimdi de 

gazeteciliğe adım atmaya hazırlanıyor. ABD'nin Illinois Eyaletindeki Northwestern 

Üniversitesinin yapay zeka araştırma laboratuvarında görev yapan bilim adamları, 

gazeteci robot geliştirdi.  

Yapay zeka uzmanları Larry Birnbaum ve Kris Hammond'ın genç gazeteci John 

Templon (27) ve bilişim sistemleri mühendisi Nick Allen (25) ile birlikte geliştirdiği 

robot, gerekli veriler girildiğinde, spor haberi yazabiliyor. 

“Fazla mesaiden korkmayan” ve “maaşından şikayetçi olmayan” “Stats Monkey” adı 

verilen deneysel program, şu anda sadece beyzbol haberlerini yazabiliyor. 

Bu habere en çok Erdoğan sevinir sanırım.  

Üzülecek olanlar ise “yandaş” medyanın köşe yazarları…  

Yakın tarihte onlara ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor.  

***  

Kadın ve aileden sorumlu bakanımız Aliye hanım kafayı taktı.  

Aman bir vitrin bakanı olarak birşey yapmıyor demesinler…  

Ebeveyn izleme kurulu,  

evlilik kredisi,  

ve eşcinsellere geldi sıra doğal olarak.  

Nede olsa vurucu bir konu.  

Eşcinsellik hastalıkmış ve de tedavisi gerekirmiş.  

Kim tutar seni, tutabilene türban taksın.  

***  
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Radikal Gazetesi Haber Başlığı; “İran'da taş atan öğrenciye idam “  

Ya Türkiye’de: çocuklara 20 yıl  

Ne de olsa gelişmiş ülke…  

***  

8 yıldır ülkeyi Demokratlaştırdığını iddia eden  AKP’nin Türkiye’sinde:  

Bir gösteride ellerin kirli, terliysin, taş atmışsın ki – “20 yıl !!” 

Tekel işçisi isen - “4C” 

Bir gizli tanık yada ihpar ile komutanına suikastında adın geçiyorsa - “Öl kurtul” 

İrtica ile mücadele ettiğin iddia mı ediliyor - “Silivri'ye” 

İdarecilerin karikatürünü mü çizdin - “Ver haracı” 

Eleştiren bir yayın kuruluşu musun - “Ver haracı” 

Dinliyor musun - “Afferin” 

Fişliyor musun - “Afferin” 

Bu milletin %70'nin kanı bozuk - “Afferin” 

Sanatın içine tükürürüm - “Afferin”  

Numaralı Cumhuriyetçi misin - “Afferin”  

Seçmene hakaret - “Afferin”  

Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği mahkeme kararı ile ispatlanan siyasi 

partiye –”para cezası ve iktidar”…  

***  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ‘Ben de Kunta Kinte idim’ dedi…  

Roots romanının yazarı rahmetli Alex Haley mezarında dört dönüyordur … 
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Ayık kafayla batıranlar 

Uzmanların 'yıkılabilir' dediği Doğu Anadolu Fay Hattı 

üzerinde bulunan Ardahan'da normal olup da aslında 

tuhaf olaya gelelim önce.  

23 Şubat İlköğretim Okulu 15 gün önce depreme dayanıklı olmadığı için 

boşaltıldı. Okul ve 700'ü aşkın öğrenci, daha önce valilik olarak kullanılan 

binaya taşındı.  

Ancak bundan sonra yapılan uygulama herkesi şoke etti. Okul, Halk Eğitim 

Müdürlüğü binasına çevrilip, görkemli bir açılışla faaliyete girdi.   

Kadınlara dikiş-nakış gibi değişik branşlarda eğitimlerin verileceği bina, gecen cuma 

günü Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Görgülü ve 

kursiyerlerin katıldığı törenle hizmete açıldı.  

Vali Tekmen, 'Okul depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle emrinizle boşaltıldı. 

Şimdi çoğu, o öğrencilerin anneleri olan büyükleri yerleştiriyorsunuz' şeklindeki 

soruya şu yanıtı verdi:  

'Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle öğrencilerimizi feda mı ettik? 1999'da 

yaşanan depremin ardından neredeyse tüm binalar için güçlendirme yapılması 

yönünde öneride bulunuldu. Belki burası için de deprem olması halinde, 

güçlendirme çalışması gerekir. Şu anda mahsurlu olacağını sanmıyorum. Milletin 

huzurunu bozacak şeyler söylemeyin.'  

İl Milli Eğitim Müdürü ise 'sıkıntı yok' dedi.  

Bu yukardaki cümleyi T.C. Valisi evet evet bizleri idare eden vali kurdu. Kendisini 

kutluyor, Türkçeye yaptığı katkılardan dolayı müteşekkir olduğumuzu, 

sorumsuzluğuna rağmen bildiriyoruz… 

*** 

Adana’da bir mahkûm, cezasını çekmesine rağmen 11 ay “yanlışlıkla” içeride 

tutuldu. Devletin 11 ay için ödediği tazminat ise 2 bin lira! 

Medyanın en sevdiği anketlerdendir, “hangi kuruma ne kadar güvenirsiniz?” 

Anketle ölçülen ne olursa olsun, Türkiye’de yargı, daha doğrusu halkın kafasında 
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aldığı biçimiyle “mahkeme”, uzak durulması gereken bir yerdir. Güven olmaz, belli 

de olmaz, yolu düşene “Geçmiş olsun” denir. 

Hemen herkes haksız yere içeri atıldığını düşünür de, gerçekten haksız yere hapse 

girenler de pek az değildir hani. 

Böylece mahkeme, bir günlük özgürlüğün gaspı rayiç değerini belirlemiş oldu: 6 lira. 

18 yaşında hata ile içeri atılan bir kişi tüm hayatı boyunca (52 yıl) hapiste yatsa, 

devletin ödeyeceği bedel 113.880 TL.  

Bugünki çapraz kurla 74.000Amerikan doları. 

Bu ülkede kişi başına gelir 10.000 dolar değil miydi? 

Bir hesap yanlışlığı yok mu sizce…  

***  

Nüfusun %23.8 i yurt dışında doğmuş 

Nüfusun % 43.69 u yurdışında doğmuş ebeveyinlere sahip, 200 den fazla farklı 

ülkeden gelmiş, 

230 üzerinde farklı dil ya da lehçe kullanılıyor,  

120 farklı inanış ya da din var…  

Burası neresi mi?  

Avustralya’nın Viktorya Eyaleti.  

Ve…. Bu hafta hoşgörü haftası…  

Böyle bir toplumun parçası olduğunu bilmek insana huzur veriyor.  

Bazılarına duyrulur!  

***  

Tüm dünyadan ateistler Avustralya'nın Melbourne  kentinde toplanıyor.  

Her yıl yapılan toplantı, ateistlerin en büyük buluşma platformu olarak biliniyor. Bu 

yıl 2500 bilet satıldığı, geçen yılki toplantıya katılımın ise bunun neredeyse üç katı 

olduğu bildiriliyor. 
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Küresel Ateistler Buluşması, dünyanın dört bir yanından bilim adamı, felsefeci, yazar 

ve mizahçıyı bir araya getiriyor. Toplantının sonunda da dinin toplum üzerindeki 

olumsuz etkilerine ilişkin bir açıklama yapılıyor.  

Bu yılki toplantıda ek olarak, dini kurumların vergi mükellefleri üzerindeki yükünü 

anlatan bir film gösterilecek. Oturuma "God Delusion" (Tanrı Yanılgısı) adlı kitabıyla 

tüm dünyada ilgi toplayan Richard Dawkins'in de katılacağı belirtiliyor.  

Bu allahsız buluşma sanırım yukardaki Viktorya eyaletinin yapısından gelen 

hoşgörünün sonucudur. 

***  

Avrupanın kültür başkentinde  

şehrin göbeğinde  

otobanda  

arabanın içinde  

boğularak ölüyorsun  

ve  

bilir kişi raporuna göre 

tek suçlu  

doğa…!  

*** 

Bir alıntı: 

Takvimler 1923... 

Adres Kordon. 

Naim Palas. 

Cumbada oturuyor Sarışın Kurt. 

Sevmez fazla yemeği. 

Leblebi var önünde. 
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Garson titriyor, çünkü çocuk Rum. 

Sesleniyor Gazi, şefkatli... 

"Vre Dimitri" diyor: 

"Gel bakayım." 

Çocuk "Buyur Pasam" diyor ş`lere dili dönmeyen, kırık dökük Türkçesiyle. .. 

"Sizin Kosti ...." diyor, işgal sırasında kasıla kasıla İzmir`e gelen Yunan Krali 

Konstantin`i kastederek,  ".... geldi mi buraya?" 

-Geldi Pasam 

-Oturdu mu bu masaya?  

-Oturdu pasam 

-Güneş batarken rakı içti mi? 

-İçmedi Pasam. 

-E o zaman sormadın mı be çocuk, Ne halt etmeye almış İzmir`i?  

O nedenle "Rakıyı alkol zannedip"  Mustafa Kemal`e "sarhoş" diyenlere güleriz biz 

İzmirliler.. . 

"Allah`ın geri zekalıları, adam sarhoş kafayla kurmuş memleketi, siz ayık kafayla 

batırıyorsunuz" deriz.!  

YILMAZ ÖZDİL 

 

AKYASA  

Süslemeleri çıkartılınca görülüyor ki anayasaya 

uymayan parti anayasayı partiye uydurmaya 

çalışıyor. 

*** 

Şubat ayında Ali Bulaç’ın yeni Anayasa’nın hazırlanmasında Şeriat 

uygulamalarının hatırlanması çağrısının ardından, bu defa Ali Ünal 
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“kanunlar kudsî bir değerden gelmeli” dedi. 

AKP’ye değişikliklerle ilgili Zaman gazetesinden yapılan akıl hocalığı artık açık ve net 

şeriat uygulamalarından feyz alınması gerektiğini söylüyor.  

Ali Bulaç, 24 Şubat yazısında, Anayasa için Şeriat hükümleri ve uygulamalarının 

kaynak olması gerektiğini savunmuştu. Bu hafta da Ali Ünal aynı çağrıda bulundu. 

Yazının başlığı “Anayasa Tartışmaları”.  Yazıda kanunların bir maksada, bir değer 

üzerine oturması gerektiğini belirtip, uzun uzun Muhammed dönemi Mekke ve 

Medine`sindeki hukuk yapısını aktararak, şu örneği verdi:  

“İslâm, tebliğ sürecinde insanların zihinlerine ve kalblerine yerleştirmediği hiçbir 

doğruyu önce kanun olarak koymamış, önce zihinleri ve kalbleri hazırlamış, sonra 

ilgili kanunları koymuştur. Meselâ, kadınlara tesettür emri gelmeden önce 

Peygamber Efendimiz'e kadınlara örtünme emri vermesi için defalarca müracaatta 

bulunulmuş ve bu emir nihayet bir Kur'an hükmü olarak gelince, onu seve seve ve 

gereklilik olarak görüp tatbik etmeyen Müslüman kadın kalmamıştır.”  

Anayasa ve kanunların, halkın büyük çoğunluğunun benimseyeceği değerler üzerine 

oturmadığı ve halkın bu değerler istikametinde eğitilmiş olmadığı durumda tesirsiz 

kalacağını savunan Ünal, “Bu çerçevede kanunlarla değerler ve eğitim birbirini 

desteklemesi gerektiği gibi, hayatı kuşatan sistem, bütün inanç, düşünce, içtimaî, 

siyasî ve ekonomik boyutlarıyla tam bir âhenk içinde olmalı ve kanunlar hem bu 

âhenkten kaynaklanmalı hem de onu destekleyici olmalıdır” dedi.  

Ünal, “halkın büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için onların inancına uygun bir 

hukuk, diğer adıyla Şeriat yerleştirilmeli” diyor.  

Ünal, devam ediyor ve “İnsanlar, özellikle Müslüman halk için kanunlar ve üzerine 

oturduğu değerler, halkın büyük çoğunluğunun kabul ettiği, edeceği kaynağa 

dayanmalı, yani halk nazarında "kudsî" bir kaynaktan gelmelidir” dedi.  

Modaya uygun olark Cumhuriyet fikrine saldırmayı da ihmal etmeyen Ünal’ın yazısı 

söyle son buldu: “Türkiye, Cumhuriyet tarihinde her şeyden önce halkının 

değerlerini reddetti; sonra, bırakın bu değerlere dayalı bir anayasaya sahip olmayı, 

kendi içinde bütün bir sisteme de sahip olamadı. Sürekli revizyon geçiren sistemle 

eğitim asla birlikte yürümedi. Ve bu süreçte biz daha çok kanun ve anayasalar 

yapar, bozar ve değiştiririz.”  

Yaşasın, araç Demokrasi!  
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***  

Padişah torunu sarayını satıyor.  

İstanbul’da yaşayan Türkiye güzeli Manolya Onur’un eski eşi ve Abdülmecit’in 

torunu Mükerrem Şah, mali durumu bozulunca Hindistan’daki sarayı satışa çıkardı.  

Tüm gazetelerde bu haber..  

Padişah torunu için çok üzüldüm ama o sarayı alacak bir çok padişah var 2010 

Türkiyes’inde.  

*** 

% 10 seçim barajını istikrar için düşürmüyorlar. 

AKP, işsizlik ve yoksulluğun tavan yaptığı ülkede baraj düşerse ‘istikrarın’ 

bozulacağını iddia etti. 

*** 

Yeni anayasa taslağını, 

AKP nın dışındaki hiçbir siyasi parti desteklemiyor. 

Sivil örgütlerin ezici çoğunluğu desteklemiyor. 

TÜSİAD desteklemiyor. 

Odaların çoğunluğu desteklemiyor. 

Hukukçular desteklemiyor. 

Kim destekliyor? 

AKP 

Bazı köşe yazarları, 

Medya maymunları. 

Anayasa toplumun ortak uzlaşma metni ise, bu değişikliğin adı olsa olsa akyasa 

olur. 

Bazılarını aklamak içinde gerekli hani... 

*** 
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Gecen hafta bir e-posta aldım ve sizin ile paylasmak istiyorum 

From: ozgurxxxxx@xxxmail.com (e-posta kisisel haklar dolayisi ile gizlenmistir.) 

“Savcı Cihaner’i apar topar aldılar, adliye bastılar, evini aradılar. 

Günlerdir gelişen olaylar zinciri neticesinde ‘devlet krizi’ bile çıktı. 

Konuyu ve gelişmeleri az çok herkes bildiği için bu kısımlara çok girmeyeceğim. 

Peki asıl neden neydi? 

Gerçekten başsavcı bir cemaat yapılanması hakkında yürüttüğü araştırma nedeniyle 

mi cezalandırılıyordu? 

Hayır, gerçekler şunlar: 

* AKP, olayın cemaat üzerine giden bir başsavcının kendileri tarafından 

cezalandırlıyormuş görüntüsünden memnun. 

* AKP, olayın Ergenekon davası vb. konularla ilişkilendirilmesinden ve siyasi bir 

olaya dönüşmesinden memnun. Bu sayede konunun aslı hiç araştırılmıyor, çünkü 

tribünler dolu, herkes maça odaklanmış durumda. 

* AKP, olayın bir yüksek yargı çatışmasına dönüşmesinden memnun. Çünkü AKP-

Asker, AKP-Yargı, AKP-AdınıSenSöyle tartışmalarının hepsinde mağdur, mazlum 

rolünü kimselere kaptırmıyor. Bu süreçlerde basın yoluyla sürekli kurumlar 

yıpratılıyor. 

Olayın gerçek sebebi ne olabilir? 

Erzincan altın, gümüş ve diğer değerli metal varlıkları açısından çok zengin bir bölge. 

Sadece altın rezervinin ilk yapılan çalışmalarda bugünkü değerle 3milyar dolar 

(yaklaşık 80 ton) olduğu söyleniyor. Bu rakam uzmanlara göre ancak devede kulak. 

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni ruhsatı alan şirket tahmin edin kim? 

Sürpriz yok: Çalık Maden. 

Hani Holding’inin genel müdürü var ya, Başbakan’ın damadı. İşte o şirket. 

Ortağı kim? 

Sürpriz yok: Anatolia Minerals. 

İsmi Anatolia Minerals ama bir Kanada şirketi. İlginç değil mi? Kanada şirketinin adı 
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Anadolu Madencilik. 

Ortakları kim dersek yine sürpriz yok: Ahmet Çalık. Artık Türkiye’de her taşın 

altında aynı ismi görmek mümküm. 

Çalık Holding’in maden konusundaki stratejik ortağı Ahmet Çalık’ın da member of 

board’da olduğu AMDL grubu. AMDL’nin açılımı Anatolian Minerals Development 

Limited. 

Kim bu AMDL diye sorarsak karşımıza yine sürpriz olmayan bir global şirket çıkıyor: 

Rio Tinto. 

Rio Tinto ismi yabancı değil, dünyada daha çok çevre katili olarak anılıyor. Kısaca 

Rio Tinto, 200 milyar dolarlık bir şirket, yaklaşık yarısının sahibi UK asıllı. 

Ayrıca geçtiğimiz yıl Çin’de bu şirketin 5 yetkilisi fesat ve casusluk suçlamasıyla 

(corruption and espionage) tutuklandı. 

Rio Tinto’nun büyük hissedarı Rothschild ailesi. İşte bu da hiç sürpriz değil. 

Rothschild ailesi 16. yüzyıldan beri avrupanın en köklü ailelerinden biri. Bankacılık 

ve finans piyasasında neredeyse her büyük şirketin ardında bu aileden biri var. Pek 

tabii ki Rothschild ailesi Musevi kökenli. 

İki büyük dünya savaşını da bu ailenin çıkardığı söyleniyor. Şaka gibi ama gerçek. 

Bu aile son 250 yıldır dünyanın en güçlü odağı, şu anki servetleri 10 triyon dolar 

civarında, yön verdikleri para büyüklüğü ise bunun en az iki katı. HSBC Bank, 

J.P.Morgan-Chase, De Beers, Rio Tinto, Aviva, Citigroup, Exxon-Mobil, Chevron… 

Un Rothschild qui n’est pas riche, pas juif, pas philanthrope, pas banquier, pas 

travailleur et qui ne mène pas un certain train de vie, n’est pas un véritable 

Rothschild. (Edmond de Rothschild) 

Bir Rothschild; zengin, musevi, banker ve hayata yön veren bir işadamı değilse, 

gerçek bir Rothschild değildir. (Edmond de Rothschild) 

Yani bizim savcı yaş tahtaya basmış. 

Savcının Çöpler köyündeki Çalık ve Anatolia Minerals ortaklığına ait Çukurdere 

Madencilik Şirketi konusunda yaptığı araştırmalar konuyu buralara getirdi. 

Anlayacağınız bizim savcının tek suçu Erzincan’da görev yapıyor olması.” 
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geometri hocası  

Teğet geçen Türkiye’de 300 bin esnafa icra takibi… 

Başta İstanbul Ticaret Odasına bağlı 50 bin esnaf icralık olurken bu sayının 

Türkiye genelinde 300 bini bulduğu iddia edildi.  

Ellerine ulaşan icra kağıtlarını gören esnaf şok yaşarken 300 bin esnafın 

sadece ana para olarak 25 milyon TL'ye yakın aidat borcu olduğu 

öğrenildi. 

*** 

Google'da Türkçe sorulan ve çıldırtan aramalardan bazıları: 

- Evliyim ama uygunum 

- sevgilim için ufak aşk sürprizleri 

- nod32 ilacı indir (nod32 bir antivirüs programıdır) 

- dovlond vinap  (download winamp yazmak istemiş) 

- iğrenç videolar (napıcaksa artık) 

- isimle numara bulma 

- aykü testisi 

- istediğin msn adresi çalma 

- msn şifreler kıran program 

- sevgilim beni aramıyor neden? 

- tarot baktırmak istiyorum rezzan kiraz 

- bir kıza nasıl teklif edilir 

- web sitemde nasıl mp3 bulabilirim 

- rapid bedava preminyum 

- d smart kanalını göster 

- sagopa kajmer ve ceza neden kavga etti 
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- yalan dünya dizisi hangi gün 

- ceniferin en özel resimleri 

- tevedeki proramlar 

- nerden ücretsiz dosya uplood edebilirim 

- sevgilime kandil mesajı göndericem 

- evliligi kurtarmanin yollari 

- 1 ayda nasıl şişman olunur 

- yetti artık bu gece belki kafama sıkarım mp3ü download 

- wwwkurtlarvadisi kurtlarvadisi@.com (bu abi/abla nın ne aradığı belli değil) 

- lisesi sınav sonuçları 

- KPSSye kimi atadılar? 

- win32 uygulaması degil bunu nasıl çözerim 

- msnde engellendimmi gör bul 

- kız nasıl tavlanır? 

- kekikli resim ve vidoları 

- sevgilim beni aramıyor neden?  

Google yurdum insanına ne yapsın  

***  

Herşeyin helali var da 'helal sex shop' neden olmasın…  

Harem-selamlık uygulamasının geçerli olduğu siteye erkekler sağ, kadınlarsa sol 

tarafta bulunan linke tıklayarak giriyor. Açıldığı gün 70 bin kişinin alışveriş yaptığı 

açıklanan ‘El Asira’ (Toplum) adlı alışveriş sitesinin sahibi Abdülaziz Aouragh, 

mağazalarındaki tüm ürünlerin helal olduğunu, vibratör, porno film gibi ürünler 

satmadıklarını söylüyor.  

Satılanların büyük bölümünü masaj yağları, iç çamaşırları gibi daha ‘makul’ erotik 

ürünler oluşturuyor.  
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***  

Türkiye İstatistik Kurumu, 4. çeyrek ve yıllık büyüme verilerini açıkladı. Son 8 yılın en 

kötüsü. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla 2009 4. 

Dönem sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi 2009 yılı 4. çeyreğinde yüzde 6 büyüdü.   

Bu verilerle birlikte Türkiye ekonomisinde 2009 yılında ne kadar daraldığı da belli 

oldu.  

Türkiye ekonomisi  2001 yılındaki yüzde 5.7'lik daralmanın ardından ilk defa 2009 

yılında yüzde 4,7 küçüldü.  

Merak ettiğim Tayyip Erdoğan’ın geometri hocası kimdi?  

"cemaatler, irtica" out 

"işsizlik" in. 

“DP’nin 1950’de iktidara geldiğinde CHP’yi kapatıp, 

İnönü’yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş 

olması en büyük talihsizliktir” 

“Türkiye 1920’li yıllarda hafızasını kaybetti. 1684’te kilise bir bildiri 

yayınlamış. Biz İngiltere’ye gittiğimizde bu bildiriyi okuduğumuzda 

anladık. Ama Merzifonlu Karamustafa Paşa’nın Viyana’dan merkeze 

gönderdiği arizayı (dilekçe) aramızda kaç kişi okuyabilir, okuyabilse kaç kişi 

anlayabilir” 

“Aradan geçen uzun yıllara rağmen, zaten pek de iyi olmayan demokratik 

hayatımıza tecavüz eden darbecileri yargılayamadık, bu millete reva gördükleri 

yargısız infazların, işkence ve kötü muamelelerin hesabını soramadık. Bugün 

demokratik hayatımızın önündeki en büyük engel hiç şüphesiz, darbeci generallerin 

anayasasıdır” 

“Allah Artvin’i turizmden korusun. Müslüman Türk kültürünün yaşandığı bir tek 

yaylalar kaldı. Orayı da mı turizme açalım? Şayet turizmden kazandığımızı, 

kaybettiklerimizle kıyaslarsak, kaybettiğimiz çok fazladır” 

Bu sözler bir “karşı devrimciye” ait değil… Türkiye Cumhuriyetinin kendisini emanet 
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ettiği “çağdaş” Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu’ ya ait. 

Allah Türkiye Cumhuriyetini korusun…  

Sanırsam başka koruyacak da kalmadı. 

*** 

Kürt sorununa gerici çözüm önerileri gelip buralara dayandı: Rize Belediye Başkanı 

AKP’den daha AKP'li Halil Bakırcı, çözüm olarak "ikinci eşler Doğu'dan alsın" dedi. 

Dahası Bakırcı, gerici olduğu kadar kadınlara hakaret anlamına gelen 

"asimilasyoncu" önerisine bir de devlet teşviki istedi.  

Bakırcı şöyle konuştu: "Bu teşviklerle birlikte olayların aşağıya ineceğine 

inanıyorum. Bu tip evlilikleri öncelikle bekarların tercih etmesi gerekir. Bu tür 

evliliklerin o bölgelerden yapılarak akrabalık bağlarını artırıp hısımlığın hasımlığı 

kaldırmasına yol açmalıyız. Bizim bölgemizde de eskiden kan davalı ailelerin 

barışması için iki aile arasında evlilikler yapılırdı. Bu bizim ve doğunun kültüründe 

vardır. Bunları teşvik ederek artırılmasıyla sorunların daha sorunsuz bir şekilde 

çözüleceğine inanıyorum." 

İşte bu da seçilmiş belediye başkanı örneği ve Türkiye Cumhuriyeti… 

*** 

Amerika'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. İnternetin doğum yeri olan ülkede bir 

senatör, ABD başkanına interneti kapatma yetkisi verilmesini önerdi. 

Joseph Lieberman tarafından önerilen yasa tasarısı, hükümete acil bir durumda 

internet servis sağlayıcılara emir verme yetkisi istiyor. ISP'ler emredilince şalterleri 

indirip interneti kesecek, kesmezlerse ağır tazminatlar ödeyecekler. 

Ayrıca Anavatan Güvenliği altında özel bir birim oluşturulması ve bürokratik 

temellerin atılması isteniyor. Çin gibi savaş durumunda internetin bölümlerini 

kapatabilen ülkeler örnek gösteriliyor. 

Ancak bu da ifade özgürlüğüne bir darbe olarak eleştiriliyor. Bu yasa daha önce pek 

çok kez önerilmiş ancak kabul görmemişti, fakat bu sefer kabul görme ihtimalinin 

oldukça yüksek olduğu konuşuluyor. 

Cinali pardon Binali Yıldırım bu yetkiyi duymasın yoksa hemen o da ister 

*** 
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Bütün gazete ve haber sitelerinde bir haber; “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 

küçük oğlu Mehmet Emre Gül (19) ABD’de girdiği sınavlarda üstün başarı 

göstererek dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi’nde eğitim görme hakkı kazandı.” 

“Gül’e Harvard’ın dışında Columbia, Winston, Chicago ve MIT’den de teklif geldi. 

Mehmet Emre, SAT (Scholastic Aptitute Test) sınavında 800 üzerinden 800 puan 

alarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.” 

Mehmet Emre Gül’ün kırdığı rekoru 2009 yılında 10,052 kişi kırdı. Anlayacağınız 

geçen sene 800 üzerinden 800 alan öğrenci sayısı resmi sitelerine göre 10,052. 

Ulaşılması zor bir rekor muş? Deniz Baykal'ın torunu Mehmet Erkılıç da, geçtiğimiz 

aylarda girdiği SAT sınavından 800 puan almıştı. Ama haber olmadı nedense. 

Amaç; Gül ailesinin sevincini bölmek yada alınan puanı küçümsemek değil. Türk 

basınında alışkanlık haline gelen abartarak gündemi değiştirmak için haber 

oluşturma ya da oluşturma çabasını gözler önüne sermek. 

*** 

Bilindiği üzere, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, ülkemizin iç ve dış güvenliğine yönelik 

karşılaştırmalı tehdit analizlerini içeren ve ulusal güvenlik bürokrasisiyle ilgili 

kurumlarımızca belirli aralıklarla güncelleştirilip nihai şekli Milli Güvenlik Kurulu’nda 

kararlaştırılan resmi ve gizli bir dokümandır. Bu nedenle, kamuoyunda daha çok 

“kırmızı kitap” olarak bilinen doküman, kimilerince, biraz ağdalı şekilde, “devletin 

gizli anayasası” olarak da adlandırılmaktadır. 

Hatırlanacağı gibi, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne göre, “cılız dış tehditler” bir yana 

bırakıldığında, neredeyse son çeyrek asırdır ülkemizin birincil tehdit önceliklerinin 

başında bölücülük ve irtica gelmekteydi. Zaman zaman sıralamadaki yerleri değişse 

bile, önemleri değişmiyor; bu öncelikli tehditler daima ilk iki sırayı oluşturuyordu. 

Devletin “gizli anayasası” ilk kez bir sivil irade tarafından değiştirilecekmiş!.  

 

Gazetelere  bakılırsa kitapçık kısalacak, “cemaatler” ve “irtica” çıkacak,  

“işsizlik” girecekmiş… 

Merak ediyorum işsizliği, işsizleri vurarak mı azaltıp iç tehlikeden çıkartacaklar. 

*** 
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Bir kişi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na, “Bursa’daki Bosch Fabrikası’nda 

namaz kılan çalışanlara fabrika yönetimince baskı yapıldığı, ara dinlenmelerde 

soyunma dolaplarının olduğu yerde namaz kılanlara ihtar verildiği, psikolojik 

baskıların gün geçtikçe arttığı” şeklinde bir ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine İnsan Hakları Başkanlığı, Bursa Valiliği’nden konunun araştırılmasını 

istedi. Bursa Valiliği, bu “insan hakları ihlali” karşısında derhal konunun incelenmesi 

için oluşturulan İnsan Hakları Kurulu'na "doğru" insanları görevlendirdi:   

Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve AKP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin. 

Valinin “işçilerin durumunu” incelemek üzere görevlendirdiği yardımcısı ve AKP 

yöneticisi, 4 Mayıs’ta fabrikaya giderek incelemelerde bulundular ve yaptıkları 

denetim sonucunda bir rapor hazırladılar. Ziyareti randevusuz ve habersiz 

gerçekleştirdikleri için durumu objektif olarak gözlemlediklerini vurgulayan Usta ve 

Çetin, raporda fabrikada 4 adet mescit bulunduğu, üstelik fabrika yönetiminin 

Cuma namazı için işçileri otobüsle camiye getirip götürdüğünü kaydettiler. 

Aptalığıma verin ama 2008 in Kasım ayında aynı fabrikada işçiler, patronun 

“ücretsiz izin” uygulaması nedeniyle eylem yapmışlardı, devlet ya da İnsan Hakları 

Başkanlığı neredeydi? 
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AKP ve Teknoloji 

Bu hafta Greenpeace'den Kirli Nükleer Anlaşmaya, 

Türkiye Cumhuriyetine vize istemeyen ülkelerden 

sonuçlarını doğru tahmin ederek adı 'kahin'e çıkan 

Paul'a, polis internet ilişkisinden BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman'a, AKP 

Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'dan Efe Boz'a aklıma takılanlar... 

Meclis önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik Greenpeace üyesi gösterici, 

170 bin nükleer karşıtı imzayı Meclise teslim etmek istedi. Ancak 

çevreciler muhatap bulamadıkları için imzaları teslim edemeyip, Meclis 

önünde oturma eylemi başlattı.  

TBMM’de hareketli saatlere neden olan bir saatlik eylemin ardından güvenlik 

güçleri eylemcileri sorgulanmak üzere gözaltına alarak, Ankara Emniyet 

Müdürlüğü’ne götürdü.  

Eylemcilerin gözaltına alınmasının ardından yaklaşık 20 koli içindeki 170 bin imza 

emniyet güçleri tarafından Meclisin önünden kaldırıldı.  

Çevreci grup, kendini nükleer karşıtı platform olarak tanımlarken, göstericilerin 

ellerindeki  

"Kirli Nükleer Anlaşmaya hayır",  

"Nükleer savaş istemiyoruz",  

"Türkiye nükleer istemiyor"  

yazılı pankartlar dikkat çekti.  

Dua edin sadece 60 kişiyi  almişlar içeri yer olsaydı 170 bini alırlardı. 

Antigua-Barbuda, Bahamalar, Barbados, Belize, Fiji, Makau Özel İdare Bölgesi, 

Maldivler, Mauritus, Palau, St. Vincent-Grenadines, Solomon Adaları, Svaziland, 

Trinidad-Tobago, Tuvalu.  

Bu adları daha once duydunuz mu? Haritada yerlerini bulabilir misiniz?  

Neden mi soruyorum? Türkiye Cumhuriyetine vize istemeyen ülkeler bunlar.  

Merak ediyorum bu ülkelerin vize istediği ülke var mı? 

Peki TC Pasaportundan vize istemeyen diğer ülkeler hangileri? 
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İşte liste: 

Arjantin, Arnavutluk, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Fas, 

Filipinler, Guatemala, Güney Afrika, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Honduras, Hong 

Kong, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, Kolombiya, Güney Kore, Kosova, Katar, Kosta Rika, Libya, 

Lübnan,  Makedonya, Malezya, Nikaragua, Pakistan, Paraguay, Rusya, Singapur, 

Solomon Adaları, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Şili, Tayland, Tunus, Tacikistan, Tanzanya, 

Uruguay, Ürdün, Venezuela.’  

2010 Dünya Kupası boyunca önceden sorulan maçların sonuçlarını doğru tahmin 

ederek adı 'kahin'e çıkan Paul isimli ahtapot.  

Şu Türkiye’deki Anayasa değişiklikleri için yapılacak olan halk oylamasına da bir el 

atsa da maliyet düşse.  

*** 

1.Takip merkezi, ‘zararlı’ ya da ‘suç oluşturan’ yayın yapan sitelerin IP’lerini tespit 

edecek.  

2.Suç unsuru varsa, polis de o internet sitesini kapatabilecek.  

Birincisi, yargı kararıyla suç oluşturan sitelere ilişkin sitelerin IP’lerine müdahalede 

bulunmak.  

İkincisi, ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde (kişi hak ve özgürlükleri gibi) 

24 saat ilgili siteye ve IP’ye müdahale edilecek. 

Bu çalışmanın “sanal ortamda işlenen suçların önünü kesmeyi” hedeflediğini 

belirten yetkililer İçişleri ve Adalet Bakanlıkları’nın yasal düzenlemeyle ilgili 

hazırlıkları yürüttüğünü ifade etti.  

Yaşasın sanal karakol da kuruldu… Bence bu interneti toptan kapatalım.   

Yalnızca e-devlet, e-yandaş medya ve AKP resmi web sitesi tüm topluma yeter… 

Daha ne insanların kafasını karıştırmanın manası yok!  

BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman, "Sayın Öcalan´ın kapı tokmağı ve kapısı 

çalınıyorsa, rahat uyuyamıyorsa bu bir işkencedir. Fiziki işkence olmayabilir. 

Komisyon bunlara işkence demiyorsa onların bileceği iş.”  

Eğer kapı çalma işkenceye giriyor ise bizim her kanalda sürekli Recep beyi 
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dinlememiz de işkenceye giriyor.  

Haydi hep beraber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidelim.  

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,   

“Dinlemeler neden hep sizin iktidarınızda oluyor?” sorusuna,   

“Bizim iktidarımız teknolojiyle barışık olduğu için, teknolojik gelişme çok ileri 

seviyede oldu” diye yanıt verdi. 

Gavur yapar AKP kullanır?   

Neyi mi?  Elbette ki teknolojiyi, siz ne sandınız?  

Maltepe'deki bir ilköğretim okulunun ana sınıfında okuyan Efe Boz'un üzerine lavabo 

düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor, talihsiz çocuğun ailesini isyan ettirdi.   

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden verilen raporda, “Okuldaki görevliler arasında kasıt ve 

ihmal davranışı gösteren olmadığı, idari yönden suç teşkil edecek herhangi bir 

bulguya rastlanmadığı için herhangi bir işlem yapılmamasına karar verildi” denildi.  

Başbakanımızın deyimi ile KADER!!! 

 

Aptallığıma verin: 4. Erdoğan 

Başbakan Erdoğan : “ALKOL İÇME ÜZÜM YE” 

 

Şimdi alkol kullanımı yasak olmamakla beraber, 

başkalarının hayatlarına zarar vermemek adına, alkollü olarak araç 

kullanmak yasak. Direksiyonda alkollü olmayacaksın. Alkollü olarak bir 

başkasının hayatına kastetmeyeceksin. Birisi pasif kullanıcı öbürü aktif 

kullanıcı. Bu işin sulusu da kurusu da zarar. Onun için bunlardan 

kaçınmamız lazım. Ben bugüne kadar objektif bakan hiç bir tıp dünyası 

temsilcisinden bir defa bu işte bu faydalıdır diyeni görmedim. Bazen inadına `belli bir 

miktar da alırsa faydalıdır` diyenler var.   

Arkadaş bu alkolü siz nereden elde ediyorsunuz?  
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 Bu meyvelerden filan elde edilmiyor mu bunlar?  

Üzümden elde etmiyor musun?  

Diğer meyvelerde belli oranda yok mu?  

Var, onları ye.  

Vücudun için gerekli olan yeterli olan, zaten her şey orada var.  

Ben halkımı seviyorum, onun da sağlıklı yaşam içerisinde olmasını istiyorum.  

Bunu başka yerlere çekmenin hiç bir anlamı yok.   

Ne kadar bilimsel değil mi? 

Yaşasın 4. Erdoğan...  

Başbakan Erdoğan bugün AKP grup toplantısında 12 Eylül’de idam edilen ülkücü 

Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesine yazdığı mektubu, AKP geleneğine göre gözyaşları 

arasında okudu.  

Ancak Erdoğan mektubun bir bölümünü sansürledi mi? yoksa ağlamaktan unuttu 

mu?   

Peki hangi bölümü okumadı?  

"... Sunu hiç bir zaman unutmasınlar ki, Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez, 

milliyetçilik yaşar. Kellemi verdiğim bu yolun zaferi yakındır. Zafer her zaman Allah'a 

inananlarındır. 

Bunun için hiç üzülmeyin. Cenazemin arkasından ağlamayın, günahtır. Sizden ricam 

ağlamayın. …"  

Ne rastlantı değil mi?   

"Kadınla erkek eşit olamaz!" bunu ben demiyorum.   

Erdoğan’ın sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileriyle yaptığı toplantıda söyledi. 

Bazı kadın temsilcilerin, toplantıda kadınların sadece “annelik” özelliği nedeniyle 

anılmasını eleştirmesi üzerine Erdoğan, “Ben zaten kadın erkek eşitliğine 

inanmıyorum. Onun için fırsat eşitliği demeyi tercih ediyorum. Kadınlar ve erkekler 

farklıdır, birbirinin mütemmimidir (tamamlayıcı)” dedi.  

Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci de Başbakan’ın ‘kadın erkek 



Aptallığıma verin  2010 

* 67 + 

eşitliğine inanmıyorum’ sözlerinden birçok katılımcının büyük şaşkınlık duyduğunu 

belirtti.   

Bir katılımcının Türkiye’de kadın sığınma evlerinin yetersizliğine vurgu yapan 

sözlerine Başbakan, “Bu ‘sığınma’ kelimesinden rahatsız oluyorum. Bizim kadınımız 

sığınamaz” diye tepki gösterdi.   

Aptalığıma verin ama buna neden şaşırdıklarını anlamıyorum.   

İran’da sokaklarda kadınların örtünmelerini denetleyen ahlak polisi, ceza tarifesini 

açıkladı:  

Saçın üzerinde gözlük: 180 bin riyal (17 dolar) 

Kısa ceket: 250 bin riyal (24 dolar) 

Açık renk ceket: 250 bin riyal (24 dolar) 

Ojeli her tırnak için: 5000 riyal (48 cent) 

Makyaj: 250 bin riyal (24 dolar) 

Tahrik edici saç rengi:  

1 milyon 500 bin riyal (144 dolar)  

Yoruma gerek var mı?    

"Kadınla erkek eşit olamaz!" diyenlere oy verenler iyi düşünsün.  

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 15 yıl önce kurulan 

fotoğraf ve seramik bölümüne akademik kadro oluşturulamadığı gerekçesiyle bu yıl 

da öğrenci alınmayacak.   

Her iki bölümde de sadece iki araştırma görevlisi bulunuyor.  

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) son iki yıl içerisinde birçok fakültenin kurulmasına onay 

verdiği Atatürk Üniversitesi`nde (AÜ) yıllar önce kurulan bazı bölümlere halen 

öğrenci alınmıyor.   

Yıllardır araştırma görevlilerine maaş ödenen ancak öğrencisi bulunmayan bölümler 

için fakülte yönetimi yeterli akademik personelin bulunmamasını gerekçe 

gösteriyor. Üniversite sınavında başarı gösteren öğrenciler ise AÜ`de kapalı olan 

bölümleri başka üniversitelerde okumak zorunda kalıyor.   

Güzel Sanatlar Fakültesi`nde 1995 yılında kurulan fotoğraf bölümüne ve 1994 

yılında kurulan seramik bölümüne bu yıl da öğrenci alınmayacağı açıklandı. Fakülte 

Dekan Vekili Prof. Dr. Yılmaz Özbek, akademik kadro sayısı yeterli olmadığı için 
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öğrenci alımı yapamadıklarını söyledi. 

Atatürk Üniversitesi gibi bir üniversiteye yıllardır akademisyen bulamayanlar her 

köye bir üniversite kurmaya çalışıyorlar. İşte Türkiye’yi idare edenlerin akıldan 

nekadar uzaklaştığının belgesi.   

Almanya’nın yasakladığı IHH yardım örgütünün, bağlantılı dernekler aracılığıyla 

Hamas’a yaklaşık 6,6 milyon euro aktardığı tespit edildi. Alman polisi, 29 noktaya 

operasyon gerçekleştirdi, bilgi ve belgelere el koydu.  

 

Haydi hayırlısı yeni Deniz Feneri ama bu sefer daha uluslararası…  

AKP’nin sağlıkta reform adını vererek sağlıkta piyasalaşmanın önünü açtığı en 

büyük projesi aile hekimliği daha uygulanmaya başlamadığı yerlerde dahi acı 

sonuçlarını vermeye başladı. 

Normal değil mi yaklaşık 3,500 kişiye bir aile hekimi… bir kişi yılda ortalama10 kez 

doktora gitse 35,000 vizite… günde 100 vizite. Bir doktor günde 480 dakika çalışa 

kişi başına yaklaşık 4 dakika düşer…  

Ne reform ama … 

Bombay Yüksek Mahkemesi yatırım yapmak isteyen (!) tanrılara borsayı yasakladı. 

 

Fil başlı tanrı Ganesha'nın, borsada alım satım yapabilmek için ticari hesap 

başvurusu reddedildi 

 

Hindistan'da Bombay Yüksek Mahkemesi, aralarında fil başlı tanrı Ganesha'nın da 

bulunduğu 5 Hint tanrısı adına, borsada alım satım yapabilmek için ticari hesaplar 

açan özel bir dini vakfın onay başvurusunu reddetti. Mahkeme, tanrılar adına borsa 

işlemleri yapılmasının uygun olmayacağına hükmetti. Yargıçlar karara gerekçe 

olarak, borsa işlemlerinde usulsüzlük yapılması halinde, tanrılara karşı dava 

açmanın zor olmasını gösterdi. 

Tanrılar bari borsaya karışmasın…  
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basın özgürlüğü mü? 

Tesettür otellerinden sonra, muhafazakar ailelerin yeni 

tatil eğilimi kadın kaptanlı lüks tekneler.  

Geceliği ortalama 2.500 euro olan VIP tekneler ıssız koylara 

demirlediğinde, deniz müşterinin özel havuzu haline geliyor. 

Kadının namusu önemli elbette de bu paralar kazanılırken ne 

kadar  namuslu davranılıyor acaba…? Bunun bir önemi yok mu!  

Tek bir dakikada dünyada neler değişiyor biliyor musunuz? 

Şöyle bir bakalım:  

 250 bebek doğuyor. 11`i açlık sınırında, 15`i sakat dünyaya geliyor 

 ABD`li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey 523 dolar kazanıyor 

 Dünyada ortalama bir kişi 0.013 dolar kazanıyor 

 Büyük giyim markalarının fabrikalarındaki işçiler 0.0014 dolar 

kazanıyor. Büyük giyim markaları 36 bin 505 dolar kazanıyor. 

 Dünya`ya 360 yıldırım çarpıyor. 5 deprem oluyor 

 9 kişiye HIV/AIDS virüsü bulaşıyor. 

 107 insan hayatını kaybediyor. 

 18 insan açlıktan ölüyor. 

 165 bin 235 varil petrol tüketiliyor. 

 380 kadın hamile kalıyor. Bunların 190`ı istenmeyen gebelik. 

 1 kadın doğum sırasında hayatını kaybediyor 

 40 kadın sağlıksız biçimde kürtaj oluyor 

aklınızda bulunsun….   

***  
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Bu yıl ilginç bir şey oldu… Başbakan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

bağımsızlığı açısından çok önemli olan Lozan Barış Antlaşması’nın 87. yıldönümünü 

kutlamadı.   

Bu unutkanlığın, referandum heyecanından mı, daha önce diktatör ilan ettiği 

Lozan’ı imzalayan İsmet İnönü’yü “saygı ve rahmetle” anmak zorunda kalma 

kaygısından mı, yoksa Lozan’ın artık bir kağıt parçası olarak görülmesinden mi 

kaynaklandığı anlaşılamadı.  

Ha hak yemeyelim.  

Lozan’ın 87. yıldönümü için, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet 

Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok isimden 

kutlama mesajları geldi.  

*** 

Basından sansürün kaldırılışının yıl dönümü nedeniyle, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Orhan Erinç’e mesaj gönderen Bülent Arınç, Türkiye’deki basın 

özgürlüğünü övdü. Arınç mesajında, ''Memnuniyetle müşahede etmekteyiz ki, artık 

basın özgürlüğü açısından ileri demokrasi ülkeleriyle yarışacak seviyeye gelmiş 

bulunmaktayız'' dedi.  

38 gazeteci ve yazarın tutuklu bulunduğu Türkiye, basın özgürlüğü açısından ileri 

demokrasi ülkeleriyle yarışacak, hatta aşacak duruma gelmiş olması ancak yandaş 

medyada çalışabilen basın mensupları için geçerlidir.   

Sansürcü zihniyet, internet ortamına da uzanmış durumda. İnternet sansürüne 

karşı bir araya gelen 30’dan fazla kurum, “site engellemelerinin yasak değil aleni 

sansür olduğu”nu vurguluyor.   

Başbakan Tayyip Erdoğan Haziran ayında internet haber sitelerinin temsilcileri ile 

yaptığı demokratik açılım toplantısında, internette kendisi ile ilgili okur yorumlarına 

ateş püskürerek, haber sitelerini yardım ve yataklıkla suçlamış, oto sansür 

önermişti.   

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan hakları Vakfı tarafından hazırlanan 2009 

yılına ait raporda şu ifadeler yer alıyor:   

 Tespitlerimize göre; 2009 yılı içerisinde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında  
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 569 kişi ceza almış, 

 36 gazeteci tutuklu yargılanmaya devam etmiş, 

 44 kez gazete, dergi ve televizyon yayınları durdurulmuş, 

 23 etkinlik yasaklanmış, 

 çok sayıda kitap toplatılmış 

 TİB verilerine göre 11 Mayıs 2009’a kadar 2601 web sitesi kapatılmış, 

167 web sitesine erişim engeli getirilmiştir. 

Yaşasın Türkiye’de basın özgürlüğü 

 *** 

4 yıldır ülkelerin ve şirketlerin korkulu rüyası : Wikileaks 

 

Dünyanın en çok tartışılan ve korkulan sitelerinden biri olan Wikileaks, son olarak 

da ABD ordusunun Afganistan’daki gizli istihbarat yazışmalarını yayınlayarak 

gündeme geldi. Her gün ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği sitenin de kuruluş 

amacı ve yaptığı iş tam anlamıyla bu: Gizli kalmış belgeleri, dökümanları, 

görüntüleri kamuoyuna sızdırmak.  

Avustralyalı eski gazeteci ve hacker Julian Assange ile arkadaşları tarafından 

2006’da kurulan Wikileaks, bugüne kadar ABD askeri helikopterlerinin Bağdat’ta 

masum sivilleri öldürmesinden, Çin’deki Budist rahip katliamına, ya da İzlanda’daki 

bankacılık yolsuzluklarından, İngiltere’deki ırkçı BNP partisi üye listelerine, 

Guantanamo’daki işkencelere kadar birçok skandalın kanıtlarını yayınladı.   

Peki bu site nasıl çalışıyor?   

Sitenin bir ofisi yok ancak İsveç üzerinden işliyor.   

İsveç’de gazetecilerin kaynaklarını tamamen gizleme hakkı var. Siteye gelen bir 

belge önce o konuda uzman 5 kişi tarafından inceleniyor. Doğruluğu ve gerçekliği 

kanıtlanınca belge Belçika’ya şifreli olarak gönderiliyor ve Belçika’daki server’a 

konularak internete servis ediliyor. Bu ülkede bilgi işlem çalışanları da kaynaklarını 

gizleme hakkına sahip.   

Site için çoğu gönüllü 800 kişi çalışıyor. Site yıllık 200 bin euro masraflarını da 

bağışlarla karşılıyor.  
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Ergenekon Deneme Sınavı 

Almanya’da “Şeyhülislam” ünvanıyla tanınan ve AKP Grup 

Başkanvekili Suat Kılıç’ın da kayınpederi olan "üç eşli" Ali 

Yüksel’in, Başbakanlık danışmanlığına atandığı ortaya çıktı. Başbakan 

yardımcısı Cemil Çiçek, atamayı doğruladı. 

 

Vatan şey pardon siyasi islam sağolsun…  

 ***  

AB Genel Sekreterliğinden Türkiye’ye özel kitapçık çıkardı   

AB Genel Sekreterliği tarafından Türk halkının kafasında yer alan “AB'ye gireceğiz 

de ne olacak?” sorularına yanıt için hazırlanan kitapçığa göre, Birliğe üye olursak, 

cep telefonu faturası yüzde 88 ucuzlayacak.  

Benim anlamadığım faturalarımızın yüzde 88 ini AB mi ödeyecek?   

Aptal mısın diye sormayın da aptallığıma verin.   

Eğer ucuzlayabiliyorsa şimdi neden ucuzlamıyor?  

 *** 

Said Nursi’nin doğduğu köy olan Nurs’ta yapılan külliyenin açılışına Bitlis Valisi 

Nurettin Yılmaz, Hizan Kaymakamı Mustafa Adil Tekeli, Said Nursi’nin 

talebelerinden Abdullah Yeğin, Ahmet Aytimur ve Mehmed Fırıncı, Rusya, 

Endonezya’dan gelen Müslüman turistler ve Türkiye’nin birçok ilinden gelen 

vatandaşlar katıldı. 

Açılış programı Kur’an’ı Kerim okunmasıyla başladı ve ardından dualar edildi. 

 

Külliyenin açılış kurdelesini kesen Vali Yılmaz, Bitlis’te vali olmaktan çok büyük 

mutluluk duyduğunu söyledi. Külliyenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden 

Vali Yılmaz, şöyle konuştu:   

"Bitlis’te vali olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah burada olanlar, bizim 

için de dua ederler. Külliyenin yapımında bizim fazla bir katkımız olmadı, ama 
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destek olanlara teşekkür ediyorum. Buraya sahip çıkacağız. Bu ışık, dünya var 

oldukça var olacak ve yanmaya devam edecek." 

Vali Yılmaz, Nurs yolunun yapımını da tamamlayacaklarını ve ziyaretçilerin bu köye 

daha rahat şekilde gelmelerini sağlayacaklarını dile getirdi. 

Külliyenin yapımıyla ilgilenen Hikmet Okur da, külliyede özellikle caminin 

bulunduğu bölümde yol olmadığı için tüm yükleri katırla taşımak zorunda 

kaldıklarını ifade etti. 

Okur, "Normal koşullarda caminin inşasına 800 bin TL civarında masraf olacaktı. 

Fakat buradaki köylü, büyük fedakarlık göstererek inşaatta çalıştı. Böylece masrafı 

500 bin TL’ye indirdik. Caminin yapımında emeği geçen herkese, bilhassa fedakar iş 

adamlarına teşekkür ediyorum" dedi. 

Açılışın ardından davetlilere Said Nursi’nin yazdığı küçük el kitapları dağıtıldı. 

Laik Devlet eliyle Said Nursi propagandası… 

***  

Bir arkadaşımdan bir e-postayı sizin ile paylaşmak istiyorum.   

Ergenekon Deneme Sınavı  

Yaşları yetmiş, seksen ve doksan olan üç darbeciden en genci ilk prostat 

ameliyatından önce darbe yapmak için heveslendiğine göre bu günden itibaren 

darbeye kaç gün vardır? 

(A) 2 gün 

(B) 4 gün 

(C) Bir ay 

(D) Çok geç  

İki muvazzaf subay bir sulu tarlayı on bir günde kazabilmektedir. Aynı 

tarlayı bir muvazzaf operatör normal bir kepçe ile gece vakti 20 dakika da 

kazabilmektedir. O vakit saklanılan lav silahının patlamadan bulunması 

ihtimali nedir?  

(A) Çok büyük olasılık 

(B) Kesin kez 

(C) Patlar 
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(D) Lav silahı ürkütücü bir örnek bence 

7. dalga da 3 gün şubeye alınan bir akademisyenin bundan sonra alınacağı 

dalga sizce kaçtır? (hesap makinesi kullanmadan bir çırıpıda) 

(A) 21. Dalga 

(B) 10. Dalga 

(C) Dalgasız arada tek başına da alınabilir 

(D) Alınmaz 

'Dinlenen bir telefonun 'Ölümüne Mesajcell 'abonesi olduğu anlaşılmıştır. 

Örgüt üyesinin bu hesaplı servisi kullanmayarak hem de 'Kamucell' üyesi bir 

arkadaşını öylesine araması ile ortaya çıkan kontör harcamasını örgütün 

üyelerinin savruk ve müsrif olmasına veririm' diyen bir polis yetkilisi bu 

cümle de ne hatası yapmıştır? 

(A) Kontör hatası 

(B) Şebeke hatası 

(C) Arama hatası 

(D) Hatasızdır 

Bir vakfa ait bir arazinin iç açıları toplamı yüz seksen derecedir. 

Gözlerimizi kapatalım bu arazinin üçgen olduğunu düşünelim. Cephaneleri 

gömmek için en doğru yerin koordinatlarını bulunuz? 

(A) Çınar'ın dibi 

(B) Hemen girişte sola 

(C) Çıkışa yakın 

(D) Derine gömebiliriz 

Bir Kızılderili baltayı toprağa barış için gömdüğüne emniyette kimseyi 

inandıramamaktadır. Gömdüğü arsa Dalan'ın olduğuna ve Kızılderili de 

Yeditepe'de etnik kutnik bir ders verdiğine göre bu şef bile olmayan sıradan 

Kızılderili ancak kaçıncı iddianameye girebilir? 

(A) 4 

(B) 6 

(C) 8 

(D) 10 
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'Sen Silahları gömende 

Yaş yetmişe gelende 

AKP kendiliğinden gidende 

Bu denediğin uğur mu ola? 

Diye başlayan Türkü'nün yöresi neresidir? 

(A) Gayrettepe nezarethane 

(B) Ankara- İstanbul uçağı 

(C) Silivri 

(D) Anonim 

'Ben Tuncay Güney 'e karşıyım, abicim' diyen arkadaşını 'Antisemitik' 

olmakla suçlayan Köksal Bey haklı mıdır? 'Haklıdır ancak bir yere kadar' 

diyorsanız 3223 e mesaj atın. Kontörü olmayanlar çaldırıp kapatabilir. 

(A) Haklıdır derim 

(B) Haksızdır derim 

(C) Antisemitik başka Siyonist başka 

(D) Sinyor Bartu hala saygı görür. 

Aşağıdakilerden hangi ikili her ama her konuda aynı fikirde değildir? 

(A) Çengiz Çandar- Nazlı Ilıcak 

(B) Mehmet Altan- Eser Karakaş 

(C) Ali Bayramoğlu- Fehmi Koru 

(D) Hıncal Uluç- Ertekin Dinçay 

Encümen-i daniş adlı toplulukta bulunan yedi üyeden ikisi keldir. Geriye 

kalan beş samur saçlı üyenin yaşlarının toplamı ise 1782'dir. Buna göre bu 

grubun bir öğlen balıkçıda yapmış olduğu toplantıyı rastgele basacak bir 

polisin ilk tutuklayacağı üyenin hem genç hem de kel olma olasılığı nedir? 

(A) Yüzde beş 

(B) Yüzde bin beş yüz. 

(C) Her türlü alır. 

(D) İddia etmiyorum ama bence büyük 

Bir savcı bir iddianameyi on sekiz ayda yazmakta ancak bitirememektedir. Bir 
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türlü bitiresi gelmez. Telefonlar, ortam dinlemeleri, şunlar, bunlar derken 

günler günleri kovalamıştır. Birazını okusun diye verdiği başka bir savcı da 

nerede kaldığını unutmuş dört aydır bulamamaktadır. Hapiste 'Bu iddianame 

bitse de ne ile suçlanıyorum ah bir öğrensem' diye gayri ihtiyarı düşünen 

bir zanlının gözünden hukukta bu duruma ne ad verilir? 

(A) Davasız infaz 

(B) Ceza diye yalvartmak 

(C) Geç gelen adalet 

(D) Hepsi 

 

 Suça Ortaklık 

Bu hafta Başbakan Erdoğan'dan Nihat Doğan'da, AKP 

milletvekillerinden İSKİ'ye, Mavi Marmara'dan İsrail 

ilişkilerine, "üç eşli"den ÖSYM'ye, Çarşı'dan "nayır ulan nayır"a, evet'den 

hayır'a aklıma takılanlar... 

Anayasa değişimi için mecliste evet oyu veren başbakan ve AKP 

milletvekillerinin bir çoğunun hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, 

kalpazanlık, sahtecilik suçlamaları var ve bizden yaptıkları değişikliklere 

evet dememizi istiyorlar…  

Aptallığıma verin ama bu suça ortaklık gibi birşey…  

*** 

 "HAYIR" demek için güçlü,  en güçlü neden Başbakan Erdoğan ve anayasası ise de 

Nihat Doğan da en az ikinci gelir.   

*** 

İstanbul'da enflasyon oranındaki düşüşe paralel olarak konutlarda kullanılan suyun 

metreküp birim fiyatına sadece "1 kuruşluk" indirim yapıldı.   

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak, "İSKİ'nin 

ekonomideki iyileşmeye paralel olarak ortaya çıkan enflasyondaki düşüşü birim 

fiyatlara yansıtma kararı aldığı" kararını açıkladı.  
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Aylık enflasyon oranındaki değişikliğin rutin olarak faturalara yansıtılacağı belirtilen 

açıklamada konutlarda 10 metreküpe kadar olan kullanımlarda metreküp birim 

tutarının 2 lira 42 kuruştan 2 lira 41 kuruşa, işyerlerinde ise 5 lira 18 kuruştan 5 lira 

16 kuruşa indirildiği belirtildi.  

Bence 1 kuruş indirim ile evet çıkmaz… Hem de bu sıcakta 10 metreküpüne 

imkansız!!!   

***  

Mavi Marmara baskını ile gerilen Türkiye-İsrail ilişkileri, ekonomik ilişkilerin 

kesileceği iddialarına ve boykot çağrılarına rağmen hız kesmedi.  

2010 yılının ilk 7 ayında Türkiye’nin İsrail’e olan ihracatı bu dönemde yüzde 39.4 

oranında artışla 1 milyar 168 milyon dolar oldu. İsrail, Temmuz’da Türkiye’nin en 

çok ihracat yaptığı 15’inci ülke oldu. 

Allahtan boykot var… şey pardon boykotu kime yapıyorduk…? 

 ***  

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanlığı yapan, "Şeyhülislam seçilen", 

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığına getirilen Ali Yüksel'in "üç eşli" olduğunu 

gecen hafta yazmıştım 

Yüksel niyetinin "dörde kadar gitmek" olduğunu açıklarken çok eşliliğini "sünnet bir 

ibadet" olarak nitelendirdi. 

Yaşasın!  

Artık hükümetten bir de "Sünnet bir ibadet" açılımı bekliyoruz.  

*** 

Sekiz yıldır bozulmayan ya da bozulmamayı başaran bir ÖSYM bir de YAŞ kalmıştı.  

AKP onları da bozmayı başardı. 

Kutlarım. 

*** 

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, 12 Eylül’de yapılacak anayasa referandumunda hayır 

oyu verme çağrısı yaptı. Çarşı grubu açıklamasında “Ama hayır demek yetmez. Nayır 
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ulan nayır” dedi  

Çarşı’nın açıklamasında “Her ikisi de emperyalist işbirlikçilere onay anlamı 

taşıdığından, bizler hayır diyoruz! Çarşı olarak; bugüne kadar içimizdeki Beşiktaş, 

yurt ve halk sevgisini tribünlerden sokaklara taşıyarak toplumun vicdanı olmaya 

çalıştık. Bu zamana kadar karşılıksız bir sevdanın mücadelesini verdik ve bedellerini 

ödedik, hiçbir vakit de bundan imtina etmedik” ifadeleri yer alıyor.  

Ülkeyi emperyalizme sunanlara bir çift sözümüz var denilen açıklama şöyle sona 

eriyor;  

“size de; hayır ulan!  

belagat yok!  

feragat yok!  

çarşı var!  

ama hayır demek yetmez!  

nayır ulan nayır !”  

Helal diyorum başka birşey demiyorum!   

***  

“Recep Bey”, partisinin Aydın’daki mitinginde 12 Eylül'de fişlemeye son verileceğini 

söyledi. 

 

Toplu açılış törenine katılmak üzere gittiği Aydın'da vatandaşlara seslenen 

Başbakan Erdoğan, referandumdan 'evet çıktığı takdirde fişlemeye son verileceğini 

söyleyerek: "Artık bu içki içiyor, bu alevi, bu namaz kılıyor, bu sunni diye kimsenin 

hayatı kararmayacak" diye konuştu... 

Bu konu artık aptallığımı aştı salaklığıma verin diyeceğim. 

Anayasa ile mi fişleniyorduk?  

Peki sekiz yıldır neredeydiniz…?? 

Ya dinlemeler ? O anayasa değil de yasayla mı oluyor?  

Anayasaya evet dense de dinlemeler devam edecek mi? 

Birde başbakanımız neden hep bir açılışa gitmişken “EVET” mitingi yapıyor?  

Salaklığıma verin ama bu seyahatlerin masrafları bizim cebimizden pardon sizin 
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"Evet ve Bilet" 

Eşleri ya da kızları ülkeden ayrıldığında erkeklerin cep 

telefonlarına uyarı mesajı!  

Suudi Arabistan'da eşleri ya da kızları ülkeden ayrıldığında erkeklerin cep 

telefonlarına uyarı mesajı geliyor.   

Son teknoloji ürünü yeni nesil cep telefonları ve gelişen teknoloji, 

kadınların kocalarının izni olmaksızın ve yalnız başlarına dışarı çıkmasına 

bile izin verilmediği Suudi Arabistan'da bir izleme ve baskı aracı olarak 

kullanılıyor.  

Çok eşli danışman kullanan, “Kadın erkek eşit değildir” diyen başbakanların olduğu 

ülkeler için yeni marketler vatana millete hayırlı olsun.  

*** 

Bu hafta Başbakan Erdoğan, bir kez daha "sinirini bozan" örgütlere tehditler 

savurmaya başladı.   

YARSAV'ı "en kısa sürede halletmeleri" gerektiğini söyleyen Erdoğan, referandumda 

"hayır" çağrısı yapan kurumlar için ise "Bazı odalar ve sendikalar garibime gidiyor" 

dedi.  

Madem “Recep Bey”in garibine gidiyorlar, kapatın gitsin!  

Hatta orduyu da….  

Ne gerek var canım zaten! “Recep Bey”in korumaları ordu gibi hem sayısal hem 

mali açıdan.  

Halkı ve yurdu da Allah korur nasıl olsa… 

***  

Kendisini araştırmacı yazar, şair olarak tanıtan Oktay Avcu, asker ve komutanları 

eleştiren açıklama yapmak üzere Başbakanlık önüne geldi. Burada eylem 

yapılamayacağını belirten polisler, Avcu'ya uygun yeri gösterdi, her türlü yardımı 

sağladı. Daha önce Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ile anayasa Mahkemesi önünde 

de eylem yapan Avcu'ya tepki ise vatandaştan geldi. Avcu'ya tepki gösteren 

vatandaşlar ise, polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin, eyleme, izin 
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alınmış gibi davranması ve müdahale etmemesi dikkati çekti.  

Aptalığıma verin ama yurdum polisinde iki ayrı teşkilat var sanırım…   

Tekel işçilerine yaptığı muamele ile Oktay Avcu’ya verdiği koruma aynı teşkilattan 

çıkıyor olamaz.  

 *** 

Başbakan Erdoğan, Rize’nin İkizdere İlçesi’ndeki Hidroelektrik Santralı’nın 

açılışında, HES’lerle ilgili yalan yanlış bilgiler verildiğini söyleyerek, “Bazı çevreci adı 

altında tipler çıkıyor, diyorlar ki akarsular, dereler satıldı. Dört dörtlük yalan. Sadece 

kullanım hakkı devrediliyor” dedi. Tabiatın kendilerine emanet olduğunu 

vurgulayan Erdoğan, “Doğa delisiyiz” diye konuştu.  

Kullanma hakkı mı?  

Doğayı… ???  

Bir de satsaydın bari… 

***  

Hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceye ulaştığı Gaziantep'te kenar semtlerde 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vatandaşlara kömür dağıtımına başladı. 

Uygulamayı 'Referandum rüşveti' olarak değerlendiren CHP ve MHP il başkanları 

tepki gösterdi.  

Neden kızıyorsunuz?  

Hükümet halka cehennemin nasıl olacağını anımsatıyor ki bugünkü Türkiye’den 

mutlu olsunlar…  

 *** 

“Demokrasi bir trendir. İstediğimiz durağa geldiğimizde ineriz” dedi.   

Şimdi demokrasi için Evet denmesini istiyor.  

Kim mi?  

Recep bey.   

Hangisi mi?  
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan.  

Peki bu evet bilet için mi ? 

 ***  

Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için `Zamanı gelince SSK 

dosyasını açacağım` dedi.  

Santajcı başbakanları çok severim de santaj, bilgi saklamak normal hukuk 

devletlerinde suç değil mi?  

Nerede Beşiktaş savcısı…? 

***  

Gözünüz aydın olsun...  

Türkiye'de bir ilk...  

Belki dünyada da  

Artık Türkiye'nin markalaşan patentli bir başbakanı var..  

Başbakan'ın, 'Siyaseti bırakınca medyanın içinde lojistik destek sağlayabilirim' 

yönündeki açıklamasıyla birlikte 'RTE' markasının dergi adı için de tescillenmesi, 

'Erdoğan siyaseti bırakınca medyaya mı girecek' sorusunu gündeme getirdi.   

'RTE' markasını tescilletmek için başvuru yapan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 

Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Akalın, 'Bilinçli bir marka başvurusu yaptık. Dergi için de 

başvuru var. Bir süre sonra yazılı basınla da bir yayın çıkarılabilir' dedi.   

Akalın, bugünü değil, geleceği düşünerek hareket ettiklerini söyledi. Akalın, süreci 

Başbakan Erdoğan'ın faaliyetlerinin yer aldığı www.rte.com.tr adresine dikkat 

çekerek, başvurunun başlangıç noktasının bu site olduğunu kaydetti.   

"Türkiye'yi marka yapacağız" diyenler "marka" oldular  

 *** 

İşsizlik oranı Türkiye'de geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 puanlık azalış ile Mayıs 

ayında yüzde 11'e düştü.  

Büyük başarıymış… Yunanistan ile ayni seviyeye gelmişiz..  

Eeeeeee Hani Yunanistan batmıştı… 
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Evet'in tokatı mı, yoksa Tokat'ın 

Eveeet tokatı mı? 

Haydi hayırlısı Hilal TV artık İslami saat dilimini 

kullanmaya başlamış… 

*** 

Avustralya'nın Perth kentindeki bir İslami Okulun yöneticisi olan Anwar 

Sayed'in okul öğrencileri için hükümetten aldığı yardımları zimmetine 

geçirdiği gerekçesi ile hakim karşısına çıkacağı davanın tanığı, 36 

yaşındaki adı açıklanmayan bir Müslüman kadın.   

Bu ay başında dünya medyasında da yankı bulan bu duruşmada Müslüman kadının 

burka giydiği ve hakim karşısına da bu şekilde çıkma isteği duruşmanın hakimi 

Shauna Deane  tarafından kabul edilmedi.  

Ne kadar antidemokratik bir ülke!!!    

***  

Afganistan bağamsızlığını kutladı!!! …   

İngiltere’den 1919 de kurtulan Afganistan’da  bağımsızlık töreni yapıldı.  

Törene Amerikadan heyeti de katıldı…  

Karadeniz fıkrası gibi değil mi!!! 

***   

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da yasalar "göze göz, dişe diş" kuralına göre 

işliyor. İki yıl önce 22 yaşındaki Abdülaziz El Mutairi, bir kişiyle kavga ettiği sırada 

satırla saldırıya uğradı ve felçli kaldı. Şeriat mahkemesi, El Mutairi'yi felçli bırakan 

kişinin aynı cezaya çarptırılmasına hükmetti.   

Mahkeme, suç işleyen bir mahkumun doktorlar tarafından felç edilmesine karar 

verdi.  

Hipokrat  yenini eden doktarlar sınav verecek. 

Hipakrat yemini nedir? 
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Özgün hali:  

“hekim apollon aesculapions, hygia panacea ve bütün tanrı ve tanrıçalar adına!... 

and içerim, onları tanık ve şahit tutarım ki, bu andımı ve verdiğim sözü gücüm 

kuvvetim yettiği kadar yerine getireceğim. bu sanatta hocamı, babam gibi 

tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım. paraya ihtiyacı olursa kesemi onunla 

bölüşeceğim. öğrenmek istedikleri takdirde onun çocuklarına bu sanatı bir ücret 

veya senet almaksızın öğreteceğim. reçetelerin örneklerini, ağızdan bilgileri şifahi 

malumatı ve başka dersleri evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekim andı içenlere 

öğreteceğim. bunlardan başka bir kimseye öğretmeyeceğim. gücüm yettiği kadar 

tedavimi hiçbir vakit kötülük için değil, yardım için kullanacağım. benden ağı 

( zehir ) isteyene onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket tarzını bile tavsiye 

etmeyeceğim. bunun gibi gebe bir kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim. 

fakat hayatımı, sanatımı tertemiz bir şekilde kullanacağım. bıçağımı mesanesinde 

taş olan muzdariplerde bile kullanmayacağım. bunun için yerimi ehline terk 

edeceğim. hangi eve girersem gireyim, hastaya yardım için gireceğim. kasıtlı olan 

bütün kötülüklerden kaçınacağım. ister hür ister köle olsun erkek ve kadınların 

vücudunu kötüye kullanmaktan mazarrattan sakınacağım. gerek sanatımın icrası 

sırasında, gerek sanatımın dışında insanlarla münasebette iken etrafımda olup 

bitenleri, görüp işittiklerimi bir sır olarak saklayacağım ve kimseye açmayacağım.” 

Günümüzdeki Hali:  

"tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye 

kullanmayacağıma hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma insan hayatına 

mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleykine 

kullanmayacağıma mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma 

hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime din, milliyet, cinsiyet, ırk ve 

parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime 

mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin 

ederim" 

***   

Avustralya seçimlerinde anladık ki timsahın seçtiği gidiyor…  

Dünya kupasında ünlenen ahtapot tüm sonuçları yapıtığı seçim ile biliyordu.   

Buna benzer bir deneme Avustralya’da seçim öncesi Harry isimli bir timsah ile 
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yapılmıştı. 

Harry Julia Gillard’ı seçmişti ve Gillard yolcu… 

Anlıyoruz ki timsahla oyun olamaz.  

***   

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel 12 Eylül günü halk oyuna sunulacak olan anayasa 

değişikliğinde yer alan “işçilerin birden fazla sendikaya üye olabilmesine” olanak 

sağlayan maddeyle ile ilgili kendisiyle röportaj yapmaya gelen TRT ekibine, 

maddenin işçilerin aleyhinde olacağını söylediğini, bunun üzerine ekibin çekimden 

vazgeçtiğini söyledi.  

Tezel yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Cuma günü TRT 1'den geldiler ve spiker gibi 

yorum yapmadan yeni Anayasa Paketi'ndeki ‘Artık tüm işçiler birden çok sendikaya 

üye olabilecekler’ dememi istediler. Ben de bu değişikliğin, işçilerin aleyhine 

olacağını, kaos yaratacağını söyleyince, çekimden vazgeçip gittiler.”  

Yurdum insanının parası ile yaşayan TRT (Television of Recep Tayyip) yaptığı helal 

yayınları ile toplumumuzu aydınlatmaya çalışıyor.   

Toplumu kandıracakların elbette ki TRT’de yeri olmaz.  

Hele bir de kolları açık bayan ya da eşcinsel rolu oynamış bir oyuncu isen porgrama 

çıkmana beş dakika kala yayından çıkartılırsın. 

 *** 

MHP, “Hükümet uşağı valiler var”,   

CHP, “Bazı Valiler AK Parti il Başkanı gibi çalışıyor” yönünde eleştiriler getirirken 

Iğdır Valisi’nden bir açıklama geldi.  

Iğdır Valisi Amir Çiçek, “Valilik mesleği yarı siyasidir. Bizi iktidar atadıysa elbet biz de 

iktidarın valisiyiz” dedi.  

Vali Çiçek “Biz burada her düşüncenin valisiyiz. Devleti temsil ediyoruz. 

Hükümetinde memuruyuz. Bakanların her birinin temsilcisiyiz. Biz iyi hizmet 

edersek, bu hizmetlerden tabi ki hükümet yararlanacaktır. Valilik mesleği yarı 

siyasidir. Hükümet kendi icraatını yürütmesi için valiyi atar ama partizan değildir. 

Bizi İktidar atadıysa, elbet biz de iktidarın valisiyiz. İktidar partisinin projelerini 
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"Evet" diyen Somalililer...   

Bu hafta Dünya Şampiyonası boyunca her maçın 

molalarında ve devre aralarında Ankara'da gösteri yapan 

Ukraynalı 10 kız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 

salona gelmesiyle birlikte sansüre uğradı. Türkiye - Rusya maçında 

seyircileri coşturan ve danslarıyla büyüleyen 10 Ukraynalı kız bu gelişme 

üzerine gösterilerini gerçekleştiremedi.  

Hayırdır diyemiyorum… Gidiş pek hayır değil.  

Ama eminim Açılımcı(!) Demokrat(!) Başbakanımızın konu ile ilgisi yoktur.  

***  

Bu hafta AKP’nin anayasasına “Yetmez ama Evet” diyen devrimci(!) ve sosyalist(!) 

gruplar İstiklal caddesindeydi. “Yetmez ama Evet” eylemini düzenleyenler eylemin 

ardından İstiklal Caddesi’nde “hayır” kampanyası düzenleyen TKP üyelerine 

polislerin gözleri önünde saldırdı.  

“Hayır” kampanyası yürütenlere yapılan saldırılar son dönemde sistematik hale 

uygularız ama partizan değiliz. Vatandaş kim olursa olsun bizim için eşittir. Burada 

başarılı iş yapıyorsan bu hükümete mal edilir. Iğdır güzel bir il. Vatandaşlar da bizim 

özel yaşantımızı bırakıp icraatlarımıza baksın. Bu ülkede vatandaşı birbirine 

düşüren, öteleyen, ayıran, inançlarına hükmeden yani kim suç işlediyse cezasını 

çekecektir ve çekmektedir. Ülkemizin Mahkemeleri çalışmaktadır suç işleyenler 

mutlaka cezalandırılacaktır."  

Ya bu vali hangi üniversiteden diploma aldı?  

Devlet ile Hükümet arasındaki farkı biri anlatsa...  

  ***  

"Eveeet" deme antrenmanlı kitle AKP'nin Tokat mitinginde, Erdoğan'ın 

"Kılıçdaroğlu'nun türban sorununu çözeceğine inanıyor musunuz?" sorusuna 

"Eveeet" diyince, Erdoğan kalakaldı. 
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geldi. 

Dikkat çeken ya da basına (yandaş değil tabi) yansıyan saldırılar şöyle:  

Tarih:31 Temmuz 2010 

Kayseri’de dükkanının camına Hayır yazıp 22 Temmuz 2010 tarihi Yeniçağ 

gazetesini asan esnaf karakola çekildi. 

Tarih: 8 Ağustos 2010 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın referanduma ’Evet’ mitingi için geldiği 

Afyonkarahisar’da İşçi Partililer (İP) miting sonrası ’hayır’ pankartı astı. Asılı 

pankartı başbakan korumaları ile emniyet güçleri bulunduğu yerden indirdi. 

İP üyeleri polis tarafından gözaltına alındı. 

Tarih:9 Ağustos 2010 

12 Eylül’de düzenlenecek referandum çalışmaları kapsamında stand açmak 

için başvuruda bulunan TKP, İstanbul Valiliğinin yasaklamasıyla karşılaştı. 

Valilik, gerekçe olarak standın “vatandaşın oyunu etkileyecek” olmasını 

gösterdi. TKP, karar “yandaş Valilik” örneğidir dedi. 

Tarih: 12 Ağustos 2010 

Muğlada refarandum için 'hayır' çalışması yürüten TKP'li öğrenciler 

polistarafından keyfi bir şekilde gözaltına alındı. 

Tarih: 12 Ağustos 2010 

DSP İstanbul İl Kadın Kolları’nın Adalar’da düzenlediği referandumda ‘Hayır’ 

kampanyasına polis müdahale etti. 

Tarih: 16 Ağustos 2010 

CHP Antalya İl Örgütü tarafından bastırılan "referanduma hayır" el ilanlarını 

dağıtan kadınlar gözaltına alındı. 

Tarih: 19 Ağustos 2010 

Çorum’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklara oyuncak dağıtmak 

amacıyla otobüsü durdurduğu esnada ‘referanduma hayır’ diye bağıran 3 

kişilik grup polis tarafından gözaltına alındı. 
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Tarih:21 Ağustos 2010 

AKP'li Pendik Belediyesi'nin zabıtaları Pendik pazarında referandum 

çalışması yapan TKP üyelerine saldırdı. 

Tarih: 24 Ağustos 2010 

İstanbul Perpa’da referandum kampanyası dahilinde “hayır” bildirisi dağıtan 

ÖDP’liler polis saldırısına uğradı. Saldırı sırasında sivil bir polis, ÖDP’lilere 

silah çekti. 

Tarih: 27 Ağustos 2010 

Mersin’de 12 Eylül’de yapılacak referandumda “Hayır” çalışması yürüten 

Halkevleri üyesi gruba AKP’liler sopalarla saldırdı. 

Bu “HAYIR” diyenler halkımızın kafasını karıştırıyor. 

Şöyle herkes olmasa da çoğunluk badem bıyıklı olsa, diğerleri de badem bıyık 

destekcisi olsa ne güzel Demokrasi olacak. Özgürlükler yaşanacak!!! 

*** 

AKP’nin Konya mitingine katılan Somalilileri görünce Türkiye’de bile insan 

şaşırıyor…  

Acaba Somalililer de 12 Eylül Anayasa’sından çok mu çektiler..?  

Onlar da mı değişmesini istiyor..?  

İstemeseler ellerinde ‘evet’ pankartlarıyla alanda yerlerini alırlar mıydı?  

Taaa Konya’daki Mülteci kampından gelmişler ya da getirilmişler..  

Getirtilmişlerdir !..  

Kimler getirdi…  

Kesin Ergenekonculardır…  

Bu aralar pek gündemde değil ama.  

***  

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir'in Bergama ilçesinde Yortanlı Barajı'nın 

su toplama havzasında tartışmalara neden olan bölgeyle ilgili koruma kurulunun 
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istediği şekilde düzenleme yapacaklarını belirterek, "Allianoi' diye bir yer yoktur, bu 

tamamen Paşa Ilıcası adıyla bilinen ve zaman içinde tadilatı yapılmış olan bir 

kaplıcadır" dedi.  

Bakan bir Google’da arama yapsa 199.000 sonuç bulacaktı…  

Ha ona güvenmiyorsa kendisininde üyesi olduğu AKP hükümetinin Kültür 

bakanlığının web sitesine de bakabilirdi!  

Depremde fay hattını kaydıran idarecilerimiz antik kentleri de yok sayabilir.  

***  

RTÜK, Başbakan Erdoğan’ın damadı tarafından yönetilen ATV’ye verilen cezalara af 

getirdi. 

ATV’nin Ahmet Çalık’a satışı öncesi verilen cezalar silindi. 

RTÜK aynı talepte bulunan Aydın Doğan’a ait Star TV’nin başvurusunu ise 

reddetmişti. 

ATV’nin Ahmet Çalık tarafından satın alınması öncesi çeşitli programlar için verilen 

uyarı, para ve program durdurma cezaları silindi. Böylelikle, ATV’ye,, satış öncesi 

RTÜK’ün verdiği cezalar, sıfırlanmış oldu.   

Normalde RTÜK TV ve radyo kuruluşlarına bir yıllık dönem içinde, yayın ihlalleri 

dolayısıyla, önce uyarı, ardından da 500 bin liraya kadar para cezası veriyor. Aynı 

program için üçüncü kez ihlal yapılırsa bu kez program durdurma, son olarak da 

lisans iptali gündeme geliyor. 

Bundan sonra RTÜK’ün açılımı “Recep Tayyip Ümmet Kurulu” ola… 

*** 

Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Carla Bruni Sarkozy’ye, recm cezasına çarptırılan 

Sakine Aştiyani’ye destek verdiği için “fahişe” diyen İranlı Kayhan Gazetesi, bu kez 

ölüm fetvası verdi. 

Kaba üslubu ve hükümete yakınlığıyla bilinen gazete, “O İtalyan fahişe de ölmeyi 

hak ediyor” dedi. 

İran hükümeti Basın özgürlüğü var karışamayız demiş. 
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Ne de olsa özgürlükler ülkesi… 

Recep bey boşuna yakın ilişki kurmuyor. 

*** 

30 Ağustos Zafer Bayramı için kısa ama bence çok anlamlı bir not ile bitirmek 

istiyorum bu haftayı. 

Sahip olduğumuz toprakların korunmasında hayatlarını ortaya koyan insanların 

yemek öğünleri: 

43. Alay - 1. Piyade Taburu - 1.Bölük Yemek Listesi 

Gün : 15 Haziran 1917 

Sabah : Üzüm Hoşafı - ekmek 

Öğle : Yok 

Akşam : Yağlı Buğday Çorbası 

 

Gün : 26 Haziran 1917 

Sabah : Yok 

Öğle : Yok 

Akşam : Üzüm Hoşafı 

 

Zafer Bayramınız vicdanız rahatsa Kutlu Olsun. 
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Teğet konusunu iyi işlememiş anlaşılan. 

Hıyar mı? Hayır mı?  

Bu hafta artık son dönemeç hafta sonu karar 

verilecek... 

Anayasaya Hıyar mı? Hayır mı?  

Şey pardon!!!  

Banayasaya Evet mi? Hayır mı?  

***  

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı mitinginde yaptığı konuşmada, “Şehidimizin 

bir damla kanını, 550 milletvekiline değişmem. Yeter ki gençler ölmesin, anneler 

ağlamasın, birlik bütünlüğümüz bozulmasın” dedi.  

14 Ocak 2000 tarihinde Avustralya SBS radyosundan Recep beyi dinlemiş bir insan 

olarak ki, canlı yayında şehitlere kelle demişti, Ağrı mitinginde yapığı konuşmadan 

sonra, kendisindeki bu değişime şaşırdım.  

Bu bir mucize mi? Evrim geçirdiği kesin. Askerlik yatma yeri değil de demişti.  

Ne iktidar hırsı ama…  

Şeriatçılıktan demokratlığa değiştiren rabbim, bu günleri de gösterdi. 

*** 

Bu hafta yandaş medyanın gündeminde Muş'tan gelen bir referandum haberi vardı. 

Haber şöyle: "Referandum için geri sayım sürerken bugüne kadar görülmüş en 

büyük istifa Muş'da gerçekleşti. DSP Muş İl Başkanı Mehmet Ek ile aralarında 

belediye başkanı, belde ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 7 bin 300 üye, 12 

Eylül'de yapılacak halk oylamasına ''evet'' demek için partisinden istifa etti." 

DSP'nin Muş'taki oy oranlarına bakın... 

Muş'ta 2002 genel seçimlerinde DSP 371 oy almış. 

2004 belediye seçimlerinde 356 oy aldmış. 

2007 genel seçimlerinde Muş'ta seçime girmeyen DSP'liler CHP'ye oy verdiler. 
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CHP 4408 oy aldı. 

2009 belediye seçimlerinde ise DSP 68 oy aldı. 

Peki tüm bunlardan sonra Muş'ta DSP'nin 7 bin 300 üyesi "evet" demek için nasıl 

partiden ayrıldı? 

Buradan anlaşılıyor ki 7, 300 kişiden enaz 7,232 kişisi oy kullanmayı bilmiyor.  Yada 

partisinin logosunu bile tanımıyor.  

Aptalığıma verin diyorum ama ben Muş’da DSP üye değilim... 

Yoksa bu yalan haber mi? 

Yok canım o kadar da olmaz… Koskoca basın!… 

*** 

İETT  İstanbul'da bir skandala imza atarak herhangi bir açıklama yapmadan yüzlerce 

otobüsü Kazlıçeşme'deki AKP mitingine yönlendirdi. Mitinge gitmeyen İstanbullular 

ise duraklarda uzun süre otobüs beklemek zorunda kaldı. 

"Otobüslerimiz yoktur, özür dileriz" 

Sabah saatlerinde otobüs duraklarına giden vatandaşlar 'Hareket Saatleri Listesi' 

yerine duraklara asılı olarak İETT Genel Müdürlüğü imzalı ve üzerinde 

"Otobüslerimiz yoktur. Özür dileriz" yazan kağıtları buldu. 

Tarf olabilirler, haksızlık yapabilirler ama "Otobüslerimiz yoktur, özür dileriz" 

diyerek kibarlıklarını göstermişler. 

Ya hiçbirşey yazmasalardı!!! 

*** 

Barkodlu çağdaş ve teknolojik AKP demokrasisi!!!! 

AKP, Türk siyasi tarihinin en ilginç uygulamalarından birine imza attı. 

AKP, Başbakan Erdoğan’ın Mersin mitinginde bir ilk gerçekleştirdi. Hangi teşkilatın 

alana kaç kişi getirdiğini tespit etmek için vatandaşları tek tek kodladı. Miting 

alanına gelen vatandaşlar İl Başkanlığı’nın dağıttığı barkodlu kartları, cihaza 

okuttuktan sonra içeri alındı. Böylece kim ne kadar adam getirdi, kim çalışmadı 

tespit edildi. 
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Çağdaşlık müthiş bir şey… 

Dinleme konusunda yaptıkları teknolojik ataklara kişileri kodlayan zihniyet yarın ne 

yapabilir…? 

Eskiden fişleme vardı. 

Bir de adamlara gerici diyorlar. 

*** 

Hayranlarının yıllardır beklediği U2 sonunda İstanbul'da sahneye çıktı. 

Ancak konserde U2 açısından beklenmedik bir olay yaşandı. 

Konser sırasında Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a teşekkür eden 

U2'nun solisti Bono yuhlandı. 

U2 tarihinde ilk 

Türkiye ilkler ülkesidir... 

*** 

CHP Şanlıurfa Gençlik Kolları'nın kent merkezine astığı pankartlar "Başbakan 

Erdoğan'ın geçeceği yolu kapatıyor" gerekçesiyle polis tarafından toplandı. 

CHP'nin referandumda "Hayır" verilmesini isteyen pankartlarına polisten 

operasyon...  

Şanlıurfa polisi, CHP Şanlıurfa Gençlik Kolları'nın referandum için astığı pankartları 

sabaha karşı 03.00 ile 04.00 sularında topladı. Pankartlarının toplandığını gün 

ışıdığında fark eden CHP'liler polise başvurdu. CHP Şanlıurfa İl Yönetimi, polise 

"Pankartların neden toplatıldığı"nı sordu. Şanlıurfa polisi, "Pankartlarınız Başbakan 

Erdoğan'ın geçeceği güzergahta, yolu kapatmıştı. O yüzden topladık" yanıtını verdi. 

Pankartlarda -AKP'nin tek başına yaptığı anayasaya hayır- yazıyordu 

Polisin "Hayır" yazılı pankartları toplamasına rağmen, aynı güzergahta bulunan ve 

üzerinde "Evet" yazan hiçbir pankarta dokunmadı. 

Unutmayalım Uzun boylu bir başbakanımız var. Demekli Recep bey HAYIR  görünce 

ayağa kalkıyor. 

Polisin işi de başbakanını korumak. 
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Türk iye  

Bir Amerikalı subay neden ordu ile değil de İçişleri 

bakanı ile görüşür? O İçişleri bakanı, neden Irak’da 

görüşmeler yapar? Ülkede Dışişleri bakanı mı yok, 

bakanlar arası kordinasyon mu?  

***  

Türkiye'deki emekliler, Fethullah Gülen'e mektup yazarak, İntibak Yasa 

Tasarısı’nın hayata geçirilmesi için Erdoğan'a ricacı olmasını istediler.  

Emekliler, eski ve yeni emekliler arasında her geçen gün açılan maaş farkını 

kapatmak için çıkarılmak istenen, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

'şimdilik' kaydıyla rafa kaldırılan İntibak Yasa Tasarısı’nın hayata geçirilmesi için, 

halen ABD’de bulunan Fettullah Gülen'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 

"ricacı" olmasını istediler. 

Bu arada Pensilvanya’yı ziyaret eden Cüneyt Özdemir’e cemaat yetkilileri 

“Hocaefendi şu anda kaldığı evin kirasını emekli maaşı ile vakfa ödüyor” demiş.  

Eve pardon çifliğe bakıyorum, emekli imam maaşını düşünüyorum ve emeklilerin 

neden hoca efendiye ricacı olmasını istediğini anlıyorum.  

***  

8 yılda (2002’den 2010’a) 

    * Sabit ve dolaylı vergiler yüzde 195 arttı. 

    * Orta direğin ödediği vergilerde yüzde 500’e varan artış oldu. 

    * Beyaz eşyadan alından ÖTV yüzde 804. 

    * Motorlu Taşıtlar Vergisi ve otomobil alırken ödenen ÖTV olmak üzere alkollü 

içkiler, sigara, beyaz eşyadan devletin aldığı vergi miktarı yüzde 400 ile 500 

oranında yükseldi. 

Kolay gelsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin………………… 

Ama hakını verelim bu hükümet “başarılı”… 

*** 
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Dikkat!  Ülkede en az 16 milyon darbeci yetişkin var. 

Eski Eskişehir Emniyet Müdürü sol örgüt üyesi olmakla suçlanıyor…….. 

Nerede ise tutuklu olmayan kurmay subay yok… 

Ve bunların hepsi bu devlete karşı. 

Ne devlet ama bu kadar adam ve yönetici… Hem de devletin merkezinden. Ama 

devlete bir şey yapamıyorlar…. 

Bu seneryoları kim yazıyorsa Nobel edebiyat ödülünü hakkediyor. 

*** 

İlginç üke şu Türkiye. 

İşkence yapmak serbert, en azından suçlanmıyorsun ama gönül ilişkisi yasak. 

Başbakan yardımcısı isen tek tip askerlik demokratik değil. 

Eğitimli bir güzel köydeki çobanla benim oyum tek tip olmamalı demekse yasak ya 

da suç.  

***  

Savarona’nın namusunu şu anda düşünenler bugüne kadar neredeydiler?  

Bir liderin hem tarihte parmak ile gösterilen, bir ulusun kaderini belirlemiş bir 

liderin anısını taşıma sorumluluğunu alamayanlar konu belden aşağı olunca neden 

birden panik oldu? 

Bakalım Savarona’yı gözden kaybedince ne zaman jilet yapacaklar ya da başbakana 

yat. 

 

kadrolu eşşekler  

Devlet başkanlığı ve genel seçimlerin yapıldığı 

Brezilya'da, bir palyaço en çok oyu alarak Kongre üyeliğine seçildi. Darısı 

diğer palyaçoların başına... 

Seçim kampanyası sırasında seçmenlere, “Bundan daha kötüsü olamaz” 
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diyen palyaço, “Bir Kongre üyesi ne yapar? Aslında bilmiyorum ama bana oy verin, 

size anlatacağım” demişti.  

Sahne adı “huysuz” anlamına gelen Triririca'ya başarılar.   

***  

Dünyadaki çoçukların ve çocukluklarını kaybetmeyenlerin dünya çocuklar gününü 

kutlamak isterdim ama dünyadaki tablo da pek iç açıcı değil.  

En az 920 bin çocuk temiz su içemiyor.  

2 milyon çocuk HIV virüsü taşıyor.  

AIDS nedeniyle annesiz-babasız kalan çocuk sayısı yaklaşık 15 milyon.  

Kutlamak yerine geçmiş olsun demek daha doğru sanırım.  

***  

Türkiye’de trafik cezası uygulamasında yeni düzenleme:  

Trafikte 12 bin 550 kişilik ‘’İmtiyazlılar grubu’’ oluştu.  

Bundan sonra 12 bin hakim ve savcı ile 550 milletvekiline kural ihlali yapsalar da 

trafik cezası kesilmeyecek.  

Mahkeme kararı gereğince, binlerce ceza da iptal edilecek.  

***  

Yaşasın kadrolu eşşekler geliyor.  

Mardin'in dar ve merdivenli sokaklarından çöpleri artık İtalyan eşekleri toplayacak.  

Çöp eşşeklerini çok yaşlandıkları için emekliye ayıran, ancak Türkiye sınırları 

dahilinde yerlerini dolduracak eşşek bulamayan belediye yetkilileri Sicilya'dan 

gelecek eşşekleri bekliyor.  

Memlekette eşşek kalmaması mı sevendirici yoksa çöp taşıyacak eşşek kalmaması 

mı?  

***  

5 yaşındaki kızları kanalda can veren aile, 850 bin TL'lik dava açtı.  

Belediye avukatının savunması şok etti: Bu tazminatlar verilirse, çok sayıda kişiyi 
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katleden bir  zihniyete sahip vatandaş, kendi çocuklarını ölüme itebilir.  

Kanaldan geçen suyun debisi yüksek. Kanalın üzeri açık. Etrafında hiçbir koruma 

önlemi yok.  

Kim suçlu kim suçlanıyor kim suç işleyebilir bilmiyorum ama baronun bu avukatı bir 

incelemesinde yarar var. Özellikle ruhsal olarak.  

***  

İsveç`te ana haber bülteni sunan kadın, kız kardeşi bakan olduktan sonra görevden 

alındı.  

İsveç’te ünlü sunucu Karin Hübinette, önceki gün açıklanan yeni kabinede kız 

kardeşi Hillevi Engström’un yer aldığını öğrenince, “çalışmaya devam etmesinin 

tarafsızlık ilkesine aykırı olacağını” söyleyerek istifa etti.  

Hillevi Engström, Başbakan Fredrik Reinfeldt tarafından önceki gün açıklanan yeni 

kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirilmişti. İstifa eden Karin 

Hübinette, İsveç devlet televizyonu SVT’de ana haber programını sunuyor ve 

tartışma programı “Agenda”nın sunuculuğunu yürütüyordu.  

Aptallar! Yandaş medya diye birşey bilmiyorlar.  

***  

Şırnak merkezde prefabrik olarak yapılan 10 derslikli Bahçelievler İlköğretim 

Okulu`nda yeterli sayıda öğretmen olmadığı için birleştirilen 1`inci sınıf 

öğrencilerine, 8`inci sınıf öğrencisi Nesim Kul ders veriyor.  

Okulda görev yapan 4’ü vekil 2’si geçici 6 öğretmenin diğer sınıfların derslerine 

girdiğini belirten Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulun yeni olması nedeniyle 

sıkıntılar yaşandığını, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren öğretmen 

sorununun giderileceğini söylemiş.  

Hangi Pazartesi Allah bilir! 

***  

ABD’li emlak devi Muhammed Hadid, Los Angeles’da bir yıldır alıcı bekleyen dev 

malikanesini Türk işadamı Sarp Turanlıgil’e sattı.  

Evi şirketi adına satın aldığı ve 4.500 metrekarelik 11 yatak odalı malikaneye en az 
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50 milyon dolar ödediği iddia edilen Turanlıgil, ‘ABD’de bu yıl yapılan en pahalı 

emlak satışına’ da imza atmış oldu.  

Yeni işadamlarımız ile öğünüyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin.  

AMİNNNNNNNNNNNNN………..  

***   

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kılıçdaroğlun'un Aysun Kayacı'dan ne farkı 

var?" diye sormuş...  

Say say bitmez ama Elitaş fark göremiyorsa söyleyecek bir şey yok.  

***   

Vatikan'dan resmi bir açıklama geldi!  

" To All Women,  

 While making love, screaming as " ohh my god" is not accepted as a prayer, for 

your information "  

 "Bütün kadınlara...  

Çıplak halde yatakta olup herhangi biri ile sevişirken bağırarak "Ohh Tanrım" 

denildiğinde dua olarak kabul edilemez... "  

Dikkatinize!  

Şaka değil…  

Müslümanlıkta durum ne bilmem ama yakında aile imamına sorabileceksiniz….! 

 

Bakanların uçma haftası!!!   

BİM marketlerini Başbakanın 28 yaşındaki oğlu aldı. 

''Mahallelerdeki bakkal dükkanlarını kapatın'' demesinin sebebi şimdi 

anlaşılıyor. 

*** 
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Kiliseye gitmeyin zehirlenirsiniz! 

Cihan Haber Ajansı'nda ve elbette ardından habervaktim sitesinde "Kiliselerde 

yakılan mumlar egzoz gazından daha zehirli" ve "Kiliselerde yakılan mumlar çok 

zararlı" başlıklı haber yayınlandı. 

Haberde, yakılan mumlar nedeniyle ortaya çıkan maddenin akciğerlerde hasara 

neden olduğu belirtildi. 

Artık gönül rahatlığı ile müslüman olabiliriz. 

*** 

Şili’deki maden kazasında mahsur kalan işçilerin kurtarılmasıyla ilgili konuşan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, “Böyle bir kaza bizde olsa, 

madencileri üç günde çıkarırdık” dedi. 

Zonguldak’ta yaşananlarla Şili’nin karşılaştırılmaması gerektiğini ileri süren Dinçer, 

açıklamasının devamında “Zonguldak'da grizu patlaması ile kazaya uğradık. Şili'de 

ise göçük oldu. Şayet Zonguldak'da grizu patlaması yerine, göçük olsaydı, 

işçilerimizden hayatını kaybeden olmayacaktı ve sadece 3 günde çıkaracaktık” dedi. 

Peki! 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, Zonguldak ve Şili'de yaşanan 

maden kazalarının karşılaştırılmasını doğru bulmadığını belirterek, ''Birisi bakır, 

birisi kömür madeni...'' dedi. 

Ne denebilir ki… 

Bunları biz seçtiğimize gore! 

Bakanlardan daha iyi bilecek halimiz yok ya… 

*** 

Bu hafta AKP hükümetinin bakanlarının uçma haftasıydı. 

Tarım Bakanı Mehdi Eker de ithalat kararına ve alınan tüm önlemlere rağmen et 

fiyatlarının düşmemesini, “Et üretimi arttı ama talep de arttı. Refah ve gelir 

seviyesinin yükselmesi, krizin de sona ermesiyle birlikte insanların et tüketimi arttı. 

Fiyatlar o yüzden yükseldi” diye açıkladı. 
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Bu bakanlar ne kullanıyorsa ben de istiyorum. 

İyi kafa yapıyordur herhalde… 

*** 

İran ve Rusya başta olmak üzere bütün komşu ülkelerle sıfır sorun politikası 

uygulandığı söyleniyor ancak yapılan füze savunma sistemi pazarlıkları ABD'nin 

Türkiye'yi de savaşa hazırlandığının açık kanıtı. 

Ama biz bütün komşu ülkelerle sıfır sorun politikası uyguluyoruz. 

*** 

AKP ve MHP'liler TBMM'deki Tepe kafede içkinin yasaklanmasını istedi, CHP ve 

BDP'liler ise buna karşı çıktı... 

Ben de AKP ve MHP ye katılıyorum kesinlikle meclisin içinde içki içilmemeli ve 

meclise girenlere alkol kontrolu yapılmalı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ‘in verdigi demeçler gibi demeçler 

azalır sanıyorum. Ayık bir kişi böyle , “Böyle bir kaza bizde olsa, madencileri üç 

günde çıkarırdık” demez ya da diyemez, derse orada kalamaz. 

*** 

Batman'da yaşayan yurdum insanı Zeki Şahin, midesindeki ağrılar nedeniyle Bölge 

Devlet Hastanesi'ne gitti. 

Burada besin zehirlenmesi teşhisi konulan Şahin, tedavi edilip koluna serum takıldı. 

Ancak hastanede beklemekten sıkıldığını söyleyen Şahin, doktorlara başvurup kendi 

isteğiyle hastaneden ayrıldı. Şahin, kolunda serumla birlikte hastaneden çıktıktan 

sonra evine gitmek için otobüs durağına gitti. 

Burada otobüs bekleyen Şahin, elindeki serum torbasını otobüs durağının 

demirlerine asıp, oturdu. 

Görenleri şaşkına çeviren yurdum insanı  Zeki Şahin, "Evde yediğim bir besin 

maddesi midemi rahatsız etti. Hastanede tedavi gördükten sonra sıkıldım. Eve 

gitmek istedim. Koluma serum takılı olduğu için mecbur otobüsü beklerken durakta 

bir yere astım" dedi. 

Bir süre otobüsün gelmesini bekleyen Şahin, aracın gelmesiyle serumla birlikte binip 
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gitti. 

Bu bir şaka değil. Gerçek bir haber… 

*** 

Her gece 963 milyon insan yatağına aç giriyor. 

Bir milyar insan varoşlarda yaşıyor. 

Her dakika bir kadın çocuk doğururken ölüyor. 

2.5 milyar insanın gerekli sağlık hizmetlerine erişimi yok 

ve 

20,000 çocuk her gün bu sebeple ölüyor. 

Siz rahat uyuyabiliyor musunuz? 

*** 

Saadet Partisine “taze” fosil kanı geldi…. Erbakan Başkan. 

*** 

Türkiye`de enflasyon yok ama domates 10 lira. 

 

"Bir Bakışta Toplum"   

AKP döneminde Başbakan'ın ve siyasi 

kurmaylarının yaptığı gaflar çok tartışıldı. 

İşte tarihleriyle o gafların listesi:  

“Lenin’i ölü olarak görmek çok güzel” 12 Temmuz 2006 / Bülent Arınç  

“Şişli ile Şemdinli aynı imkanlara sahip” 17 Eylül 2007 / Recep Tayyip 

Erdoğan 

“Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum” 13 Aralık 2007 / Zafer 

Çağlayan  

“Ayakların baş olduğu yerde kıyamet kopar” 22 Nisan 2008 / Recep Tayyip 
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Erdoğan  

“İşkence konusunda hamdolsun ülkemizde sorun yoktur” 13 Haziran 2008 / 

Beşir Atalay   

“Sel riski varsa üst kattaki komşunuzda kalın” 10 Eylül 2009 / Melih Gökçek  

“Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kaide yok” 30 Eylül 2009 / Recep 

Tayyip Erdoğan  

“Köşe yazarları az yazarsa ülke huzur bulur” 1 Aralık 2009/ Recep Tayyip 

Erdoğan  

“Ülkemizde bu şartlarda çalışacak çok insan var” 1 Ocak 2010 / Ömer Dinçer  

“Bize karşı çıkan kanı bozukları tahlil etmeli” 23 Şubat 2010 / Ahmet 

Aydoğmuş  

“Ak Parti iktidara geldi ineklerin sütü arttı” 13 Haziran 2010 / Ali Koyuncu  

“Başbakan sensin, ister asar ister kesersin” 23 Nisan 2010 / Recep Tayip 

Erdoğan  

“Ölmek madencilerin kaderinde var” 19 Mayıs 2010 / Recep Tayyip Erdoğan  

“Kadere imanın yoksa seninle tartışacak değilim” 21 Mayıs 2010 / Recep 

Tayyip Erdoğan  

“Madenciler güzel öldüler” 27 Mayıs 2010 / Ömer Dinçer   

“Demokratikleşme için Doğudan eş almak” Rize 30 Haziran 2010 / Halil 

Bakırcı   

“Nijeryalılara Türkçe öğrettik Kürtlere öğretemedik” 12 Temmuz 2010 / 

Cemil Çiçek  

“Alkol içmeyin üzüm yiyin” 19 Temmuz 2010 / Recep Tayyip Erdoğan  

“Bizde olsa 3 günde çıkarırdık” 13 Ekim 2010 / Ömer Dinçer  

*** 

Cumhuriyet resepsiyonu için 'uzun etek' uyarısı 

Sakarya Valisi Mustafa Büyük'ün, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 87'nci yıldönümü 

nedeniyle verilecek resepsiyon için il protokolüne gönderdiği davetiyede 
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resepsiyona katılacak kadınların 'uzun etek' giymeleri istendi. 

Hoca cemaat ilişkisi!!! 

***  

Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, Huzurlu Vatandaşın inanması gerekenler listesini 

yazdı. İşte o liste:  

”HUZURLU, devletine ve hükümetine karşı şükran hisleriyle dolu, rahat, dertsiz, 

tasasız, mutlu bir vatandaş olmak için küçük bir “inanılacaklar” listesidir. 

Bu cümleleri tekrarlayın, başınız ağrımaz: 

- HES’ler doğaya yararlı, çevreciler zararlıdır. Çevreci para için “Meşepalamudu 

koruyorum, pembe ballıbaba seviyorum, kuytu yeşillerin köknarı olmak istiyorum” 

bile der, haindir! 

- Ogün Samast çocuktur. Yetmez ama evet, bir çocuktur. 

- Müttefik ABD, Irak’ı kurtarmıştır, işkence ve katliam yapmamıştır; Başbakanımızın 

21 Ekim’de 1.5 saat görüştüğü Nuri El Maliki de iyi ve güvenilir bir liderdir. 

- İnternet yasağı yoktur, youtube yoktur, Blackberry yasaklanmayacaktır, bunların 

hepsi matrikstir! İnanmayan dabılyudabılyudabılyu, efendime söyleyeyim, 

ileridemokrasikom’a bakmalıdır. 

- Feysbuk’ta Başbakan’ı eleştiren öğretmen görevden alınmamıştır, 

ileridemokrasikom’da olmaz böyle işler. 

- Mustafa Balbay 600 gündür tutuklu yargılanmamaktadır; gıcır yargı sistemimiz ve 

ileridemokrasikom’umuzda lafı bile olmaz. 

- Roman açılımı şehir dışında doğayla bütünleşen Roman vatandaşları, Alevi açılımı 

köylerine cemevi yerine cami açılan Alevi vatandaşları, Kürt açılımı KCK 

operasyonları sonrası coşkudan ne yapacağını şaşıran Kürt vatandaşları 

memnuniyet dalgalarına sürüklemiştir. 

Nasıl, geçti mi sıkıntınız? 

İyi, afiyet olsun!”  

***  
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AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, görevini kötüye kullanan kamu 

görevlilerine uygulanan hapis cezalarında indirime gidilmesini öngören kanun 

teklifini TBMM Başkanlığına sundu.  

Teklife göre, TCK'nın “görevi kötüye kullanma” başlıklı 257. maddesinde değişikliğe 

gidiliyor. Buna göre, teklifin 1. ve 2. fıkralarında yer alan, “kazanç” kelimesi 

“menfaat” olarak değiştirilecek. 

Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya 

kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu 

görevlisine uygulanan hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 6 aya, üst sınırı da 3 yıldan 2 

yıla indirilecek. 

Teklif, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç 

sağlayan kamu görevlisine verilen hapis cezasında da indirime gidilmesini de 

düzenliyor. Buna göre, bu suçlarda, daha önce 6 ay olarak uygulanan hapis 

cezasının alt sınırı 3 ay, 2 yıl olan üst sınırı da 1 yıl uygulanacak. 

İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için 

veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu 

görevlisi ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına 

çarptırılacak.  

'Görevini kötüye kullanan memur daha az ceza yesin' diye adlandırılan bu yasayı 

destekliyorum  

Hatta hiç ceza verilmesin zaten son sekiz yılda kadrolaşma ile her yere ‘hakkı ile’ 

kamu görevlileri yerleştirildi. Bırakınız yapsınlar, bırakınız yesinler.  

***  

Cumhuriyet’in kuruluşunun 87. Yılı.  

Rejim tartışmalarının olduğu bugünlerde yandaş basın bayramı nasıl kutladı? 

İşte o mesajlar: 

Sabah: Cumhuriyetimiz 87 yaşında (sürmanşet, 6 sütun) 

Takvim: En büyük coşku (manşet yanı çift sütun) 

Zaman: Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun (logo yanında gazoz kapağı gibi bir 
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daire içinde) 

Türkiye: Coşkuyla kutluyoruz (sürmanşet sekiz sütun) 

Star: 87. yıl kutlu olsun (manşet yanı çift sütun) 

Bugün: 87. Yıl coşkusu (sürmanşet 6 sütun) 

Yeni Şafak: Herkesin Cumhuriyeti (sürmanşet çift sütun) 

Akit: Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor (sürmanşet çift sütun) 

Taraf: Herhangi bir kutlama mesajı yok. 

Milli Gazete: Erbakan’ın Bayram mesajı (sürmanşet 5 sütun)  

 ***  

"Legatum Institute" adlı merkezi Londra'da bulunan uluslararası düşünce 

kuruluşunun yayımladığı "2010 Refah Listesine" göre, Türkiye 110 ülke arasında 

80'inci sırada yer alıyor.  

Kişisel özgürlüklerde ise Türkiye 95. sırada yer aldı.  

Ekonomi, fırsat eşitliği ve girişimcilik, idare, eğitim, sağlık, kişisel ve ulusal güvenlik, 

kişisel özgürlük ve sosyal sermaye gibi sekiz farklı kriterin dikkate alınarak 

hazırlandığı listede Türkiye 80’inci sırayla, Cezayir, Ürdün, Endonezya gibi ülkelerin 

altında, İran, Nepal, Mısır, Guatemala gibi ülkelerin ise üzerinde bulunuyor. 

Refah Listesi’nin ilk üç sırasında ise kuzey Avrupa ülkeleri Norveç, Danimarka ve 

Finlandiya yer alıyor. Listede ABD 10, Kanada 7, İngiltere 13, Almanya 15, Fransa ise 

19’uncu sırada bulunuyor. 

Düşünce kuruluşu ülkeleri, değerlendirdiği sekiz kategorinin her biri için de ayrı ayrı 

sıralamış. Buna göre Türkiye’nin 108’inci sıra ile en kötü performans gösterdiği 

kategori sosyal sermaye.  

Legatum, sosyal sermayeyi toplumun kendi içinde kurduğu sosyal etkileşim ağları 

ve sosyal birliktelik olarak tanımlıyor.  

Türkiye’nin alt sıralarda olduğu bir başka kategori ise kişisel ve ulusal güvenlik. 

Türkiye’nin 83’üncü sırada yer aldığı bu kriter Legatum tarafından, devlet 

desteğiyle işlenen siyasi suçlar, iç savaş, toplulukların karşı karşıya olduğu sorunlar, 



Aptallığıma verin  2010 

* 105 + 

gece korkmadan sokağa çıkabilme gibi alt kriterlerle ölçülüyor.  

Türkiye’nin 95’inci sırada yer aldığı kişisel özgürlük kategorisinde ise ifade 

özgürlüğü, kişisel özerklik, toplumun farklılıklara olumlu yaklaşımı ve hoşgörü gibi 

faktörler değerlendiriliyor.  

Listenin en sonunda ise Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan ve Zimbabve 

yer alıyor.  

***  

OECD’nin yayınladığı “Bir Bakışta Toplum” başlıklı bir raporda ise 21 ülkedeki akıl 

sağlığı sorunları inceleniyor.  

Akıl sağlığımız konusunda bu listede kaçıncı sıradayız diye merak edenlere 

duyurulur, sondan birinciyiz.  

 ***  

Youtube açılmış dediler ben bakana kadar kapanmış...  

Ben de Türkiye’ye demokrasi geldi diyordum.  

Meğer pastırma demokrasisi imiş. 

 

FORST Leydi.  

Gecen hafta FORST Leydimiz Londra`da öğrenci 

olarak bulunanlar ile yaptığı toplantıda ilkokulda 

türbanın kullanılmasının hatalı olduğunu ve bunu 

halledeceklerini söyledi. Kendisine Cumhurbaşkanı 

da katıldı. 

FORST Leydimizin ne yetkileri varmış da biz bilmiyormuşuz!!!  

***  

AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ilişkin ilerleme raporunu, Davutoğlu ve 

Bağış değerlendirdi.  

Başmüzakereci Bağış, 13 rapordan en iyisi dedi ve ekledi: Artık burnumuza AB 

üyeliği kokuları gelmeye başlamıştır.  
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Ne burun ama!  

***  

"Yandaş Gazeteciler" olarak tanımlanan ve TRT’de program yapan isimlerin 

kurumdan aldıkları ücretler açıklandı.   

En yüksek ücreti ayda 13 bin lira ile Star yazarı Ergun Babahan alıyor.  

Zaman Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’ya ayda 6 bin lira, Yeni 

Şafak yazarı Fehmi Koru’ya ise ayda 10 bin lira ödeniyor.  

Taha Özhan ile Başbakan’ın danışmanı İbrahim Kalın’ın birlikte yaptığı “Enine 

Boyuna” adlı program için Özhan’a ayda 8 bin, Kalın’a ise 5 bin lira ödeniyor.   

Haftalık “Politik Açılım” programı için ise, Fehmi Koru, Derya Sazak, Fuat Keyman ve 

Mustafa Erdoğan’a program başına 2 bin 500 lira veriliyor.  

Milliyet Gazetesi yazarı Taha Akyol’a “Herkes için Adalet” adını taşıyan program için 

aylık 12 bin lira ödeme yapıldı.  

“Sinerji” adlı programı hazırlayan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’a 

program başına bin 300 lira verildi.  

Oral Çalışlar’ın oğlu Reşat Çalışlar ile birlikte yaptığı “Kuşak Farkı” programı için 

baba-oğula ayda toplam 14 bin 800 lira ödeyen TRT, bu programın danışmanı Ayda 

Özlüçevik’e de aylık 1.900 lira verdi. 

“Küresel Nabız” adlı program için de Bahar Feyzan’a aylık 7 bin 400, NTV Haber 

Müdürü Mete Çubukçu’ya ise 5 bin lira ödendi. 

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile Star yazarı Ergun 

Babahan’ın yaptığı “Çıkış Yolu” programı için ise Babahan’a aylık 13 bin lira, 

Dumanlı’ya ayda 6 bin lira ödendi. 

AKP İstanbul Milletvekili Özlem Türköne’nin eşi Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz’er 

Türköne ile “Gündeme Dair” adını taşıyan program yapan Emre Aköz ise program 

başına 1.230 lira ücret aldılar. 

Polis Akademisi öğretim görevlisi Önder Aytaç’a ise “Sensiz olur mu” programı için 

aylık 6 bin lira ödendi. 

Paralar iyi de bu programları kim seyrediyor? 
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*** 

Zarardaki Türkiye Kömür İşletmeleri'nin 2008 raporu Meclis'te görüşüldü. Kurumun 

yandaşlara 1.5 milyar lira aktardığı anlaşıldı. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, 2002-2008 yılları arasında AKP'ye yakın 4 firmadan 1.5 

milyarlık kömürü ihalesiz aldı. 

1.5 milyarlık kaç oy eder 

Biz IMF den kaç para istemiştik en son? 

Aptallığıma verin aklıma takıldı. 

*** 

Bakan Atalay konuşmasında, bugün itibariyla: 

Jandarma Genel Komutanlığı’nda 244 bin 966, 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında 71, 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 230 bin 387 ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ise 5 bin 283 personelin görev yaptığını açıkladı. 

Atalay, özel güvenlik sektörüne ilişkin de güncel verileri açıkladı. Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, bakanlığının özel güvenlik şirketlerine ve 

özel güvenlik eğitim kurumlarına faaliyet izni verdiğini ve özel güvenlik uygulaması 

bulunan tüm kurumları denetlediğini anlatan Atalay, “Özel güvenlik hizmetleri 

kapsamında 410 bin 659 gencimize özel güvenlik kimlik kartı verilmiş; bunlardan 

218 bin 600’ü özel güvenlik sektöründe fiilen istihdam edilmektedir” dedi. 

Buna göre Türkiye’de her 98 kişiye 1 güvenlik görevlisi düşüyor. 

Kim demiş Türkiye Polis devleti oldu diye bas bayağı güvenlikli Demokratik 

Cumhuriyet.. 

*** 

Çipli pasaportlara polikarbon makyaj 

Başarı öyküsü şöyle: 

Türkiye, AB standardında çipli pasaport için 2004'te düğmeye bastı. 10 yıldan fazla 

bir süre önce… 
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Yeni pasaportların basımını üstlenen Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğü, 2005'te 'çipli pasaport kapağı' ihalesi açtı. 

İhaleyi, o zamanlar üstüne çok yazılıp çizilen Malezyalı IRIS Technology Berhad 

Firması kazandı. 

Darphane, 5 milyon çipli kapak için IRIS'e 15 milyon 475 bin avro ödedi.  

Uzunnnnn  çalışmanın ardından  dağıtım tarihi üç kez ertelenen yeni pasaportlar, 

nihayet 1 Haziran'da verilmeye başlandı. 

Ardından IRIS'ten alınan çipli kapakların istenilen nitelikleri tam taşımadığı ortaya 

çıktı. 

Çipli karton kapakları 'dayanıksız' bulan Emniyet, pasaportların kapaklarını 

yenilemek için çalışma başlattı. 

Yeni kapakların, kartondan çok daha dayanıklı olan 'polikarbon'dan yapılması 

benimsendi. 

Darphane'nin, yeni pasaport basımına başlamadan önce 'çipli polikarbon kapak' 

ihalesi açması bekleniyor. 

Bu öyküde geçen tüm isimler hayali değildir…. 

*** 

Devlet hizmetlerine istendiğinde internetten ulaşılması, kişisel verilerle iligli 

sorgulama yapılabilmesi ve vatandaşların kendi işlerini daha rahat halledebilmesi 

için kurulan e-devlet sistemi 1 Kasım'dan itibaren SGK sorgulaması uygulamasıyla 

da yayında. 

Oldukça iddialı bir şekilde hizmete sokulan sistem daha ilk günlerden sorun 

çıkarmayı başardı. 

Vatandaşlar sistem üzerinden SGK verilerine ulaşamadıkları gibi, siteye erişmekte 

bile sorun yaşadı. 

Birçok bölüm "sistem hatası var" mesajı verdi.  

Aradığınız devlete şu an ulaşılamıyor...  

Sanal dediğin gerçeğinin yansımasıdır.   
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***  

Anayasa değişikliği ile ‘’12 Eylül’den hesap sorma’’ sözü, Kenan Evren’in maaşına 

zam ile sonuçlandı.  

Evren’in aylık maaşı net 11 bin 400 liradan 12 bin 300 liraya çıktı.  

Evet ama yetmez diyenler artık Evren ama yetmez desinler.  

***  

Kandan üretilen bir ilacın Alzheimer hastalığını durdurabileceği ve hatta etkilerini 

tersine çevirebileceği belirtildi.  

Kiovig adlı ilaçla yapılan ilk deneylerde, yeni tedavinin Alzheimer hastası insanlarda 

dikkat çekici düzeyde hastalığı stabil hale getirme etkisi gösterdiği, beynin 

küçülmesini durdurarak, hafızayı ve düşünme hızını koruduğu belirtildi.  

Baxer International ilaç şirketi ve New York'taki Weill Cornell Tıp Merkezi, 

halihazırda ilk sonuçları doğrulamak üzere çok daha büyük bir deney başlattı.  

Yaşasın….    

Türk seçmeninin ezici çoğunluğunun balık hafızası sorunu bu ilaç ile çözülür.  

 

Vallahi AKP'ye ben oy 

vermedim...  

En çok kullanılan ulusal yalanlarımız: 

    Dünya ahiret bacımsın... 

    Şu an 70 milyon bizi izliyor... 

    Valla sarıda geçtim memur bey... 

    Bu son sigaram... 

    Seni düşünmekten bütün gece gözüme uyku girmedi... 

    Sen bir de beni gençliğimde görecektin... 

    Seni leylekler getirdi yavrum... 
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    Akşama erken gelirim... 

    İşim bitsin ben seni ararım... 

    Bir kez olsun yüzüm gülmedi... 

    Hayatımda hiç ilaç almadım... 

    O elinizdeki tek kaldı, başka yok... 

    Valla bu size çok yakıştı... 

    Senin annen bir melekti yavrum... 

    Merak etme hayatım, sekreterimi görsen çok çirkin.... 

    Büyük ikramiyeyi kazanmak istemiyorum önemli olan alın teri... 

    Merhaba karıcım, mesai yeni bitti de... 

    Evi boşaltın! Almanya'dan oğlum geliyor... 

    Bu sene üniversite soruları çok basitti, keşke sınava girseydim... 

    Akşam elektrikler kesildi, ödevimi yapamadım... 

    Bir kereden bir şey olmaz. 

    Sadece arkadaşız. 

    Son biletler bunlar... 

    Hiç acıtmayacak. 

    Dış transferleri 15 gün içinde bitiriceğiz.... 

    Failleri en kısa zamanda yakalanacak... 

    Üzülme sevgilim evlenince anneni yanımıza alırız... 

    İşten aradılar, gitmeliyim... 

    Bu gece mesaiye kalıyorum. 

    Ben hiç yalan söylemem. 

    Vallahi AKP’ye ben oy vermedim… 

*** 
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Avrupa Spor Başkentleri Birliği Başkanı Gian Francesco Lupatelli, İstanbul'un 2012 

Avrupa Spor Başkenti seçildiğini açıkladı.         

Devlet Bakanı ve Başmüzekereci Egemen Bağış ve İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen 

Lupatelli, İstanbul'un, Avrupa Spor Başkenti (ASB) Seçim Komisyonu'nca Avrupa 

Spor Başkenti seçilmesiyle ilgili kararı açıkladı. 

Kültür başkentinden daha başarılı olunacağı kesin İstanbul’da yaşamak spor… 

*** 

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Fransız televizyonu France 24 ile yaptığı 

söyleşide, Irak Yüksek Mahkemesi'nin 26 Ekim'de hakkında idam kararı aldığı, 

Saddam Hüseyin döneminin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan 74 

yaşındaki Tarık Aziz için "Tarık Aziz'in idam emrini imzalamayacağım, çünkü ben bir 

sosyalistim" dedi. 

ABD işbirlikçisi, aşiret ağası bir “sosyalist” 

*** 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, başkanlık bütçesinin görüşüldüğü gün 

görevden alındı. Yerine yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Görmez atandı. Bardakoğlu son 

dönemde, tartışmalara yol açan bir dizi söylemlerde bulunmuştu 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayladığı kimse kaldı mı? 

*** 

Deniz Feneri davasında ‘’Türkiye’deki asıl suçlular’’ denilen Zekeriya Karaman ile 

Zahid Akman’ın şirketlerine, 159 milyon liralık ihale verildiği ortaya çıktı. 

159 milyonun lafı mı olur. Avukatlık tutarı bile değil. 

*** 

Sizce bir atın yaptığını yapamayan toplum hangi toplumdur…? 

*** 

Mısır Kadın Hakları Merkezi, cinsel tacize uğrayan kadınların gönderdikleri SMS 

mesajları ve e-postaları değerlendirerek, başkent Kahire'nin cinsel taciz haritasını 
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çıkardı. 

Mısır Kadın Hakları Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, internet üzerinden http://

harassmap.org adresinden yayımlanan harita, şimdilik Kahire'de kadınlara yönelik 

cinsel tacizleri duyuruyor. Taciz raporları da bu haritada aylık olarak gösteriliyor. 

Güzel bir proje değil mi Bu projeyi Türkiye’de de uygulasalar. Hata değişik 

sürümlerini yapsalar. 

Örnek mi? 

Polis dayağı, rüşvet, trafik kazası, grevler, cemaatler, tarikatler vs…   

*** 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2010 yılı sonuna kadar kadrolu ve sözleşmeli olmak 

üzere 10 bin 122 personel alınacak. 

Buna göre; 1122 adet açıktan atama yapılacak, 5 bin adet de Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na ait boş olan kadrolara açıktan atama yapılacak ve 4 bin adet 

sözleşmeli personel istihdam edilecek. 

Devlet Bakanı Faruk Çelik, söz konusu kadrolara yapılacak alımlarla ilgili sınav 

takvimlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlendiğini ve sürecin devam ettiğini 

söyledi 

 

Ya şu atanamayan öğretmenleri de Diyanete alsalar keşke… 

*** 

Kurban Bayramı'nın ilk gününe ithal anguslar damgasını vurdu. Alan da satan da 

huyuna suyuna alışamadı, ortaya ilginç manzaralar çıktı. İnatçı anguslar önüne 

kattığını kovaladı… Bir günde 3232 yaralı. 

Tüm kurbanlıklar, adınıza Angus Zafer heykeli dikilirse şaşırmayın.  
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Yaşasın engelli devlet...  

Wikileaks sızıntısı ile, aslında ulusal medyanın yandaş 

ve karşıt diye ayrılmadığını, yandaş ve sırdaş olarak 

ayrıldığını görmek şasırtıcı oldu. 

Ve ulusal medya bu sınavdan çaktı! 

İddialar doğru olmasa bile, doğru olmadığını ortaya çıkarmak gazetelerin 

göreviyken medya iddiaları görmezden gelebildi. 

Wikileaks’in sızdırdığı bilgiler, bize sosyal medyanın ne kadar güçlü 

olduğunu göstermesi açısından da önemli. 

*** 

İngiliz The Guardian gazetesi ise Wikileaks üzerine okuyucuları arasında bir anket 

düzenledi. 

Gazete, “Şu anda bağış yapma şansınız olsa Wikileaks’e bağış yapar mısınız?” diye 

sordu. 

‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 86.7 olurken ‘Hayır’ diyenler yüzde 13.3’te kaldı. 

İnsanlar devletlere mi yoksa alternatif  kuruluşlara mı güveniyor…? 

*** 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik'in, Wikileaks belgeleri yorumu: 

Belgelerin niceliğine baktığınız zaman Türkiye'nin en fazla gündem oluşturan ülke 

olduğunu görüyorsunuz. Etkin dış politikamızın izlerini burada görüyoruz. 

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet  Ali Şahin, Wikileaks belgeleri ile 

ilgili olarak, ''Belge olarak ifade edilen bu bilgilerin bir internet sitesinde 

yayınlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şudur, ABD'ye 

rağmen bu bilgilerin internet sitesinde yayınlandığı kanaatinde değilim'' dedi. 

Eski MİT`çi Mahir Kaynak, dünyanın gündemine oturan ABD`nin gizli belgelerinin 

ABD hükümetinin izni ve haberi olmadan yayınlanmasının olanaksız olduğunu 

belirtti. 

Bilgisayar ile televizyonu ayırt edemeyenler ülke idare edince bu yorumlar şasırtıcı 
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olmuyor… 

*** 

Kim olduğu belli olmayan hahama inananlar, 

ABD’nin de kabul ettiği belgeleri sunan,  

Fizik ve matematik okumuş,  

2008’de Economist Index sansür üzerine ödül almış, 

2010 eylül ayında dünyanın en etkili 50 kişi arasında 23. sırada gösterilmiş,  

Utnereader dergisinin dünyayı değiştiren 25 vizyoner arasında nitelendirmiş, 

Times dergisinin 2010 yılının ünlüleri / en etkili kişileri arasında ilk sıralarında 

katılmış, 

Sansüre karşı özgür basını savunan ve araştırmacı gazetecilik üzerine çalışan bir 

kişiye yada onun yarattığı Wikileaks’a neden inanmıyor ? 

*** 

Başbakan Erdoğan, “İTÜ’lü öğrencileri ben şikayet etmedim” dedi, ardından ise 

düşünce özgürlüğünü “yüceltti”. 

Oysa aynı Erdoğan, kendisini eleştiren bir şarkı söyledikleri için gençlerden oluşan 

Beyoğlu Kumpanya’yı bizzat dava etmişti. 

Dün dündür bugün bugün… 

*** 

Türkiye’de devrim olarak tanıtılan "Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi"(FATİH) Projesi'nin ayrıntıları belli olmaya başladı... Buna göre ilk etapta 

570 bin dersliğe dizüstü bilgisayar geliyor.. 

Öğrenciler yabancı terimler yerine kendi dillerinde olan bu terimleri kullanacaklar 

artık. 

İşte yeni bilgisayar terimlerinden bazıları: 

görev çubugu: değnek ül vazife, 

çift tiklama: tıkırtı ül tekerrür, 
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administrator:sahip-ul edevat, 

hard disk: edevat ül civanmert, 

anti spyware: müdafa ül hafiye, 

mouse: zındık faresi, 

klavye: taht ul hurufat, 

power supply: kuvvet macunu, 

my documents: hazine i evrak, 

internet: allame-i ulul arz, 

google: kasif-ul ali, 

virus: deyyus, 

ekran: perde ül temasa, 

antivirüs: akinci, 

denetim masası: sehpa-i saltanat, 

hacker:deyyus-ül-ekber, 

hata raporu: malumat-ül kabahat, 

messenger: havadisçi 

*** 

Fay hatlarını belediye kararı ile 5 km ileri alan akıl şimdi Bakanlar kurulu kararı ile ve 

resmi gazetede yayınlayarak milli geliri kişibaşına 2.392 dolar arttırarak 15.392 

dolara çıkardı. 

Dünyada 16'ncı sırada yer alan Türkiye, düzeltme sonrası Endonezya'yı geçerek 

15'inci sıraya yerleşti. 

Kısmetse bakanlar kurulunun çalışmaları ile bir kaç aya kadar ilk 8’e gireriz. 

Yaşasın artık resmi olarak daha güvende ve daha zenginiz… 

Bu olayda geçen tüm kişi ve bilgiler gerçektir.  

*** 
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Din dersleri için, hatta hiçbir konuda konuşmayan ve eğitimde hiç bir nimeti 

görülmeyen Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okullarda istiklal marşı okuma 

zorunluluğunu kaldırdı. 

Yetmez ama daha demokratik Türkiye!!! 

*** 

Başbakan Lübnandaki konuşmasında İsrail için biz katile katil deriz demiş… 

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’in kediye kedi derizini çok andırıyor da, ben 

başka birşey merak ediyorum 

Örneğin: 

Bizde Deniz fenerine, gemiye, villaya, enişteye ne denir? 

Ya da adalete, hakka, emekliye, isciye ne denir? 

Say say bitmez! 

*** 

Türkiye’de 9 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Devletin ayırdığı bütçe 9 

milyon lira... 

Yani, engelli başına 1 lira... 

Yaşasın engelli devlet… 

 

Eylemce!!!  

Eylemce!!! 

Eylemce ne mi? 

Yeni bir eylem türü… 

Örnekleri başta ODTÜ’de Erdoğan’ın ziyaretinde başbakanla görüşmek 

isteyen öğrencilerin göz altına alınmasından sonra öğrencilerin polise kar 

topu atması… 

Daha sonra kalkanlar ile duvar oluşturan polisin kalkanlarını kullanarak 
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uzun eşek oynamaları. 

Başka… 

Akdeniz Üniversitesinde öğrencilerin okula oyuncak yumurtlayan tavuklar ile 

gelmeleri… 

Başka mı….? 

Benzinin 4 lirayı geçmesi nedeni ile radyocu Nihat Sırdar’ın başını çektiği göbek 

atarak, kornaya başıp dörtlüleri yakma ve eyleme pardon kutlamaya katılma... 

Faydası ne? 

Polis, bu konuyu algılayana kadar sen eylem yapabiliyorsun bu gelişmiş 

demokraside! 

Yoksa şansın yok, gaz ve sopa, eyleme başladığın ilk 15inci saniyede seni buluyor.  

*** 

Enerji Bakanı Yıldız, soranlara dünyadaki petrol fiyatları düşsün bizde de iner 

demiş!. 

Kendisini kutlarım. 

İnsanların gözlerinin içine baka baka ancak böyle yalan söylenir. 

Niye mi? 

İki yıl önce petrolün varili 150 dolardı ve kurşunsuz benzinin litresi 3.34 lira 

Bugün petrolün varili 90 dolar… 97 oktan kurşunsuz benzin 4 lira 

Yani petrol fiyatı düştüğü halde benzin fiyatı yükseltildi. 

*** 

Tavuklar da Ergenekoncu mu acaba? 

*** 

ADANA Valisi İlhan Atış, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kente yapacağı 2 günlük 

ziyaret öncesi basın toplantısı düzenlemiş. 

Atış, Cumhurbaşkanı’nın öğrenciler tarafından karşılanmasının eğitim öğretimin bir 

parçası olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın arabasını görüp bayrak 
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sallamalarının eğitim olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı geliyorsa, öğrenciler 

de halk da sokaklara dökülmelidir” diye konuşmuş. 

Yalakalıkta sınır yok. Eğitimi ilk okulda başlamalı… 

Herşey eğitimden geçer ne de olsa. 

*** 

Başbakan Mavi Marmara’da hayatını kaybeden T.C vatandaşları için İsrail’den 

ısrarla özür ve tazminat bekliyor. 

Tutarlı bir davranış da… 

T.C vatandaşlarını İsrail değil de müslümanlar öldürürse ne olacak?  

Ne mi olacak işte örnek: 

Van’da kaçan hayvanlarının peşinden sınırı geçen köylülere İran askerleri ateş 

açmış.. 

Bir ölü, bir yaralı, bir kayıp… 

Bir yılda 20’den fazla vatandaşımız İran askerleri tarafından öldürülmüş. 

Aha örnek! 

Gelelim olayın siyasi boyutuna… 

Siz hiç bu konuda hükümetten bir tepki duydunuz mu? 

Özür…? 

Tazminat filan….? 

Başbakan’dan…? 

Bakanlardan…? 

Vatandaşlarımızı vurdunuz, özür dileyin diye haykıran var mı? Tazminat isteyen… 

Tahran Büyükelçimizi neden geri çekmedik..? 

Onlar vatandaşımız değil mi? 

Yoksa müslüman vurunca helal mi? 
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Eeeeeeeeeee-Devlet...!!!  

Artık utanmazlıkta, pervasızlıkta sınır yok. 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, öğrenci eylemlerinde 

uygulanan polis şiddeti konusunda “Bazı öğrenciler 

ekran görüntüsü vermek için kendini yere atıyor” dedi. 

Biri, Bakana bir darbe yiyip ayakların yerden kesilince yer çekimi ile yere 

düşeceğini uygulamalı olarak anlatabilir mi? 

***  

TRT, Cumartesi gecesi Gaziantep Belediyespor-Diyarbakırspor maçını naklen 

yayınlanmış. 

Elbette yayınlayacak, ne kadar güzel! 

Ancak maç TRT6 kanalından sadece Kürtçe olarak yayınlanıyor. 

Başta Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşayan ve Kürtçe bilmeyen Antep’liler olmak 

üzere pek çok futbal sever sadece seyretti. TRT, Antepliler’in ve de futbol severlerin 

tamamının Kürtçe bildiğini sanıyor olacak ki Türkçe izleme fırsatı vermedi. 

Kötü düşünmemek gerek belki, TRT Diyarbakır spor kanalı ile Kuzey Irak’a Türk 

futbolunu pazarlıyordur. Pazarlanmayan bir o kaldı….  

***  

Cemaat'in yayın organı Samanyoluhaber'deki bir sanat haberini aktarıyorum:  

“Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrencilerin yaptığı 

resimlerden oluşan serginin açılışında öğrencilere kazanda kaynatılan sıcak şarap 

ikram edildi. Bazı öğretim üyeleri, kepçeyle şarap dağıtımının yapıldığı sergiye küçük 

yaştaki çocuklarıyla birlikte katıldı. Geçtiğimiz günlerde aynı üniversitenin İletişim 

Fakültesi'nde de öğretmen ve öğrencilerin birlikte katıldığı içkili kantin partisi 

yapılmıştı.  

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrencilerin yaptığı resimler, 

geçtiğimiz perşembe akşamı organize edilen bir sergiyle tanıtıldı. Öğrencilerin el 

emeği göz nuru olan resimlerin tanıtımı için açılan sergide su gibi alkol tüketildi. 

Fakülte içerisinde sergi salonun bulunduğu alana önce içerisi şarap dolu bir kazan 
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ile bir tüp getirildi. Ardından içi şarap dolu olan kazan katılımcıların ve öğrencilerin 

gözü önünde kaynatıldı. Daha sonra ateşten indirilen kazandaki şarap, sergiye 

katılanlara kepçeyle dağıtıldı. Sıcak şarabın dağıtıldığı sergi açılışına çok sayıda 

öğrenci ile öğretim görevlisi katıldı.  

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hemen girişinde açılan sergi salonundan yayılan sert 

kokudan dolayı bazı öğrenciler mide bulantısı yaşayarak istifra etti.  

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gören ve isminin açıklanmasını istemeyen bir 

grup öğrenci, yaşananlara tepki gösterdi. Fakülteye eğitim almak için gittiklerini 

ancak zaman zaman bu tür içkili günlerin düzenlendiğini belirten öğrenciler, "Eğitim 

almak için geldiğimiz bu fakültede ne hikmetse bizlere terbiye ve eğitim yerine 

bütün kötülüklerin anası olan içki ikram ediliyor. …..”  

Konu sergi, amaç bulanık.  

***  

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde benzin zamları eşekli eylemle protesto edildi. 

Üzerine "Benzin zamları kaldırılsın" ve "Benzin bitti yola devam" yazılan eşek, 

yaklaşık 1 kilometre boyunca benzini biten aracı çekti.  

Bazıları zam yapar, bazıları araç çeker.  

***  

Ege Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ESİAD) konuğu olarak İzmir’e giden AKP 

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ilginç açıklamalarda bulundu. İzmir’den 

armoni değil kakafoni çıktığını ileri süren Çelik, Kayseri ve Konya’yı örnek vererek 

şunları söyledi:  

“Türkiye’de Kayseri örneği var. Kayseri’den cumhurbaşkanı var, milletvekilleri, 

sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, barosu, borsası, stk’ları 

mahalli yönetimi, mülki idaresi merkezi idaresi öyle saat gibi bir işliyor ki Kayseri 

mesafe alıyor. Konya’da öyle. Konya’da gecekondu bulamazsınız. İzmir’de de bazı 

evler gecekondu değil. Kenti gecekondu sarmış ve ortak paydalarda buluşarak 

kentlilik bilinciyle İzmirlilik ortak paydasıyla o eksende buluşarak İzmir’de ciddi bir 

hamle yapılamadı. İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük kenti. Modernizmi temsil eden 

kent, Türkiye’nin fihristi, tarım, turizm kenti. Ama ben İzmir’i şuna benzetiyorum. 
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Pırıl pırıl nur topu gibi bir çocuk ama burnu akmış kir pas içinde. Yüzünü, gözünü 

temizlediğiniz zaman güzelliği ortaya çıkar. İzmir dört tekerine fren takılmış araba 

gibi. Bir şeye engel olma zihniyeti çözümün bir parçası olmaktan daha öne geçiyor ”  

Aptallığıma verin ama kafama takıldı.  

1.Kayseri’nin nefes aldığı doğruda hangi kokular arasında belli değil  

2.Eğer İzmir “Pırıl pırıl nur topu gibi bir çocuk ama burnu akmış kir pas içinde” ise 

neden temizlik için yardım yapılmıyor. Örneğin metro yatırımlarında… İlla 

temizlenmek için aptes alıp, kıbleye AKP’yi mi almak gerek? 

*** 

PTT'lerde şifre bulunamaması mağduriyetleri de beraberinde getirdi. 

Vize almak için gittiği konsolosluktan SSK dökümleri istenen Bay E, e-devlet şifresi  

olmadan SGK'nın sitesine giremedi.  

Şifre almak için postane postane gezen E, gittiği her kapıda 'e-devlet şifresi 

kalmamıştır' yazısıyla karşılaştı. Bayan D ise e-şifre bulamadığı için 10 gündür 

bankadan kredi kullanamadı.  

Zor durumda kalan vatandaşların eleştirilerine cevap veren Türksat Genel Müdür 

Yardımcısı Ahmet Kaplan, "Şifre kullananların sayısı gittikçe artıyor. Vatandaş 

PTT'lerde şifre bulamayabilir. Ama bu en kısa zamanda düzelecek."  demekle 

yetindi.  

Eeeeeeeeeee -Devlet… !!!  

Allahtan 70 milyonuz biraz daha kalabalık olsak şifre karaborsa. 

*** 

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlığın internet ağından insanokur.org sitesinin erişimini 

yasakladı. Neden olarak ise "sakıncalı içerik" gösterildi. 

Milli Eğitim Bakanlığının önermediği tüm kitaplar SAKINCALIDIR. 

*** 

Pek umutlu değilim ama 2011’in Aptallığıma verine malzeme 

olmayacak konular ile geçmesini dilerim. 
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