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Recep Tayyip Üst Kurulu – RTÜK  
 

07 Ocak 2011 
Mardin'de, Belediye tarafından düzenlenen dualı, sema gösterili alternatif 
yılbaşı kutlamasında konuşan AKP Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulu-
bey, yılbaşı süslemesi yapan Mardinli esnafa sitem ederek, “Modernleşme 
adına özümüzü kaybediyoruz” dedi. 
 
Bankalarının yüzde 55’i, sermaye piyasasının yüzde 60’ını yabancılara satan 
fakat özünü kaybetmemeye özen gösteren yeni AKP ekonomi modeli: 
 
Dış yatırımcılı, özelleşme tabanlı, muhafazakar liberal serbest piyasa... 
 

*** 
 
TBMM’de RTÜK (Recep Tayyip Üst Kurulu) Yasa Tasarısı’nın 1. Bölümü kabul 
edilmiş ve Erdoğan’a “yayın yasağı getirme yetkisi” verilmiş. 
 
“Kamu düzeninin bozulması veya milli güvenliğin gerekli kıldığı hallerde” 
Başbakan veya görevlendirdiği bir bakan geçici yayın yasağı getirebilecek-
miş. 
 
Mesela uzun süredir Kadın Bakanı’nın diline doladığı “Aşk-ı Memnu, Fatma-
gül’ün Suçu Ne, Yaprak Dökümü” türü diziler müstehcen ya da kadını istis-
mar eden ya da şiddete özendiren sınıflamalarından birine sokularak anında 
kaldırılabilecek. 
 
Bu yasağa karşı Danıştay’da dava açılabilecekmiş. Artık hangi medya patro-
nu “bertaraf edilmeyi” göze alabilirse… 
 
Bu yasa gölgesinde artık sadece RTE`nin başrolde olduğu diziler, haber prog-
ramları, sabah programları izleriz. 
 
Evet ama yetmez, padişahlığa bir kaç adım kaldı. 
 

*** 
 
6 dalda 'AKP Olimpiyatları' 
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Ankara CHP Gençlik kollarının ilginç bir eylemine sahne oldu. 
 
CHP'li gençler, 'AKP Olimpiyatları' adını verdikleri eylemle hükümeti protes-
to etti. 
 
Partili grup, Sakarya Caddesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında 3 grup 
halinde yarıştı. 
 
'Kağıttan gemicik yapma', 
'gömlek değiştirme', 
'sınav merkezinden soru kaçırma', 
'vatandaşı susturma',   
'çuval doldurma' ve 
'yurtdışından oy kullanma' 
 
adlarıyla yarışmalar düzenlendi. 
 
Hükümetin eleştirildiği etkinlikte, birinci olan partiliye de temsilen 'AKP Ge-
nel Başkanlığı Mazbatası' verildi. 
 
AKP Olimpiyatlarına bir dal daha önerecektim. 
 
Yumurta yemeden kürsüde durabilmek. 
 

*** 
 
Araptan çok Arap taraftarı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, fahri Arap Recep 
Tayyip Erdoğan, Dubai merkezli CNN Arabic'in internet sitesinde, okuyucular 
tarafından yılın adamı seçildi. 
 
Alın tepe tepe kullanın…. 
 

*** 
 
"Yaprak Dökümü" adlı dizinin final bölümünde demiryolu olmayan Trab-
zon’a tren bileti alınması üzerine diziyi izleyen bazı vatandaşlar, sabah saat-
lerinden itibaren TCDD istasyonlarından Trabzon’a tren olup olmadığını sor-
maya başlamış. 
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Nüfüsun en az %51`inin televizyondan nasıl etkilendiğinin en güzel örneği. 
 
%51`i de anlamışsınızdır. 
 

*** 
 
Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benedict, 2011'in ilk gününde Vati-
kan'da yaptığı her iki konuşmada da din özgürlüğü temasına odaklandı. 
 
Benedict, "Laiklik ve köktencilik, din özgürlüğünü tehdit ediyor" dedi. 
 
Papa konuşmasında, bu yılın ekim ayında İtalya'nın Assisi kentinde farklı 
Hristiyan cemaatlerin ve de diğer dinlerin temsilcileriyle bir araya gelmeyi 
arzuladığını da açıkladı. 
 
Papa Vatikan'da düzenlenen ayin sırasında okuduğu, "Dünya Barış Günü" 
mesajında, "Barışı tesis edebilmenin ayrıcalıklı yolu, din özgürlüğüdür" dedi. 
 
Papa 16. Benedict, Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada da din öz-
gürlüğüne geniş yer ayırdı. Laikliğin de kökten dinciliğin de din özgürlüğü 
açısından bir tehdit oluşturduğunu savunan Benedict, 
 
"Günümüzde, her ikisi demenfi nitelikte olan, birbirine zıt uçlardaki iki akıma 
tanık oluyoruz: Biri dini çoğu kez sinsice bir kenara itip özel yaşamla sınırla-
mak isteyen laiklik, diğeri ise dini herkese zorla dayatmak isteyen köktenci-
liktir" dedi. 
 
Bu sözler size yabancı geliyor mu ben sanki daha öncelerde de Türkçe olarak 
duydum. 
 

*** 
 
Bugün Türkiye de: 
 
Mevcut 14 bin 697 hâkim ve savcı kadrosunun 3.796'sı, 
37 bin 262 adalet personeli kadrosunun ise 6.911'i boş. 
 
Sizce neden? 
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IV. Tayyip 

12 Ocak 2011 

İstinye İmam Hatip Lisesi’nde kızlar ve erkekler teneffüs aralarında aynı bah-

çeye çıkamıyorlar. 

Mersin’deki Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde, kız ve 

erkek öğrencilerin birbirlerine 45 santimetreden daha fazla yaklaşmamaları 

yasaklandı. 

24 yaşından küçüklerin partilerde içki içmesi yasak ama 18 yaşında silah ala-

biliyorsun.. 

Bizi geleceğimizi ve gençlerimizi düşünen büyüklerimizin ellerinden öperim. 

18 yaşındaki bir delikanli elinde silah bir de içki içse düşünün felaketi... 

*** 

Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalıştırılan Psiko-

log Zeynep Akyüz, İl Müdürüyle 'etek boyu' yüzünden tartışınca işinden oldu. 

Akyüz, “Recm edilmediğime şükrediyorum” dedi. 

Yakında kısmetse birkaç adım kaldı.. 

*** 

Erdoğan’ın “ucube” dediği heykeli yapan Mehmet Aksoy, heykelin yıkılmak 

istenmesine tepki göstererek “Bunu parçalayarak yıkacaklar ya da altına di-

namit koyacaklar. Taliban’a dönerler. Taliban gibi bir görüntü olur” dedi. 

Olur mu canım? Talibanın gravat taktığını kim görmüş! 

*** 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ocak Cumartesi günü Sarıkamış şehitleri 

 
Ülkede atanabilir hakim, savcı ve adalet personeli mi yok.. Yoksa daha İmam 
Hatipliler bu kadrolara atanamıyor mu? 
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için yapılan kardan heykellerin açılışını gerçekleştirdikten sonra yaptığı ko-

nuşmada "Dedem Kemal Mutlu burada şehit düştü" demişti. 

Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söylemişti: 

“Büyük dedem, Rize Güneysulu Kemal Mutlu, burada, Sarıkamış'ta şehit dü-

şerek Hakkın rahmetiyle kucaklaştı. Büyüklerim anlatırdı, derlerdi ki: Tüfeği-

ne sarılı olarak, donarak şehit olduğunu gördük ve adeta gözlerindeki soğu-

ğun verdiği gözyaşları buz damlacıkları gibi, damlamış halde şehit olmuştu.” 

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Şehitlerimiz" adlı 5 ciltlik yayınında, Sarıkamış 

Şehitleri’nin yer aldığı 1. Dünya Savaşı kategorisinde 276 Rizeli şehidimizin 

ismi çıktı. 

Ancak Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan 4 Rizeli içinde Kemal Mutlu diye bir 

isim yok. 

*** 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden Dr. İlknur Yüksel Kapta-

noğlu ile Doç. Dr. Banu Ergöçmen'in hazırladığı rapora göre: 

işgücüne katılım oranı kadınlarda %23.5, erkeklerde  %69.1; 

çalışan kadınların %27'si evlilik, %11'i işle ilgili problemler, %11'i çocuk bakı-

mı ve gebelik nedeniyle işten ayrılıyor. 

 

Rapordaki korkutucu bazı rakamlar da söyle: 

18 yaşında ve daha genç evlilikler tüm evlilikler içinde %39.8 oranında, ve 

 5 milyon 439 kişi "çocuk gelin"  

 

Meclis'e sunulan araştırmaya göre: 

 evlilik kararını  %52.3 ile "aileler" veriyor, 

kadınların %14.6'sına denk gelen 2 milyon kadın "başlık parası" karşılığı ev-
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lendirildi 

1 milyon 700 bin kadın "birinci derece akrabası"yla evlendi 

dini nikâhla evli olan kadın sayısı 452 bin 139. 

Yaşasın ileri demokrasi… Özellikle kadınlar için! 

*** 

Bir bakan atılan yumurta takım elbisesini leke yaptığı gerekçesi ile bir öğren-

ciyi mahkemeye veriyor. Polis raporuna göre yumurta bakana değmiyor bile.  

(Önemli Not: Bu haber sabah haberlerinde Haber Türk’de bir kere okundu 

ve sonra... Buharlaştı!)  

Aslında televizyondaki görüntülerden de belli.  

Eeeeeee...  

Bakan ya yalan söylüyor ya da yemek yemeyi bilmiyor.  

Peki sonuç ne! Bakan halen bakan. 

*** 

Başbakan Kuveyt'te İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet Ödülü'nü aldı.  

Kutlarız... Daha nice İslami ödüllere... 

*** 

IV.Murat’ın yasaklayamadığı alkolü  IV.Tayyip yasaklıyabilir mi?  

AKP'ye inat kafası güzel Türkiye... Şerefe ya da Tayyipe! 

 

600 trilyonluk eylemce 

17 Ocak 2011 

2B arazilerine ilişkin düzenlemenin TBMM gündemine ne zaman geleceğine 

ilişkin soru üzerine, Eroğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
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2B alanlarının belirlenmesi ve tapu tescil işlemlerinin hazine adına kaydedil-

mesinin Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde tamamlandığını 

söyledi. 

Eroğlu, “Yani esas para edecek yerlerde işlemler bitti. Bazı kırsal alanlarda 

çalışmalar devam ediyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı. Hükümetimize, Baş-

bakanımıza sunulacak. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sunulduk-

tan sonra Meclis'e gelebilir. Onu hükümet kararlaştıracak bizim işimiz hemen 

hemen bitti” dedi. 

Kısacası “Yani esas para edecek yerlerde işlemler bitti. … işimiz hemen he-

men bitti” 

En çevreci parti AKP… benim iddiam değil onların! 

*** 

Başbakan Erdoğan Kars'taki heykel için ''Ucube demedi'' diyen Kültür ve Tu-

rizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı yalanladı. 

Erdoğan ''Ucubeyi heykel için dedim' şeklinde konuştu. 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yüz renginden bir gömlek lütfen… 

Ben mor severim. 

*** 

Yorumsuz!!!!!! 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, içki yasağı tartışmasıyla ilgili olarak 

"İsteyen istediği kadar içiyor. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar içiyorlar. Sekiz 

yıldır neyi yasakladık?" 

dedi. 

*** 

İstinye İmam Hatip Lisesi’nde kızlar ve erkekler teneffüs aralarında aynı bah-
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çeye çıkamıyorlar. 

Mersin’deki Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde, kız ve 

erkek öğrencilerin birbirlerine 45 santimetreden daha fazla yaklaşmaları ya-

saklandı. 

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde bulunan Arif Nihat Asya İlköğretim Okulunda 

15 Alevi öğrenciye zorla namaz kıldırılıyor. 

Bu olayları yaşadıklarını iddia edenler yalan söylüyor… ama Milli Eğitim Ba-

kanı Sayın Nimet Çubukçu doğru söylüyor. 

Böyle yalancı millet bu kadar dürüst iktidarı nasıl seçti… şaşırtıcı. 

*** 

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "BDP ve MHP bari tek liste-

de girsin seçimlere" önerisinde bulundu. 

Bağış, "(Bu ülkeye irtica gelecek) dediler. Yıllardır insan hakları bahanesiyle 

gelmeyen U2 geldi, konser verdi. (Laiklik elden gidiyor) dediler, gide gide 

Deniz Baykal gitti" dedi. 

Sayın Bağış, U2 gelince irtica gelmez demek istiyorsa hatalı. 

Çünki ikisi de iyi bir organizasyon ve bol para ile gelir,  hem de bugünki dün-

yada renkli renkli gelir. 

*** 

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Galatasaray Hamburg maçı ve   Dün-

ya Basketbol Şampiyonası’ndan sonra üçüncü kez bir spor organizasyonunda 

protesto edildi. 

Galatasaray Spor Kulübü’nün Seyrantepe’de açılan Türk Telekom Arena 

Stadyumu’nun şaşalı açılış törenine taraftar damga vurdu. Galatasaraylılar 

kutlamaların başlamasının ardından adı anons edilen Başbakan Erdoğan’ı, 

Kulüp Başkanı Adnan Polat’I ve TOKİ Başkanı’nı ıslıklayarak yuhaladı. 

Stattan bir anda protestonun yükselmesiyle kutlamaları canlı yayınlayan te-
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levizyon kanalları da taraftarın sesini yayından kaldırdı. 

Ertesi günü; 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da toplu açılış töreninde halka hi-

tap ediyor…: 

Seyrantepe Stadı'nın A-Z'ye yapımında Galatasaray Kulübü'nün 1 Allah kuru-

şu yatırımı yoktur 

Biz ne diyoruz, "At denize balık bilmezse halik bilir" diyoruz. 

Sadece 310 trilyonluk yatırımla kalmadım metro ve yollar dahil yatırımın be-

deli 600 trilyonu buldu. 

Yaptığımız 600 trilyonluk yatırımın karşılığı bu olmamalıydı… 

Sayın başbakan, size yaptıklarınız için değil de yapamadıklarınız ya da yıktık-

larınız için yuhalamış olabilirler mi? 

*** 

Ufuk Uras, 10 yıl önce kaldırılan bir kanunun tekrar kaldırılması için teklif 

verdi. 

İlerici Ufuk Uras’ın yasama çalışmalarıyla ne kadar ilgili olduğunu gösteren 

bu örnek hafızalardan silinmeyecek. 

*** 

"Ertuğrul Günay'ı gözden çıkardılar" diyorlar 

Aptalığıma verin ama  bence artık tam bir AKP’li oldu. 

*** 

Adnan Polat ıslık çalanlar bir daha stada alınmayacak açıklamasında bulun-

muş. 

Üzerine espri yapılamayacak kadar acı ama ya ıslık çalanlar “Ananı da al git” 

deselerdi. 

*** 
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"iç ki" 

23 Ocak 2011 

RTA’nın en büyük başarısı üç büyük kulubün taraftarlarını bir araya getir-

mektir. Cumhuriyet tarihinden eski bu üç klüb taraftarını kimse bir araya 

getirememişti. 

***  

Küçük Amerika olacaktık ,olamadık;  

Şimdi küçük İran olmayı deniyoruz 

 *** 

Türkiye doğuya mı kayıyor sorusunun yanıtı, “Batıya kayamaz Yunanis-

tan’dan sonra Bulgaristan da tel örgü koyuyor sınıra” olabilir mi? 

*** 

6 ayda müthiş stad bitirdik diye öğünenler, 

4 senede herkezin katilerini bildiği bir davayı bitiremedikleri için dövünmü-

yorlar mi? 

*** 

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Allianoi Antik Kenti'nin üzerinin örtül-

mesiyle ilgili olarak, “Bulan biziz, koruyan biziz, masrafları yapan biziz, hedef 

tahtası halinde olan da biziz. Bunu anlamakta fevkalade zorlanıyorum” dedi. 

 Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

 “Devlet Su İşleri, o dönem Kültür Bakanlığına müracaat ederek yapılması 

Dua edin, Başbakan Erdoğan stad açılışında kendisini yuhalayan Galatasaray 

taraftarına kızarak: ''yıkın bu ucubeyi..!'' demedi. 

 

Kötünün iyisi… 
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gerekeni sormuş, burada bir arkeolojik kazı yapılması ve bütün masraflarının 

da DSİ tarafından karşılanması kaydıyla gerekli müsaade verilmiş. Burada 

Peri Kızı adında bir heykel var, bir mozaik var, bir de sütun var. Bunlardan 

ibaret. Ben, DSİ Genel Müdürü olduğumda baraj yıllardan beri bekliyordu. 

Ben bizzat yerine giderek kazı çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını 

istedim. Çünkü bölgedeki vatandaşların barajın gecikmesi nedeniyle yılda 50 

milyon TL gibi bir maddi kayıpları söz konusuydu. Çalışmalarımız bu çerçeve-

de devam etti ama birden bire Allianoi diye bir şey ortaya atıldı. Bilemiyo-

rum, ben tarihçiyim ama arkeolog değilim. Kazı yapan, tarihi eserleri çıkaran 

koruyan biziz. Buralar zaten toprak altındaydı. Burayı koruma altına aldık, 

herhangi bir tahribat söz konusu değil. Arzu edilirse, baraj ömrünü tamam-

ladıktan, sonra tekrar çıkarılması mümkün. Roma döneminden kaldığına 

göre, yıllardır demek ki toprak altında. Birkaç yüzyıl daha toprak altında kal-

masının bize göre bir mahsuru yok.” 

İki anlam var. Olumlu olan bir kaç ay önce orada antik şehir yok derken bu-

gün hiç değilse kabul etti bakanımız. 

“Birkaç yüzyıl daha toprak altında kalmasının bize göre bir mahsuru yok.” 

Sözü eminim tarihe tarihe geçer de bakan beyi önümüzdeki on yıllar içinde 

kim hatırlayacak. 

*** 

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone görevine başlamak 

üzere Ankara'ya geldi ve Türkçe konuştu. 

Tüm gazetelerde “Ricciardone gelişinde Esenboğa havaalanında Türkçe yap-

tığı açıklamasına "Merhabalar" diyerek başladı.” 

Ne var? 

Türkiye  Büyükelçileri Kambera’da, Londra’da, Washington’da yada İngilizce 

konuşulan diğer ülkelerde İngilizce konuşunca manşet oluyor mu? 

Siz kendinizi küçük görürseniz … herkez sizi küçük görür 

Güçlü devlet yoktur onurlu devlet vardır. 



Aptallığıma verin ama… 2011— 2012 

- 14 - 

Onurlu devlet onurlu yurttaşlardan oluşur. 

*** 

Venezuela'da 70 litrelik bir otomobil deposu 1$'a doluyormuş, Türkiye’de 

185$'a. 

Bu, bir toplumu diğerinden ayıran 185 kat mı? 

Yoksa 

Bir toplumu idare edenlerin arasındaki 185 kat fark mı? 

*** 

Yeni para birimi: 

1 Allah kuruşu.  İki yüzünde de IV. Recep Turası 

Ama 

Yazı tura atmak yasak 

Neden 

Çünkü kumar o da, günah. 

Zaten hep tura geliyor. 

*** 

Türkiye gündemi içki tartışmalarının ortasındayken Özge Efendioğlu kale-

minden hicv içeren  sözler: 

İç ki! 

Neden mi “iç ki”? 

İç ki… 

Omuzlarında taşıdığın dünya hafiflesin… 

Uzun zamandır görüşmediğin dostların düşsün aklına… 

İç ki, sırlarını dökül… 
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İç ki, dertlerine ağla… 

İç ki, dayanma, boz yeminini… 

İç ki, yeminler ver; “bir daha asla”… 

İç ki, cebindeki son parayla hesabı sen öde… 

İç ki, sevdiğin kıza ilan-ı aşk et… 

İç ki, tanımadığın insanlara gülümse… 

İç ki, bilmediğin şarkılarda dans et… 

İç ki, bildiğini gizlediğin şarkılara eşlik et… 

İç ki, “batsın bu dünya”… 

İç ki, “şeytan diyor ki yanaş şuna”… 

İç ki, “adalardan bir yar gelsin bizlere”… 

İç ki, bir gün de akşamdan kal… 

İç ki, kırk yılda bir de ek işini… Zaten köpek gibi çalışıyorsun, bir gece de iç 

anasını satayım… 

 İç ki, ağzını boz… 

 İç ki, kafanı topla… 

 İç ki, efelen… 

İç ki, efendi gibi otur oturduğun yerde “topla kendini kardeşim”… 

Bu ülkenin aydınları içki masalarında kurtardılar vatanı… 

Dediklerine bakma… 

O masalarda çok güzel şiirler de yazdılar. 

İç ki, sen de şiir oku… İçkinden geliyorsa edebiyat parçala… 

İç ki, seviş hiç sevişmediğin gibi… 

Bazen o kadar çok iç ki, ertesi sabah uyanıp tövbe et içmeye… 
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İç ki… 

Bir başka dünyanın hayalini kur… 

İç ki, dünyanın bir ucunda nesli tükenen bir kar leoparını düşünüp gözlerin 

dolsun… 

İç ki, senin kar leoparına gözlerin doluşuna birileri çok gülsün… 

İç ki, sonra sen de gül onlara… 

İç ki, hem boş ver kendini çok da mühim değilsin anla… 

İç ki, hem çok ciddiye al her şeyi, öyle mühimsin ki tek başına bile değiştire-

bilirsin koskoca dünyayı… 

İç ki, affetmek kolay, unutmak zor olsun… 

İç ki, korkma mask'ın düşmesinden… Belki ardındaki çok daha güzel mask'ın 

kendinden… 

Hep kötülüklerini saydıklarına bakma, bazı anlarda bütün iyiliklerin de anası-

dır “iç ki…” 

Bütün kötülüklerin anası mıdır? 

Mesela Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand'ı vuran ve birinci cihan har-

bini patlattıran şahıs alkollü müydü? 

İkinci cihan harbi sırasında Yahudileri sabun yapmak gibi son derece 

“yaratıcı” bir fikre gark olan Nazi subayları, bunu içtikleri buzlu rakıların etki-

siyle mi akıl ettiler? 

Hiroşima'yı atomla bombalayan uçakların pilotları, öncesinde mi, sonrasında 

mı ve ne kadar süreyle ve kaç kadeh viski yuvarladılar? 

Marmaris'te yaşayan meşhur ressam paşa hazretlerinin -bir televizyon prog-

ramında kendinin de belirttiği gibi- gençlerin idam kararlarını imzalarken 

ellerinin titrememiş olmasının sebebi bolca içilen kan rengi Buzbağ şarabı 

mıydı? 
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Dünyanın dört bir yanında devam eden savaşlar, iç savaşlar, sıcak savaşlar, 

soğuk savaşlar çok değerli bira fıçılarını ele geçirmek için mi yapılıyor? 

İçki sahiden kötülüklerin anası mıdır? 

Değildir. 

İçki denilen şey, yani alkollü içecek, kısaca etanol içeren bir içecektir. Etanol 

(ch3ch2oh), alkollü içeceklerin etkin katkı maddesi olup çoğunlukla ferman-

tasyon, yani bazı maya çeşitlerinin etkisi ile karbonhidratların oksijensiz or-

tamda alkole dönüşmesi yöntemi ile elde edilir (bkz: çeşitli kaynaklar). 

Kısacası içkinin aklı yoktur. Onu içenin aklı vardır. Aklı olan içer ama adam 

gibi içer. 

Yani bence içki… 

Arada bir iç ki… 

Özge Efendioğlu 
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"24+" 

31 Ocak 2011 

24 yaşında bir adam 18 inde evlenirse 5 çocuk babası olabilir… 

Silah alabilir … 

Şirket kurabilir… 

Oy kullanabilir… 

Ehliyet alabilir… 

Ama 

Toplu eğlencelerde içki içemez. 

 *** 

 Din kültürü öğretmeni ihtiyacı varmış. 

 Normal. 

 Eğitim ile uğraşanların hepsi ya okul müdürü ya müdür yardımcısı olmuş. 

 Eğitim ile uğraşmayanlar da bizim ile uğraşıyor. 

 *** 

 İlk yarı yıl karne törenine katılan Türkiye Cumhuriyeti Kars Valisi Ahmet Ka-

ra, 

öğrenci ve öğretmenlere Esas karne insanın mahşer gününde alacağı karne-

dir dedi... 

 Böyle valiye “ucube” heykel çok. Yıkın anasını satayım. 

 Ülke yıkılmış heykelin lafı mı olur. 

 *** 

 Bülent Arınç, seçim bölgesi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Esnaf ve Sanatkar 

Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kuruluna katıldı. 

 “Bu yatırımlarla Alaşehirli çocukların en iyi eğitimi almasını, milli manevi 
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değerlere bağlı, memleketine, vatanına, toprağına, ecdadına saygılı olmasını, 

memlekete, millete tüm insanlığa güzel hizmetler vermesini diliyorum. İnşal-

lah buralardan yetişen evlatlarımız Yargıtay’da yüksek hakim olsun, Anayasa 

Mahkemesi başkanı, bakan, milletvekili, başbakan olsun” dedi. 

Arınç, konuşması sırasında ezan okunmaya başlayınca sözlerine şöyle devam 

etti: 

“Ben, ’ezan okunurken konuşmaya devam edilebilir’ diye bir fetva aldım. O 

yüzden konuşmama devam edeceğim. Güzel bir şeydir, ezan bitene kadar 

susar sonra devam ederler. Bu bazen istismar gibi algılanır bazen hürmet 

kabul edilir. Ezan bizim ezanımız çok şükür ’Tanrı uludur’ demiyor 

’Allahüekber’ diyor, bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun.” 

Bülent Arınç’ın fetva aldığı kesin de, acaba kimden…? 

Çağdaşlığı içki ve seks ile eşgören zihniyet  “milli manevi değerlere bağlı, 

memleketine, vatanına, toprağına, ecdadına saygılı” yetişitireceği çocuklar 

umarım  ’Tanrı uludur’un ’Allahüekber’in Türkçesi olduğunu bilirler. 

*** 

Ankara'da ilköğretim 5. sınıf öğrencisi, derste, "İnsanlar maymundan mı gel-

di?" diye sordu. 

Öğretmen Süleyman Biçer, tüm canlıların değişime uğradığını söyledi, 

Darwin teorisini anlattı. 

Öğrenci bunu evde ailesine aktardı. 

Aile de öğretmeni şikayet edip derste İncil okuduğunu iddia etti. 

Milli Eğitim Bakanlığı, "Müfredat dışı Darwin anlatıp suç işlemiştir, kınama 

gerekir" dedi. 

Mevzuatta böyle bir suç olmadığı için uyarı cezası verildi. 

“Milli manevi değerlere bağlı, memleketine, vatanına, toprağına, ecdadına 

saygılı” çocuk yetiştirmek kolay değil. 

*** 
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Milletvekillerinden oluşan TBMM Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şid-

det Araştırma Komisyonu nedense !!! İspanya'yı ziyaret etti. 

Komisyonun incelemeleri sırasında bilgi veren İspanyol diplomatlar, statlar-

da siyasi liderlere hakaret edilmesinin ülkelerinde yasak olmadığını, bunun 

ifade özgürlüğüne girdiğini ve bu yüzden serbest olduğunu söyledi. 

*** 

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) tarafından, 2011 ge-

nel seçimlerine doğru eşit temsil ve anayasa sürecinde birlikte neler yapıla-

bileceği konusunun ele alındığı bir toplantı düzenlendi. 

Devlet Bakanı Aliye Kavaf'ın toplantının basına kapalı bölümünde "Parti er-

kek adayla daha fazla oy alacaksa neden kadın aday göstersin" sözüne kadın-

lardan tepki geldi. 

Bu ülkede kadınlar oy kullanmıyor mu? 

*** 

Sağlık Bakanlığı, bir süre önce Rize Sağlık Müdürlüğü'ne paletli kar ambulansı 

gönderdi. 

Bunun üzerine İl Özel İdaresi, ambulansın kış koşullarında gerekli görülen 

alanlara taşınabilmesi için 240 bin TL harcamayla TIR aldı. 

Ancak, TIR'ın kar ambulansının yanısıra başka araçların naklinde de kullanıl-

masını düşünen Özel İdare'nin, karayollarının 4.50 metre olan üst geçit ve 

tünel yüksekliği standardını gözönüne almayı unutması hem TIR'ı hem de 

paletli ambulansı garajda bıraktı. 

3.30 metre yüksekliğindeki kar ambulansı, dorse yüksekliği 1.40 metre olan 

TIR'a konulunca yerden yükseklik 4.70 metreye ulaştı ve araçların tünel ve 

üst geçitlerin altından geçmesi mümkün olmadı. 

Paletli kar ambulansı şoförü Abdullah Arslan, 6 tekerli, ahşap, alçak ve kayar 

kasalı araç istediklerini ancak Özel İdare'nin başka işleri için de kullanabilece-

ğini düşünerek farklı araç satın aldığını belirtti. 
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Yukardaki haber gerçektir. Karadeniz fıkrası değil. 

*** 

Recep Tayyip Erdoğan 25’nci Dünya Üniversiter Kış Oyunlarının açılış progra-

mına katılmak için geldiği Erzurum’da, başkanlık sisteminin, parlamenter 

sistem içerisinde tartışılmasını istediğini söyledi. 

Erdoğan, "Benim halkım her şeyi bilmeli. Başkanlık sistemi nedir? Bunu bil-

meli" dedi. 

Benim halkım!!! 

Ne zaman senin olduk?! 

*** 

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) geçen yıl en fazla 

mahkum olan ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. 

2010’da Türkiye hakkında, 278 davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmedildi. 

Türkiye’yi, 217 davayla Rusya, 143 davayla Romanya, 109 davayla Ukrayna, 

107 davayla Polonya izledi. 

Yaşasın iyi ki dünyanın en büyük adalet sarayını yaptık. 

Bir birinciliğimizi daha koruyabildik. 

*** 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 

Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı. 

Buna göre 2009 yılı itibariyle 72 milyon 561 bin 312 kişi olan ülke nüfusu, 1 

milyon 161 bin 676 kişilik artışla, 2010 sonunda 73 milyon 722 bin 988 kişiye 

ulaştı. 

2010 yılında 81 ilden 53'ünün nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 28 ilin nüfusu 

ise azaldı. 
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İleri rüşvet demokrasisi 

9 Şubat 2011 

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Erzurum Üniversite Kış Oyunları'nın açılışı 

konusunda TRT'ye bir dizi eleştiri yöneltti geçen hafta. 

TRT yönetimi, Hıncal Uluç'a yanıt verdi. 

Ancak yanıtta kullanılan üslubun çirkinliği, "Bu nasıl devlet kurumu?" de-

dirtti. 

TRT'nin yanıtından bazı ifadeler şöyle: 

- TRT’nin yayınlarını izlemeden; cevaplarını anlayamadan; “ucuz polemikler” 

oluşturup, soru soranlar için; TRT’nin her daim verecek bir cevabı vardır. 

- Sabah Gazetesi’nde yazan Hıncal Uluç isimli köşe yazarı 

- Bu oyunların açılışının bir kenara atıldığını iddia etmek için, ya hiç televiz-

yon izlememek ya da “okumuş cahil” olmak gerekiyor. 

- Zihni, tek kanallı TRT dönemlerinde kalanların, çok kanallı bir medya grubu-

nun yayın dağılımını anlaması mümkün değildir. 

- 50 yıldır yazıp, okuyuculara ahkâm satan bir yazarın, okuduğunu anlaması 

gerekir. 

Nüfus artış oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla, Bilecik, Isparta ve Erzin-

can, en düşük olduğu iller ise Tunceli, Çankırı ve Ardahan oldu. 

Seçimlerden sonra kaç olur sizce? 

*** 

Beykoz Belediyesi bir ‘ilk’e imza attı, park açtı. 

Parka “Kardak Şehitleri Parkı” adını verdi 

Bir ufak ayrıntı gözden kaçtı 

Kardak’ta bugüne kadar tek Türk askeri şehit düşmedi. 
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- Reyting listelerinde, haber kanalları kategorisinde TRT HABER açık ara bi-

rinci gelmiştir. Anlayabilene… 

- Bu sıralama bu konjonktürdeki bir maç için kötü bir reyting değildir. Anla-

yabilene… 

- 50 yıllık bir gazetecinin sorduğu bu anlamsız soruyu, kamuoyunun takdirine 

bırakıyoruz. İletişim fakültesi derslerinde “en kötü soru” olarak örnek göste-

rilecek bu sorunun, neyi kastettiği bile belli değil. 

- Sizin TRT’ye 9 yıl boyunca yaptığınız düşük reytingli Tele Pazar programın-

dan çok daha düşük bütçeli ve Devlet Denetleme Kurulu’nun denetlemesine 

gerek duyurmayan yayınlar yapıyoruz. 

- Televizyon karşısından Türkiye’yi yönetmeye çalışanlar; televizyon izlemeyi 

de öğrenmelidirler. 

TRT'nin Hıncal Uluç'a yanıt niteliğinde yaptığı açıklamada kullanılan ifadeler, 

bir devlet kurumundan ziyade bir mahalle kavgasını andırıyor da ama suçla-

mamak gerekiyor.  

Başbakanın, bakanların devlet kurumlarının yönetiminde sorumluluk sahibi 

kişilerin yaptığı konuşmaları düşününce böyle idareye böyle kurum diyesi 

geliyor insanın aklına.  

***  

Türkiye'de okur-yazarlık oranı, 

 kadınlarda %81, 

 erkeklerde %96 imiş. 

 İyi de, 

 okuduğunu anlamama oranı nedir acaba? 

 *** 

 "Mübarek'e 'Halkı anla' diyen Başbakan, Tekel işçilerini, Dolmabahçe’deki 

öğrencileri, yumurta atanları ve torba yasasına karşı yürüyenleri Arapça ko-
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nuşmuyor diye mi anlamıyor? 

 *** 

Dünyada altıncı Avrupa’da birinciyiz. 

Eğitim, sağlık, vergi ve güvenlik gibi hizmetleri alabilmek için rüşvet vermek 

gereken ülkeler açıklandı. 

Listenin 6. sırasında Türkiye var. 

Uluslarası Yolsuzluk Anketi'nin (Global Corruption Barometer) son sonuçları-

na göre geçtiğimiz yıl her 4 kişiden biri gereksinimi olan hizmeti alabilmek 

için rüşvet verdi. 

Yolsuzluk karşıtı Transparency International örgütün yayınladığı anket, halk-

tan sıradan insanların 9 temel hizmeti almak için vermesi gereken rüşvete 

odaklanıyor. 

En çok rüşvetin yüzde 29 ile polise verildiğini gösteren ankette gümrük, eği-

tim, yargı, sağlık, evrak, emlak, vergi ve kamu hizmetleri için en çok rüşvetin 

verildiği ülkeler Liberya, Afganistan ve Irak olarak sıralanıyor. 

The Economist'in de haberinde yer verdiği ankette 6. sırada Türkiye var. 

İlk 5 ülkenin de Avrupa'dan olmadığını düşünüldüğünde Türkiye bu tabloyla 

Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. 

İleri rüşvet demokrasisi… 

*** 

Kurtlar Vadisi Filistin’de Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaş-

maz, İsrail ’in Mavi Marmara baskını nedeniyle hala özür dilemediğini belir-

terek “Pana Film olarak biz özür dilettirdik” dedi. 

Devlet Necati Şaşmaz ve gurubuna biraz destek verse: 

İşsizlik, 

Terör, 
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Adalet, 

Gelir dağlımı gibi konularda da film yapsa.. 

*** 

Erzurum'daki Kış Oyunları'nda sporcuların otel odalarına prezervatif konul-

duğu, ancak sonradan Türk sporcuların odalarından bunların toplatıldığı or-

taya çıktı. 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Kemal Tamer, "Bizim kültü-

rümüzde sevişmek yok" diye savunma yaptı. 

4.canlı türü Türkler nasıl çoğalıyor? 

Bu bir tez konusu olur mu? 

Yoksa çoğalmanın yollarını bilmemesine karşın  Üniversite Sporları Federas-

yonu Başkanı olabilen bir sistem mi tez konusu olur? 

*** 

Adalet Bakanlığı'nın icra müdürlüğü ve yardımcılığı yazılı sınavında 3, 4, 6, 7. 

sırada olanlar sözlü sınavlarda elendi. 

Kamera kullanılmayan sözlü sınavlar, 606 kişinin katıldığı yazılı sınavda 603. 

olan aday işe kabul edildi. 

Bir yeteneği bulabilmek gerçekten yetenek gerektiriyor! 

Baksanıza sondan üçüncü olanın yeteneğini keşfetmişler. 

*** 

İlk cankurtaranın (ambulans) oksijen sistemi çalışmadı, ikinci cankurtaran 

arızalıydı, üçüncüsü ise yolda kaldı... 

Nefes borusuna elma kaçan 14 aylık Kuzey'in ailesi isyanda: "Evden 5 dakika-

da hastaneye yetiştirdik, hastane 5 saatte Üniversite Hastanesi'ne sevk ede-

medi. Hastaneye gittiğimizde torunum yoğun bakıma alındı, bitkisel hayata 

girdi." 
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Amerika’yı örnek aldığı denen sağlık sistemi… Bu iktidarın öğündüğü sis-

tem!!! 

*** 

Rakı deyip geçmeyin!... (24+) 

Kansas Üniversitesi profesörlerinden Edmond Riche'nin yaptığı bir araştır-

mada; ANASON’la ilgili çarpıcı araştırmalara ulaşılmış. 

Özel bir işlemle üzüm suyu ile birleştirilen anasonun insan sağlığı üzerinde 

inanılmaz olumlu etkileri varmış. 

Benzer bir çalışmayı yürüten Mancester Üniversitesi bio-kimya dalı Profesö-

rü Sir ALEX HARLEY, üzüm suyu ile rakının en güzel bileşiminin Türk rakıların-

da olduğunu saptamış. 

Harley'e göre bilinçli rakı tüketiminin yararları saymakla bitmiyor. 

Rakı bir ya da iki duble içildiğinde: 

1- Damarları açarak kan dolaşımını rahatlatıyor. 

2-Tansiyon normal seviyesine geliyor. 

3-Yeterli kan akışı nedeniyle beyin fonksiyonları hızlanıyor ve tüm vücut ra-

hatlıyor. 

4-Üzüm ve anason karışımı karaciğere yardımcı oluyor. 

5-Gerilim sıfır noktasına iniyor ve stresten kaynaklanan çağımız hastalıkları-

na önemli bir darbe indirilmiş oluyor. 

6-Dostlarla ( özellikle sevgiliyle ) birlikte alındığında mutluluk duygusu son 

noktaya  ulaşıyor.  

Rakının içim biçimi, zamanı, yiyecekler önemli: 

1- Rakı Türk usulü içildiğinde (en az 4 duble, yanında bol meze) tam bir zehir 

etkisi yaratıyor. 

2- Rakı kışın saat 17.00’de, yazın 19.00’da içilmeli. 
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3- Rakının yanında yalnızca DOMATES - SALATALIK- BEYAZ PEYNİR ve MEYVE 

olmalı. 

4- YOĞURT rakının tadını bozar. Tek bir ızgara balık da iyi olur. 

5- Rakı yalnız içilmez, mutlaka 1-2 dost olmalı. Rakı daha fazla kalabalığı sev-

mez. 

6-Rakı soğutularak içilir, buz atılmaz, zorunlu buz atılacaksa buzun erimesi 

beklenmeli aksi halde her yudumda rakının tadı bozulacaktır. 

  

Eskilerin deyimi ile dünyadaki en iyi iki ilaç: 

- HARİCEN YAKI 

- DAHİLEN RAKI İMİŞ… 

  

Haydi sağlığınıza 24 yaşını aşmış dostlar !... 
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"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek." 

18 Şubat 2011 

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Oda TV yöneticilerinin yaptıkları haberler nede-

niyle savcılıkta ifade verdikleri saatlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye, dün-

yanın diğer demokratik ülkelerinde olmadığı kadar basın özgürlüğünün ol-

duğu bir ülke" dedi. 

Türkiye Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 138. sırada! İleri demokrasiyiz 

ya.. 

*** 

Oda TV “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek.” suç iddiasi ile basıldı ve So-

ner Yalçın iki arkadaşı ile tutuklandı. 

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek.”  Suçlaması mantıklı değil bildiğim 

kadarı ile. Hiç başbakanın konuşmalarını yayınlamıyorlardı...!  

*** 

Hükümetin en tutarlı politikası: 

Sepet sepet Ergenekon. Gel sen de sepete kon 

*** 

Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesi'nin çatısındaki haçın indirilmesini 

isteyen kişiler, tehdit mesajları bıraktı. 

Ama inançlara saygılıyız.... 

*** 

Roma yakınlarında bulunan Roman’ların yasadışı kampında çıkan yangında 4 

küçük çocuğun yanarak ölmesi İtalya'da kriz çıkardı. 

Romanların kamplarını yenilemek için yerel yönetimin fon talebi İçişleri Ba-

kanlığı'nca reddedilirken bir politikacının, "Bir köpeği eğitmek bir Roman'ı 

eğitmekten daha kolay" sözleri şok etkisi yarattı. 
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Demek ki neymiş İtalyanlar da idarecilerini seçmeyi bilmiyormuş! 

*** 

Panelde konuşan Gaziantep Üniversite Öğretim Görevlisi Rıfat Ergeç 

“Zeugma kazılarında bulunan en önemli eserlerden birisi Çingene Kızı mozai-

ğidir. Biz onu çok sevdik ve nüfusumuza geçirdik.” dedi. 

Hazırlanan nüfus cüzdanında, Çingene Kız için baba adı: 'Türkiye', anne adı: 

'Anadolu', doğum yeri: 'Zeugma Belkıs', doğum tarihi: 'Ekim 1998'  medeni 

hali: 'Bakire' ifadeleri yer aldı. 

Allianoi, bakire olmadığından mı toprak altına gömüldü? 

*** 

'Grand Castle' olan adının Erdoğan'ın isteğiyle 'Büyük Kale'ye dönüştürüldü-

ğü otel hakkında belediyenin 'yıkım kararı' bulunduğunu savunan Ekinci, şöy-

le dedi: 

"Buna rağmen ve hatta belediye başkanının da katıldığı törenle yasadışı ote-

lin kurdelesini kesen Başbakan, her yönüyle bir 'imar ucubesi'ne verdiği des-

teği acaba biliyor muydu?” 

Öykü şöyle: 70'lerin modern mimari üslubuyla kent merkezinde 5 katlı yapı-

lan İş Bankası binası, 2007'de satılmıştı. Kars Belediyesi'nce 2009'da onayla-

nan tadilat projelerine göre de yine '5 katlı' ve 'dış cepheleri aynen koruna-

rak' otele dönüşmesi için ruhsat verilmişti. 

Başbakanımızı Ergenekoncular oyuna getirmiştir. 

*** 

2009 yılının Aralık ayında 3.247 milyon ABD doları açık veren cari  işlemler 

hesabı, 

2010 yılının aynı ayında yüzde 131,9 artarak 7.529 milyon ABD doları açık 

verdi. 

Dış ticaret açığının 2009 yılının Aralık ayına göre yüzde 107,5 oranında arta-
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rak 7.201 milyon ABD dolarına ulaşması cari açığın artışında etkili oldu. 

2010 yılının tümüne bakıldığında cari açık, 2009 yılına göre yüzde 247,1 ora-

nında artış göstererek 13.991 milyon ABD dolarından 48.557 milyon ABD 

dolarına yükseldi. 

Dünyanın kaçıncı büyük ekonomisiyiz siz ona bakın, boşverin bu rakkamları. 

Kafanız karışır. 

*** 

İran İslam Devrimi’nin 32. yıl dönümü, İran genelinde düzenlenen törenlerle 

kutlandı. 

Erken saatlerden itibaren törenlerin yapılacağı alana hareket eden vatandaş-

lar, İran’lı büyüklerin yanı sıra kimlerin resimlerini taşıdı? 

Cumhurbaşkanı ve başbakanın… 

Hangi mi? 

Gül ve Erdoğan’ın. 

Mesaj kime acaba? 

*** 

Afganistan'da görev yapan insan hakları izleme örgütü ARM, son raporuyla 

bu iç karartıcı tabloyu bir kez daha gözler önünne serdi: 

Raporda, savaş nedeniyle 2010'da ölen 2 bin 421 sivilden 739'unun 18 yaşın-

dan küçük olduğu bilgileri yer aldı. 

Ancak çocuk ölümlerinin üçte ikisinden militanlar, yüzde 17'sinden de ABD 

ve NATO birliklerinin sorumlu olduğu ileri sürüldü. 

Demokrasi kolay gelmiyor. Hele ilerisi oooooooooooooo!!! 

*** 

Erdoğan şöyle demiş: "Bu CHP bir şey üretemez, ancak eleştirir, ellerinden 

bir iş gelmez…  CHP neyin temelini attı ki.” 
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İmam cemaaat ilişkisi... 

05 Mart 2011 

Aydınlık gazetesi daha çıkmadan sansüre uğradı! 

1 Mart 2011'de piyasaya çıkacak olan günlük Aydınlık gazetesi ilk sansürünü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yedi. 

Aydınlık, reklam yapmak üzere İBB'ye bilboard (sokak ilan panosu, ilan tahta-

sı hatta!!!!) kiralamak için başvuruda bulundu. Ancak afişte yer alan "Yandaş 

basına mecbur değilsiniz!" sloganı yüzünden afişler geri döndü. 

İBB, Aydınlık yöneticilerine "Bu sloganı afişlerden çıkartmazsanız bilboard 

kiralayamazsınız" dedi. 

Yeni slogan ne oldu acaba? 

Şu olabilir mi? 

"İleri demokraside yandaş basına mecbursunuz" 

*** 

Kırıkkale’nin Delice ilçesi Büyükavşar beldesinde yıllardır hizmet veren pansi-

yonlu ilköğretim okulu, lise, sağlık ocağı ve PTT kapandı.  

Neden mi?  

CHP'nin attığı tek temel bile AKP’nin attığı tüm temellere bedel: 

O temel, demokratik Türkiye Cumhuriyeti. 

İslam coğrafyasında hala tek bir benzeri yok. 

*** 

Mısır’ı ordu ile Mübarek idare ediyordu. 

Halk ayaklandı. 

Şimdi ordu idare ediyor. 
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Halk, referandumdan yüksek oranda “hayır” çıkan CHP’nin birinci parti oldu-

ğu, Alevi kasabası olması ile ilgili diyor...olabilir mi?  

Yok canım o kadar da değil... mi acaba? 

*** 

"Siyasetle ilgilenmeyen aydın insanları bekleyen korkunç bir son vardır: Ca-

hiller tarafından yönetilmek!"   

Aristoteles... 

Adam 2.350 yıl önce bugünleri görmüş.... 

O günlerde böyle midir diye düşündüm de... 

O zaman ileri demokrasi yoktu demek ki bugünleri ön görmüş! 

*** 

Orhan Çeker'in avukatı Hüseyin Çelik, müvekkilinin ilahiyat hocası olması 

nedeniyle "Dekolte giyene tecavüz edilir" sözlerinin hukuk değil, dine göre 

yorumlanmasını istedi. 

Avukat Murat Yurttaş, "Başbakan'ın  “Ulemaya sorun” dediği ülkede bunda 

şaşılacak yan yok" yorumunda bulundu. 

Doğru söze ne denir!   

İmam cemaaat ilişkisi... 

*** 

Tuncay Güney diye biri vardı, kimdi hatırlayan var mı? 

Yok canım Yılmaz değil Tuncay. 

Hani Kanada, haham filan… 

*** 

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Babakale Köyü’nde yapımına Kaymak 

Mustafa Paşa tarafından 1679 yılında başlanan balıkçı barınağı, 332 yıl ara-
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dan sonra tamamlanarak törenle hizmete açıldı. 

Balıkçı Barınağı'nın temelinin atıldığı 1679 yılında tahtta Sultan 4. Mehmed 

bulunuyordu. 

Şimdi Tayyip Erdoğan bulunuyor. 

*** 

Başarı...? 

Libya'daki işçilerimizi tahliye etmekle değil, işçilerimizi Libya'ya gitmek zo-

runda bırakmamak başarı kabul edildiği zaman adam oluruz. 

*** 

Başbakan Erdoğan’ın Almanya’nın Düsseldorf kentinde Türklere yapacağı 

konuşmanın afişlerine devletin kesesinden, yani vatandaşın cebinden 360 

bin euro masraf yapıldı. 

Tanıtımın reklam afişleri Almanları kızdırdı. Almanya'nın tirajı 3 milyondan 

fazla olan, ülkenin en saygın  gazetesi Bild’ın, “Kafanızı hangi köşeye çevirse-

niz bu adam karşınıza çıkıyor” dediği haberde, Türkiye Başbakanlığı’nın 1200 

adet afiş astırdığını yazdı. 

Asılan 1200 posterin çoğunun Türkçe olması da ülkede tartışma yarattı. Afiş-

te yer alan “Başbakanımız Düsseldorf’a geliyor” (Unser Ministerprasident in 

Düsseldorf) ifadesi Almanya’da “Erdoğan kimin başbakanı” tartışmasını be-

raberinde getirdi. 

Almanlar “entegrasyon” proğramı kapsamında Almanya’da yaşayan Türk-

ler’in Alman vatandaşı olduğunu ve Türk Başbakanına değil Alman Başbaka-

nına tabi olduklarını savunuyor. 

Tanıtım için harcanan 360 bin euronun başbakanlık tarafından ödendiğini 

belirten gazete, Belediye’den öğrendiği bilgiler doğrultusunda Düsseldorf’ta 

281 normal, 125 ışıklı pano; Köln’de ise 559 normal ve 300 ışıklı panoda Er-

doğan’ın posterlerinin yer aldığını duyurdu. 
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Bir diğeri…. 

ABD’nin gazetesi New York Post ise “İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

yanında bir uçak dolusu gazeteci ile New York’a geldiğinde bando parası da-

hil bütün masrafları Türkiye ödedi. Hatta ABD’den Brooklyn Belediye Başka-

nı’nın geçen yıl İstanbul’a yaptığı 5 günlük gezide harcadığı 40 bin doları da 

Türkiye ödedi” diye yazdı. 

Bir de 100 gün sonraki seçimleri düşünün...!! 

Ve o zaman, nerede benim vergilerim demeyin. 

*** 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Crowley, İçişleri Bakanı Atalay’ın, “Türkiye, 

basın özgürlüğü açısından Amerika'dan daha özgürdür” açıklamasına, 

“ABD'de son zamanlarda gazetecilerin hapse atıldığı bir anı hatırlayamıyo-

rum” yanıtını verdi. 

Unutkanlığındandır. 

İçişleri Bakanı Atalay yalan söyleyecek değil ya. 

*** 

Aptallığıma verin ama sadece Allahtan korktuğunu söyleyen ve her yere 85 

yakın koruma ve binlerce polis ile giden kişi kim….??? 

a) Kaddafi 

b) Mubarek 

c) Zeynelabidin Bin Ali 

d) Hiçbiri 

*** 

Son iki yıl içinde, Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün basın öz-

gürlüğü indeksinde 102’inci sıradan 138’inciliğe geriledi. 

 Kaç ülke mi var? 178 
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Türkiye'de 8 MART... 

14 Mart 2011 

Erdoğan, kadına yönelik şiddet olaylarının azaldığını ancak medyanın ve mu-

halefetin konuyu abarttığını savundu. Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet vic-

dansızlıktır, insafsızlıktır, hiç tereddüt etmeden söylüyorum, alçaklıktır!" de-

di. 

Ya ben zaten Başbakanın konuşurken hiç tereddüt ettiğini görmedim.. 

Artık tereddüt eden Türk basını... 

Bunu yazzam başıma birşey gelir mi? 

*** 

Eski Başbakan ve Saadet Partisi lideri Necmettin Erbakan, 28 Şubat’ın yıldö-

nümünün arefesinde hayatını kaybetti. 

Türkiye’ye özgü siyasal islam geleneğinin 40 yıldır taşıyıcısı olan Erbakan’ın 

ölümünün 28 şubat ile çakışması, medyada 28 Şubat tartışmasını alevlendir-

di. 

Cemaat kanalı sabah 10’dan akşam 22’ye kadar özel yayın yaptı. 

Peki bu yayında ve tartışmalarda neleri yok saydılar? 

Fetullah Gülen’in Erbakan’a yaptığı “artık çekilmeli" açıklaması yoktu. 

Cemaatin 28 Şubat’ta Erbakan’a karşı çıkarak süreci kazasız, belasız atlatma-

sı da yoktu. 

Türbanlı kızların maduriyeti anlatıldı ama Gülen’in “başlarını açıp girsinler” 

açıklaması da yoktu. 

Erbakan’a sıkça vurgu yapıldı. Ama medyada Abdullah Gül’ün “Erbakan Nazi 

tip lider” açıklaması da yer almadı. 

Neyse canım atalarımız kör ölür badem gözlü olur lafını boşu boşuna söyle-

memiş. 

*** 
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2010 nüfus bilgileri 

....... 37.043.182 Erkek 

....... 36.679.806 Kadın 

2011 TBMM Milletvekili sayıları 

....... 494 Erkek 

....... 48 Kadın 

 

....... 74.986 erkeğe 1 erkek milletvekili 

......764.162 kadına 1 kadın milletvekili 

  

Sonuç türkiye de 1 Erkek = 10 Kadın ya da 1 Kadın  = 0.1 Erkek 

*** 

PKK'nın dışarıdaki bir numaralı isimlerinden olan Murat Karayılan'dan hükü-

mete yönelik açıklama geldi. Karayılan "Eğer AKP hükümeti Kürt siyasi temsil-

cilerine karşı politikasını değiştirmez ve bu biçimde tutuklamaya devam 

ederse o zaman biz de topluma karşı suç işlemek konumunda olan çeşitli 

partiler veya AKP'de bulunup da suç işleyen kişileri tutuklamak durumunda 

kalacağız"  dedi. 

Vallahi Meclistekilerin dokunulmazlığı var... Türk adaleti dokunamıyor. 

*** 

Dünya Ekonomik Forumu, 2010 verilerini kullanarak Cinsiyet Ayrımcılığı Ra-

poru’nda 134 ülke arasında Türkiye’yi 126’ncı sıraya yerleştirdi. Türkiye özel-

likle ekonomik eşitlikte sınıfta kalarak İran, Fas ve Ürdün’ün arkasında kaldı 

sondan dördüncü oldu. Yayınlanan raporda “Üst düzey görevde çalışan kadın 

sayısı yüzde 10. Kadınların iş kollarına entegre edilmesi gerekir” yorumu son 

derece dikkat çekici. 
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İşte rakamlar 

* Listenin ilk beş ülkesi İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Yeni Zelanda. 

* Türk kadınları Fas, Benin, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkeleri geride 

bırakmayı başardı, Mısır’ın gerisinde kaldı. 

* Kadın işgücünde 125’inci sırada olan Türk kadınları gelir durumuna göre 

dünyada sondan 10’uncu. Türkiye, kadın-erkek çalışan işgücü farkının en 

yüksek olduğu ülke. 

* Eğitim seviyesinde 109’uncu sıraya oturan Türk kadınları orta öğretime 

devam etme oranlarında 114’üncü sırada bulunuyor. 

* Türk kadınlarının dünyadaki hemcinslerine göre en ilerde olduğu konu sağ-

lık. Türk kadınları ölüm oranlarına ve sağlık durumlarına göre dünyada 61’in-

ci. 

* Siyasi katılımda Türk kadınları 99’uncu. Mecliste 48 milletvekili ile Türkiye 

104’üncü sıraya kurulurken sadece iki kadın bakan, Aliye Kavaf ve Nimet Çu-

bukçu’nun isimleri Türkiye’yi bu alanda 98’inci yapmaya yetti. 

* Kadın işsizlik oranı yüzde 9 olan Türkiye, 2006’da ekonomi alanında 115 

ülke içinde 105’inciydi. 

Dünya Ekonomik Forumu da rakkamları abartıyor olabilir mi? Bir başbakana 

sorsak. 

*** 

En önemli 8 Mart açıklaması 

“Fiş prize eşit değildir. Ama hangisi daha üstündür? Bir hüküm verilebilir mi? 

Ya da ikisinin görevi de aynı mıdır? Kadının, hayatın zorluklarına tahammül 

edecek, ağır işleri görecek, makineleri ve yükleri indirip bindirecek gücü var-

mıdır? Bu işler kadına yaptırılırsa, fıtrata, yani tabii ve doğal olana karşı çıkıl-

mış olunmaz mı? 

Zarafette, duygusallıkta, nezakette, şefkat ve merhamette erkek kadına yeti-

şemez. Akli muhakemede, soğukkanlılıkta, fikri tahlil, yani çözümlemede de 
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kadın erkeğe yetişemez. 

Bazı kadınların erkeklere ait bazı işleri başarıp birçok erkeği geride bırakma-

sı, tamamen istisnai durumlardır.” 

“Feministlerin eşitlik hayallerinden vazgeçip erkeği ve kadını olduğu gibi ka-

bullenmesi gerekir. Feminist düşünceye sahip olanlar eşit yapacağız diye 

sokaklara döktükleri bazı kadınları erkek yapamadılar fakat, kadınlığından da 

çıkarmışlar ve maskaraya çevirmişlerdir. Bazı kadınlar, bu gayretlerle kartala 

özenen papağan durumuna düşmüşlerdir.” 

Sizce kim bu açıklamaları yapan 

Yok canım AKP li değil 

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç... 

*** 

Yaşasın demokrasi geldi. 

Tutuklu bir gazeteci 8 Mart dünya kadınlar gününde serbes bırakıldı. 

Kim mi? 

Hüseyin Üzmez 

14 yaşındaki küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla içerdeydi. 

O zaman neden 23 Nisanda bırakmadılar? 

*** 

AKP Ünye Tanıtım ve Medya Başkanı Facebook’taki sayfasına, başı açık ka-

dınlar için “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da 

kiralıktır” yazdı. 

Mustafa Hamarat AKP Ünye Tanıtım ve Medya Başkanı yani partinin vitrini. 

Vitrin böyleyse içerdeki malı siz düşünün. 

*** 
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TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının 2010 yılı sonuçlarından yaptığı 

hesaplamaya göre, ülke genelinde hane halklarının: 

•           yüzde 13,1'i geliriyle hane halkı ihtiyaçlarını "çok zor", 

•           yüzde 33,1'i de "zor" karşıladığını belirtti, 

•           geçim zorluğu yaşamadığını belirtenlerin oranı yüzde 39,6, 

•           geçimini kolay sağladığını belirtenlerin oranı yüzde 12,3, 

•           "çok kolay" geçindiğini belirtenlerin oranı da yüzde 1,9 oldu. 

Peki anladık 12,3+1,9 toplamı 14,2 AKP ye oy veriyor da gerikalan yüze 30 a 

ne oluyor...?  

*** 

bir ingiliz, 

bir fransız, 

bir gazeteci 

ve 

bir laz 

yasadışı Ergenekon örgütü fıkra ayağını kurmaktan gözaltına alındı! 

 *** 

 Uzmanlara göre Marmara depremi'nin ardından 10 yıl içinde 24,1 milyar lira 

"deprem vergisi" toplanmış. 

 Bu paranın nerede olduğunu biliyor musunuz? 

 Eminim herkes biliyordur. 
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Cebeli Tayyip... 

21 Mayıs 2011 

Türkiye’de yaşanan kültür yozlaşmasının bir örneği haline gelen Evlilik Prog-

ramları, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun karşısına 45 yaşında eş adayı çıkarıl-

masıyla yeniden tartışmaya neden olmuş. 

Memlekette politikacı belden aşağı çalışır, yurtaş belden aşağı düşünür, bün-

ye beyne kan pompalayamıyor. 

Sizce neden....? 

*** 

Türkiye'nin en çok ziyaretçi toplayan sitelerinden Ekşi Sözlük'ün kapatılması 

için TİB tarafından hosting firmasına emir verilmesinden sonra Nü Sözlük için 

de kapatma emri geldi. 

Nü Sözlük’ün “Sanatsal duruşun yazıya dökülmüş hali” başlığıyla yayın yapan 

bir site olması başına bela açtı. İsmindeki “Nü” kelimesinin Fransızca çıplaklık 

anlamına gelmesinden ötürü kapatılacağı bildirildi. 

Ekşi'ye niyet Nü Sözlük'e kısmet! 

*** 

ÖSYM sonunda bu kadarı da olmaz dedirtti. 420 PUAN ALDI AMA CEVAP 

KÂĞIDI BOŞ. 

Allahın işi işte! 

Kısmet diyelim ve bir dahaki yıl sınavları Milli Piyango Teşkilatı’nın yapmasını 

önerelim. 

*** 

Başbakan Erdoğan, Zonguldak Madenci Anıtı önünde gerçekleştirdiği miting-

de, 

"Karaelmas Üniversitesi'ni kim kurdu? 2007'de biz kurduk. Zonguldak'ta üni-
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versite var mıydı?" diye konuştu. 

Aptallığıma verin ama 1992 ile 2007 arasında mezun olan Karaelmas Üniversi-

tesi diplamaları iptal mi oldu şimdi? 

*** 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ÖSYM Başkanı Ali Demir ile ilgili, “Süreçten ben 

de rahatsızım ama dere geçerken at değiştirilmez” dedi. 

Dere neresi At kim…? 

*** 

AKP'nin seçim şarkısı, AKP'nin "Hayda hayde ha bi daha vur mührü AKP'ye" 

isimli seçim şarkısının nakarat bölümünde 

"Düşünme nedir diye vur mührü AK Parti'ye" 

sözlerine yer verildi. 

Ben desem hakaret olur da, benim anladığım AKP'ye oy verenler düşünme-

yenler mi? 

Yoksa Türkiye onun için mi bu halde…? 

*** 

Obezite ile savaş için şişko kavramı; 

Kene ile savaş için çorap içi pantalon çözümleri üreten; 

görme engelli vatandaşa "bu halinle sana iş verdik daha ne istiyorsun" diyen 

bakana; 

"bu sağlıksız beyinle sağlık bakanı oldun" sen daha ne istiyorsun desek ne 

olur...? 

Türkiye de bir daha iş bulabilir miyiz? 

*** 

Geçen hafta internet sansürü için yapılan yürüyüşe yaklaşık 60.000 kişi katıldı. 
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Ama Zaman gazetesi haberinde sayıyı 200 olarak verdi. 

Düşünüyorum da acaba bu rakamı ÖSYM mi sayıp Zaman gazetesine bildir-

di? 

*** 

Türkiye’nin deprem konusundaki resmi bilim merkezi olan Kandilli Rasatha-

nesi’nin Simav depremi açıklamasına “Allah tekrarını yaşatmasın” diye başla-

dı. 

Ne diye bitirdiğini yada bitireceğini siz tahmin edin! 

*** 

Hayaldi gerçek oldu.. diyerek yeni hayaller satmak kolay oluyor… 

Yok mu alan Cebelitayyip var şey pardon Kanal İstanbul! 

Sivil Anayasa var. 

Van için 'Nevruz Efsaneler Ülkesi' var. 

2012’i  2013'ü bilmiyoruz ama 2023 var. 

Gel gel "Düşünme nedir diye vur mührü AK Parti'ye" 
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Balık hafızası mı alık hafızası mı... 

28 Mayıs 2011 

Meğer AKP, hepimizden daha fazla değer veriyormuş Allianoi'ye. 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Bizim topraklarımızda dünyanın en 

büyük petrolü bulunmadı, bizim petrolümüz arkeolojik zenginliğimiz" dedi 

geçen hafta. 

Yani, adamlar Allianoi'yi "petrolümüz" diyerek toprağın altına gömmüşler. 

"Bilmem kaç sene sonra çıkartılır" demiyorlar mıydı? Meğer biz yanlış anla-

mışız, bu "çılgın proje"yi... 

AKP'nin antik kent Allianoi'yi toprağın altına gömmesine "Tarihe saygısızlık" 

diyerek karşı çıkanlar, bakalım şimdi utanacak mısınız? 

*** 

105 yıllık Konyalı Lokantası`nın 49. yılını doldurduğu Topkapı Sarayı’ndaki 

yerini işletme ruhsatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 8 Nisan 2011 tarihinde 

aldığı kararla, Konyalı’nın niteliksiz hizmet sunduğu, hijyen kurallarına uyma-

dığı ve Türkiye’nin turizm imajını zedelediği iddiası ile iptal edildi. 

Eeeeeee... 

Konyalı, Topkapı Sarayı’ndaki yerinde şimdi belediye ruhsatı ile servis veri-

yor. 

Fark ne demeyin? 

Bu ruhsatın iptali ile restorantta içki servisi yasağı da gelmiş oldu. 

Peki hani hijyen imaj filan... 

Yoksa aslında imajı bozan alkol mu? 

*** 

Gaziantep Üniversitesi’nde Bahar Şenlikleri’ne katılan YÖK Başkanı Yusuf 

Ziya Özcan, Atatürk Kültür Salonu’ndaki ebru, heykel, fotoğraf ve karma ser-
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giyi gezerken çıplak göğüslü, testi formunda bir heykeli ‘müstehcen bulduğu-

nu’ söyledi. 

Özcan daha sonra “Espri yaptım. Yanlış anlaşıldı” açıklaması yaptı. 

YÖK Başkanı Özcan'ın, müstehcen bulduğu 'göğsü açık' kadın heykeli kırıldı. 

Benim de değil kıranların aptallığına verin! 

*** 

Selçuklu şehirlerini saysanız hangi şehirleri sayardınız? 

Erdoğan, Ankara’nın çılgın projesini açıklarken Selçuklu şehri ANKARA diye 

tanıtım yaptı... 

Eski Taş Çağı'na ulaşan Ankara, Hattileri, Hititleri, Frigleri, Lidyalıları, Ahame-

nişleri (Persler), Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Romalıları, Selçukluları 

ve Osmanlıları ağırlamış ama Cumhuriyet Türkiye’si ile ANKARA olmuştur. 

Her ne kadar Başbakan beğenmese de Cumhuriyet’in akıl projesidir! 

Ve her ne kadar başbakanın Ankara için açıkladığı çılgın projeler, çoğunlukla 

belediye hizmeti  sınırlarını aşamadı ise de, o konuya girmeyelim. 

*** 

Mili Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği genelge ile okulların 

‘Kutlu Doğum Haftası’nda neler yaptığına dair rapor hazırlamasını istedi. 

Genelgede okulların Kutlu Doğum Haftası’nda neler yapabileceğine dair 

ipuçları da veriliyor! Yapılabilecek etkinlikler şöyle sıralanıyor: 

1-Şiir okuma ve yazma yarışması 

2-Kompozisyon ve mektup yazma yarışması 

3-Afiş yarışması 

4-Duvar Gazetesi çıkarılması 

5-Konu ile ilgili belgesel ve filmlerin izletilmesi 
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6-Dünyanın değişik yerlerinde özellikle Japonya’daki çocuklara mektup yaza-

rak onların acılarının paylaşılması 

7-Yerel Medya ile işbirliği yapılarak öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla 

programlar yapılması 

8-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in eğitim anlayışını konu alan kon-

ferans ve seminerlerin düzenlenmesi (İmam Hatip Liselerinde) 

9-ilahi okuma yarışmaları (İmam Hatip Liselerinde) 

10-Hadis okuma yarışmaları (İmam Hatip Liselerinde) 

11-Hafta münasebeti ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in evimizde 

misafir olduğu düşünülerek buna göre farklı etkinlik çalışmaları yaptırılabilir. 

*** 

"Parasız Eğitim İstiyoruz" pankartı açtıkları için tutuklu olarak yargılanan 2 

gencin davasında savcı tahliye istedi ama mahkeme savcının talebini red-

detti. 

14 Mart 2010 tarihinde Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı Roman Çalıştayı 

sırasında "Parasız Eğitim İstiyoruz, Alacağız" pankartı açan gençlerin yargı-

lanmasına dün devam edildi. 

Savcının tahliye talebine rağmen mahkeme tutukluğun devamına karar ver-

di. 

*** 

Devlet Bakanı Egemen Bağış, esnaf ziyareti sırasında 'Che de yaşasaydı AK 

Parti'ye oy verirdi' dedi. 

Daha geçenlerde Recep Akdağ, "Che'nin izinde değiliz biz" diye köpürüyor-

du. 

Bunlar hangi Che den söz ediyorlar? 

Behzat Ç olmasın!!! 
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*** 

“Hedef 2023 Projesi” AKP’nin seçim propagandasının neredeyse merkezi de, 

aptallığıma verin, benim anlamadığım 2023’de ne var? 

Eğer 2023’ü Cumhuriyet’in 100.yılı için seçtilerse neden hiç adı geçmiyor 

Cumhuriyet’in? 

Örneğin, 100.yıl  projesi daha anlaşılır olmaz mıydı? 

Ya da başka anlamı var da ben mi anlamıyorum ya da anlamak istemiyorum? 

*** 

Ya bir gümüş madeni vardı siyanürlü havuz duvarı filan, hatta orada deprem 

olmadı mı? 

Depremden sonra neden bu havuzla ilgili hiç haber yok? 

Tehlike mi yok yoksa yapacak birşey mi yok! 

*** 

YGS'deki şifre krizinin ardından büyük bir sessizliğe bürünen ÖSYM Başkanı 

Ali Demir, 52 gün sonra konuştu. 

'LYS, YGS gibi düzgün olacak' 

Heee Heeeeeee Heeeeeeee!!! 

*** 

Büyük Anadolu Yürüyüşü ile 40 günde Anadolu’nun her noktasından Anka-

ra’ya gelenleri polis Gölbaşı’nda durdurmuş. 

Nedeni: Hayvanlar ile şehre girmek tehlikeli ve yasakmış. 

Aptallığıma verin ama eğer hayvanlar şehre giremiyorsa çevre yollarındaki 

emniyet şeritlerini kim kullanıyor? 

*** 

Veeee 
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Türkiye Spor Toto Süper Lig 2010 - 2011 Sezonu sona erdi. 

ÖSYM hesaplama yapmadığından Fenerbahçe şampiyon oldu. 

Kutlarız. 

 (+18) ne de olsa mizah bir silahtır!  

05 Haziran 2011 

NATO savaş uçaklarının Afganistan'ın güneybatısındaki Helmand vilayetinde 

düzenledikleri hava saldırısında 14 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildi-

rildi. Ölenlerin tamamının kadın ve çocuklar olduğu belirtildi. 

*** 

Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral Bilgin Balanlı, tutuklama tale-

biyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı... 

Adalet, Hava Kuvvetlerinin 100. Kuruluş yıldönümünü kutluyor. 

*** 

Meslek liselerinde katsayı sorununun er ya da geç hallolacağını belirten Er-

doğan, CHP'ye yüklendi: Bay Kemal, 'İhtiyaç kadar meslek lisesi' diyor. Şu 

meslek lisesi ve İmam Hatip üzerinden elini çek. Gölge etme, başka ihsan 

istemez. 

Başbakan haklı, el üstünde el olmaz. 

*** 

Rakamlarla Türkiye’nin son sekiz yılı. 

Dış Borç 

 2002 : 125 milyar dolar 

 2010 : 282 milyar dolar 

Kişi Başına Kamu Borcu 

 2002 : 2918 dolar 
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 2010 : 4152 dolar 

Cari Açık : 

 2002 : 0,63 milyar dolar 

 2010 : 48,5 milyar dolar 

 Borç faizine giden 

 80 yılda 137 milyar dolar 

 8 yılda 408 milyar dollar 

İcra dosya sayısı 

 2002 : 10 milyon adet 

 2010 : 17 milyon adet 

1 kilo ekmek 

 2002 : 1 Lira 

 2010 : 4 Lira 16 kuruş 

1 Lt Benzin 

 2002 : 1 Lira 66 Kuruş 

 2010 : 4 Lira 16 Kuruş 

1 Kilo Dana eti 

 2002 : 8 Lira 

 2010 : 35 Lira 

Tutuklu ve Hükümlü sayısı 

 2002 : 59 bin 187 

 2010 : 122 bin 404 

İşsizlik yaklaşık sayı 



Aptallığıma verin ama… 2011— 2012 

- 49 - 

 2002 : 2 milyon 269 bin 

 2010 : 3 milyon 259 bin  

Yurttaşın Bankalara Borcu 

 2002 : 6,5 milyar Lira 

 2010 : 170 milyar Lira 

*** 

Kadir Topbaş... kendileri: ''İstanbul'da artık trafik kitlenmiyor'' demiş. 

''İstanbul'da artık trafik kitlenmiyor.'' diyen belediye başkanı sevgili Kadir 

Topbaş başka bir İstanbul’da yaşıyor herhalde. 

Bir de başka İstanbul yok derler! 

*** 

CIA, krizden sürünen Yunanistan'da bir iç savaş ve darbe ihtimalinin yüksel-

diğinden söz etmiş.  Hani darbeler dönemi kapanmıştı? 

Haydi hayırlısı geri açılabiliyor demek ki! 

*** 

Seçimlere 10 gün kala Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Resmen Küfretti: 

Edepsiz... Ahlaksız... Alçak... İnsanlıktan Nasibini Almamışsın 

Son haftada, ana avrat bol bipli demeçler duyarsak şaşırmayalım. 

*** 

İleri demokraside mizah dergisine satın alma yaşı silah alma yaşı ile aynı sını-

ra getirildi. 

(+18)  ne de olsa mizah bir silahtır! 

*** 

9 yıl iktidarda olan bir partinin "sorunlara çözüm bizde" sloganını kullanması 
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ne anlama gelebilir? 

Çözüm bizde de bitmesin diye mi kullanmadınız? 

*** 

Çılgın projeler havada uçuyor... İstanbul, Ankara, İzmir, Kars, Diyarbakır... 

Hepside bir CAD (Computer Aided Design | Bilgisayar Destekli Tasarım)  

proğramı ile görselleştirilmiş. 

Anlaşılan her CAD kullanan bir proje üretiyor, AKP’de atlıyor. 

Üniversite, mühendislik, maliyet de ne ola....? 

Dandini dan dini dasCAD. 

*** 

Gel de güven...! 

12 milyon TL ye ihale edilen ve sonra da diğer matbaaların itirazları ile 800 

bin TL ye basılan ve matbaa sahibinin vatan sevgisinden yaptığını söylediği 

bir ihale. 

Son anda 10 milyon yeni seçmen...   

Ve toplam seçmen sayısı 52 milyonken, basılan 69 milyon kopye oy pusulası.  

Hem de oy pusulaları üzerinde hiçbir belirleyici işaret yok, nebarcod ne seri 

numarası... 

Anlayacağınız nedense  15 milyon fazla oy pusulası ve de sandık sonuçlarını 

internetten yayınlamayı kabul etmeyen bir YSK. 

Vatana millete ve bugünden seçilmeyi garantileyenlere hayırlı olsun... 

Hayal bile değildi gerçek oldu... 

11 Haziran 2011 

Dünyada ilk kez bir ülke kurulmadan nükleer santralını kapatacağı tarihi 

açıkladı. 
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Bakan, santralların 2071'de kapatılacağını duyurdu. 

Ne gülüyorsunuz...? 

Enerji  Bakanı  Taner  Yıldız,  Akkuyu ve Sinop’a kurulacak olan nükleer sant-

ralların daha inşa edilmeden kapatılacağı tarihi açıkladı. 

Bakan  Yıldız, “Nükleer santrallarımızı 2071 yılında, yani Malazgirt zaferinin 

1000. yıldönümünde kapatmayı düşünüyoruz” dedi. 

Nükleer santrallar için her türlü güvenlik önleminin düşünüldüğünü savunan 

Yıldız, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin 2020’den sonra santralları kapatacak 

olmasının yanlış yorumlandığını savundu.  

Yıldız, “Nükleer santrallar tehlikeli ise bu ülkeler niye yarın kapatmıyor da 

2020’yi bekliyor? Bunlar 30-40 yılını doldurmuş santrallar, ekonomik ömür-

leri bitiyor. Dünyada 26 santral var, ben de o tarihte kapatılmalarından yana-

yım” dedi.  

Merak ettiğim bu bakanların son kullanma tarihi. 

*** 

Bir tatlı cinsi olan “Dilber dudağı” sözcüğü konusundaki espriler, RTÜK tara-

fından “Erotik” bulundu. 

“Açıl Susam Açıl” adlı programda sunucu Mehmet Ali Erbil’in “Dilber Dudağı” 

tatlısı konusunda yaptığı yorum ve espriler nedeniyle, TNT TV’ye “’Çocuk ve 

gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek” nitelikte 

bulundu ve uyarı cezası verildi. 

Başta çok Sayın Başbakanın ve bir çok politikacıların seçim demeçlerine kim 

uyarı verecek. 

*** 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da Yeşil Sem-

ti'ndeki esnaf ziyareti sırasında bir sanat galerisine dışarıdan bakıp, içeride 

duvarda asılı gördüğü fotoğrafı Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara san-

dı.  
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Espri yapıp "Ben Che Guevara'dan korkarım. Girmeyelim." diyen Arınç’ın 

içeri girdiği galeride duvardaki resim ise galerisinde olmayan ressam Metin 

Karanisoğlu'nun portresiydi. 

Bülent Arınç’ı sulu duygusallığı, adalet bilir arkadaşları yanı sıra engin entel-

lektüelliğinden dolayı kutlarız. 

*** 

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Robert Commer’in makam aracını yakan isimler-

den biri olan 68 kuşağı temsilcilerinden Tuncay Çelen, “Denizler’den Terzi 

Fikri’ye Türkiye” adlı bir kitap yazdı. 

İmge yayınlarından piyasaya çıkan kitapta, Deniz Gezmiş ile bugünün Cum-

hurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaklaşık 40 yıl önce, karşı karşıya geldikleri, ve 

Deniz’in Gül’ü okula sokmadığı anlatılıyor. 

Keşke okula sokulsaydı... 

Belki başka bir Cumhurbaşkanımız olurdu!!!! 

*** 

Kendisi kitabın yazarı değil çevirmeni olmasına rağmen 6 saat Bodrum emni-

yetinde kalan Funda Uncu haftanın manşeti!!!! 

Chuck Palahniuk'in 'Ölüm Pornosu'  çeviren Funda Uncu "Daha önce de bir 

kitabım böyle bir yola girmiş, mahkemeye giderek ifade vermiştik. Ben bu 

sefer de böyle olacağını düşündüm ama mahkemeye değil karakola gitmek 

zorunda kaldım. Bana telefonda, ‘İki kez geldik, kapınızı açmadınız, bir daha-

kine zorla getiririz’ gibi şeyler söylendi ve gittim. Adi suçlu gibi davrandılar. 

Saatlerce tuttular, ‘ben sonra geleyim’ dedim, ‘hayır çıkamazsınız’ dediler. 

Bir polis ‘utanmıyor musun bunu yazmaya?’ dedi. ‘Ben yazmadım, ben çevir-

menim, bu benim işim; beni suçlayamazsınız’ dedim.  Korkunç şeyler söyledi 

bana. ‘Siz manken misiniz?’ dedi. ‘Ne alakası var’ dedim. ‘Düştün mü buraya 

daha önce’ dedi. Tansiyonum düştü ve ağlayarak dışarı çıktım. O beyfendi 

daha sonra gitti." demiş 

İleri demokrasinin ileri polisi!!! 
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*** 

Başbakan Erdoğan’ın, Bingöl mitinginde doğalgazı olmayan Bingöllülere 

"Bizden önce doğalgazınız var mıydı? Ne yapıyordunuz binanın bodrumuna 

in, kömürü al, aynı çileleri biz de çektik" şeklindeki sözleri ilginçti. 

Millet hala çile çekiyor da Erdoğan çektiği çileleri unutmuş gözüküyor. 

*** 

Arınç’ın arkadaşı Türkiye için adalettir.... 

Anlayana !!! 

*** 

İzmirliler gavur, 

Hopalılar eşkiya, 

öğrenciler beyinsiz, 

Galatasaraylılar geri zekalı, 

Tekel işçileri provokatör, 

bakkallar gereksiz, 

eczacılar sahtekar, 

Aleviler ehli sünnet dışı sapık mezhep, 

hayır diyenler darbeci, 

Şehitler kelle, 

örtüsüz kadın perdesiz eve benzer, 

dekolteliler tecavüz hak eder... 

Bunları söyleyenler aynı zamanda yaradılanı Yaradan'dan ötürü severler.... 

Hayal bile değildi gerçek oldu... 
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Dakika bir gol iki... 

20 Haziran 2011 

12 Haziran pazar günü 24. dönem parlamentosu milletvekili genel seçimleri 

yapıldı. 

AKP yüzde 49.91 ile 326, 

CHP yüzde 25.9 ile 135, 

MHP yüzde 12.99 ile 53 milletvekili çıkardı. 

Bağımsızlar yüzde 6.65 oy oranına ulaşarak 36 milletvekili ile Meclise girdi. 

Bu duruma göre sürekli ağlayan işçi, memur, eczacı,  köylü öğrenciler ve ai-

leri vs... yurdum insanının yarısı mazoist ya da yalancı. 

*** 

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını değerlendirmek için balkona 

çıktığı sırada  Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku adaylarının milletvekili 

seçilmesini kutlayan halka polis saldırdı. 

Mezuniyet balolarında nasıl giyineceğinizi kontrol etmek isteyen zihniyet, 

işte kendi partisi dışındaki yasal parti kutlamalarını da yasaklar ileri demok-

rasilerde. 

*** 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yüzde 30'un altında kalması 

üzerine muhalifler ilk günden "olağanüstü kurultayı toplasın" çağrısında bu-

lundu. 

Yaşasın eski CHP!!! 

Demokrasi dediğin başkasının ayağının altına sabun koymaktır. 

*** 

Gençlik Federasyonu üyeleri Başbakan Erdoğan'ın Roman Çalıştayı'nda 

"Parasız Eğitim İstiyoruz, alacağız" yazılı pankart açtıkları için 15 aydır tutuk-
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lu bulunan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer'in 22 Haziran 2011 tarihinde görü-

lecek duruşmasına kadar Beşiktaş Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. 

Neden böyle bir tepki verdiklerini pek anlayamıyorum. 

İçerdeki eğitim eminimki eğer dini eğitim istemiyorsan dışardakinden iyidir. 

Dışarda eğitim verecek adam kaldı mı! 

Kaldıysa da şifren yoksa ne işe…. 

*** 

Eti Gümüş'ün 3 kilometre uzağında bulunan Kütahya'nın Dulkadir Köyü'nde 

siyanür korkusu yeniden hortladı. 

Siyanür karıştığı iddia edilen şebeke suyundan içen 4 kişi hastanelik oldu. 

Aynı köyde sudan içen çok sayıda hayvan da telef oldu. 

Zehirlenmelere,  geçen ay atık barajındaki setlerden biri yıkılan Eti Gümüş 

A.Ş'den köyün şebeke suyuna siyanür sızmasının neden olduğu belirtiliyor. 

Anlayamadığım seçim öncesi hiçbir haber çıkmayan siyanür konusu nedense 

seçim kazanıldıktan sonra haber olmaya başladı. 

Aptallığıma verin ama o bölge ucuza kapatılmaya mı çalışılıyor. 

*** 

Giresun'un 30 bin nüfuslu Tirebolu ilçesinin Milli Eğitim Müdürlüğü, yardıma 

muhtaç öğrencilerin listesini internet sitesinden yayımladı. 

Çeşitli okullarda öğrenim gören 415 öğrencinin yanı sıra bunların anne ve 

babalarının isimleri de teşhir edildi. 

Öğrencilerin sınıfı, kimlik numaraları, anne ve baba isimleri de listeye konul-

du. 

İşte şeffaf rezalet… 

*** 

Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sına-

vı'ndaki (YGS) şifreli kitapçık, hatalı soru kitapçığı basımı ve yanlış puan he-
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saplama skandallarına bir yenisini daha ekleyerek kendini aştı. 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nda 

soru skandalı yaşandı. 

Kitapçıktaki 100 sorudan 75'inin geçen yılki sınavla aynı olduğu ortaya çıktı. 

Ya şu ÖSYM’i özelleştirsek mi? 

Mesela resmi olarak bir cemaat şirketine versek... 

*** 

Yunanistan da iflas ediyormuş. 

Bir şirket iflas edince çalışanlar başka şirkette iş bulursa oraya gider. Şirket 

de kapıya kilit vurur. 

Aptalığıma verin ama Yunanistan iflas edince Yunanlılara artık bu kısımdaki-

ler Arnavut, şu kısımdakiler Bulgar mı denecek? 

*** 

Seyreden var mı bilmiyorum ama TGRT kanalında Ekonomi Kulisi programını 

sunan gazeteci-yazar Ziya Osman Açıkel, canlı yayında Başbakan Recep Tay-

yip Erdoğan'ın arkasında olduğunu ima edep "TGRT'deki büyüklerinden izin"  

aldığını söyledi ve açık tehditler savurdu. Ama ne tehditler. 

Konuyla ilgim olmamasına karşın ben bile tırstım. 

Yandaş medya basın özgürlüğü. 

Başbakan demişti. Bizde bizde basın Amerika’dan daha özgür! 

*** 

Biliyor musunuz bilmem ama Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı kuruldu. 

Peki siz Kanun Hükmünde Kararname nedir biliyor musunuz? 

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı  + Kanun Hükmünde Kararname = RANT 

Hayırlısı… 

*** 
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Ankara'da aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı felç etti. 

Yağış nedeniyle, kentteki pek çok alt geçit ve yol sular altında kalarak KANAL 

ANKARA projesini oluşturdu. 

İşte İstanbul Ankara rekabeti…. 

*** 

Milli Eğitim Bakanlığı, seçim daha önce duyurduğu 15 bin kadrolu öğretmen 

atamasını sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesinin ardından boşalan 

6 bin 575 kadroya düşürdü. 

Ayrıca seçim öncesi başlayan İstanbul Zonguldak uçak seferleri kaldırıldı. 

Dakika bir gol iki… 

Aptallığıma verin ama içici mi olalım!  

30 Haziran 2011 

Geçtiğimiz yıl 50 kg. esrarla yakalanan ve yedi kişiyle beraber cezaevine 

gönderilen Başbakan Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan, satıcı değil içici 

olduğunu ileri sürdü ve tahliye edildi. 

Gazeteci ya da milletvekili olmak yerine içici olmak varmış... 

*** 

AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, "Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin 

düşürülmesi ve BDP’li milletvekillerinin Meclis’e gitmeme kararı almasını" 

nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine "Gündemi takip edemedim. Bu-

nun değerlendirmesini bizim büyüklerimiz, bakanlarımız, tecrübeli büyük-

lerimiz yapıyordur" dedi. 

TRT`deyken yorum yapabiliyor ve aldığı ücreti hak ediyordu. 

TBMM`de yorum yok ücret çok. 

İşte size biat politikacıları. 

*** 
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Genel seçimin sonucunu ilk bilen TÜİK olmuştu.. 

Hem de  Mart ayının başında 

Yayınladığı istatistiklerde siyasi tablo ve seçim sonuçları ortadaydı. 

TÜİK’e göre, 

 12 milyon yoksul vardı.. 

 Her 100 kişiden 42’sinin oturduğu ev kötüydü.. 

 Her 100 haneden 60’ı borçlu, 30’u ağır borçluydu.. 

 100 gençten 21’i işsizdi.. 

 2010’da her 100 kişiden 60’ının geliri azalmıştı.. 34’ü borçlanmıştı.. 

Bütün bunlar olmuştu ama.. 

Bu insanlar mutluydu.. 

100 kişiden 60’ı mutluyum demişti.. 

Eeeee... bu yüzde 60'ın yüzde 10'u da sosyal demokrat demek ki. 

*** 

Türk iletişim sektöründe bir mizah ki aldı başını gidiyor! 

Turkcell ile Şahan Gökbakar, 

Avea ile Ata Demirer, 

Vodafone ile Şafak Sezer, 

Türk Telekom ile Cem Yılmaz. 

Türkiye`de iletişim çok komik de faturalar gelince kim gülebiliyor acaba...? 

*** 

Millet bu hafta AK Hukuk motor sardı!!! 

*** 
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Biraz da magazin... 

Ajda Pekkan "ilk aşkımı unutmadım ve hala da görüşüyoruz" demiş. 

Bir rica etsek, birdahaki gördüğünde İstanbul`un fethi ile iligili anılarını sora-

bilir mi? 

*** 

Aptallığıma verin ama Türkiye`ye döndüğünde ulusal kahraman olarak karşı-

lanan Nihat Doğan ünlü olduğu için mi dalga geçiliyor yoksa dalga geçildiği 

için mi ünlü..._ 

*** 

Madımak Katliamının Savunma Avukatlarını aramışlar ve AKP’nin içinde bul-

muşlar !       

Ne kadar şaşırtıcı değil mi? 

İşte 1993 Sivas-Madımak katliamının avukatları, konumları ve siyasi sığınak-

ları: 

1. Av. Celal Mümtaz Akıncı, AKP oylarıyla Anayasa Mah. Üyesi.   

2. Av. Hayati Yazıcı, AKP Hükümetinde bakan oldu.   

3. Av. Ali Bulut, AKP Maraş Milletvekili Anayasa Kom. Üyesi.   

4. Av. Haydar Kemal Kurt, AKP Isparta Mv.   

5. Av. Zeyid Aslan, AKP Tokat Milletvekili, Başbakan Erdoğan’ın eski avukatı.   

6. Av. Faik Işık, Başbakan Erdoğan’ın ve Süleyman Mercümek’in avukatı.   

7. Av. İbrahim Hakkı Aşkar, 22. Dönem AKP, Afyon Milletvekili   

8. Av. Bülent Tüfekçi, AKP Malatya İl Bşk.   

9. Av. Halil Ürün, RP Kayıp trilyon davası sanığı, AKP, 2008 Yılı Afyon Bel. Bşk. 

adayı. 

10. Av. Mevlüt Uysal, AKP İstanbul Başakşehir Bel. Bşk.   
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11. Av. Nevzat Er, AKP Eminönü Eski Bel. Bşk.   

12. Av. Suat Altınsoy, AKP Konya İl Bşk. Yrd.   

13. Av. Tayfun Karali, İstanbul Büyükşehir Bel. Darülaceze Md.   

14. Av. Ferruh Aslan, İst. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü.   

15. Av. İbrahim Kök, AKP Elazığ Mv. Aday Adayı.   

16. Av. Ali Aşlık, AKP İzmir eski İl Bşk. 2011, ll. Bölge Mv. Aday adayı.   

17. Av. B. Ali Dönmez, N. Erbakan’ın kayıp trilyon davasının avukatı.    

18. Av. Bedrettin İskender, AKP Ümraniye Belediye Bşk. Adayı,   

19. Av. Ahmet Özer, 1998 yılı RP Konya-Meram Bel. Bşk. V.   

20. Av. Ekrem Bedir, Sakarya AKP Hendek Bel. Mec. Üyesi.   

21. Av. Eyüb Karagülle, İst. Saadet Partisi Eski İlçe Bşk.   

22. Av. Faruk Gökkuş, İst. AKP, Kâğıthane Bel. Bşk. Aday adayı,   

23. Av. Fuat Sağıroğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Yahya Karakaya ve N. 

Erbakan’ın “kayıp trilyon” davasının sanığı Süleyman Mercümek’in avukatı.   

24. Av. Hasan Hüseyin Palan, AKP İst. İl Disiplin Kurulu Üyesi.   

25. Av. Hurşit Bıyık, AKP Trabzon İl Bşk. Yrd….   

26. Av. Şevket Kazan, Saadet Partisi 

*** 

İstanbul’da yaşayan Amerikalı gazeteci Claire Berlinski geçen hafta Silivri’de-

ki Balyoz duruşmasını izlemiş ve yazmış. 

Özetle ‘Amerika’da böyle dijital delillerin mahkemeye kabul edilmesi müm-

kün değildir. Dava herhalde 10 dakika sürer ve düşerdi’ diyor. 

Sonra da çok makul olan sorularını sıralıyor: 

‘Sanıklar bir NATO müttefikinin üst rütbeli askerleri. 
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Öyleyse Silivri’deki tek Türk olmayan gazeteci niçin benim? 

The New York Times nerede? 

AB ve NATO’dan temsilciler nerede? 

Hele de Ortadoğu böyle kaynıyorken…’ 

Ve yabancı meslektaşlarına bir çağrıda bulunuyor: 

‘Gelin ve bu davayı yerinde izleyin. Çünkü şu anda çok şüpheli delillerle yük-

sek rütbeli kişiler ortada bir hüküm olmadan içeride tutuluyor. Tutabiliyorlar 

çünkü biliyorlar ki Türkiye’de hukukun üstünlüğü dünyanın umurunda de-

ğil.’ 

Abla be bir de bizim liboşlara seslensen ... 

*** 

Türkiye’de insanların bü-

yük bölümü için Karade-

nizli denince akla İsmail 

Türüt gelir. 

 Kazım Koyuncu değil. 

 O yüzden de ülke bu hal-

dedir. 

 Böylece Kazım Koyun-

cu’yu da sevgi ile analım. 
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Aptalığıma verin ama Şike 

06 Temmuz 2011 

Türkiye gündemine bomba gibi düşen şike soruşturması bir gizlilik ilkesi ile 

yürüyor ki avukatlar bile sanıkların ne ile suçlandıklarını bilmiyor. Ama bir 

gazete okurları olak biz her gün gazetelerden yeni bir şey öğreniyoruz. Belli 

ki soruşturmayı yürütenler, yasaların üzerine çıkarak bir kamuoyu yaratma-

ya çalışıyorlar. Gazetelerde birbirinin arkasında kalmamak için mi bilinmez 

ama hedef diye amigoluk yapa yapa saldırıyor. 

Soruşturmayı yürütenlerin amacı bu ise başarılı olduklarına da kuşku yok.  

Kamuoyunda şike yapıldığına ilişkin bir kanaat yarattılar ve bundan sonra 

bu kanaati değiştirmek, sanıkların kendilerini savunabilmeleri ve dertlerini 

anlatabilmeleri neredeyse olanaksız. Bu bir çok örnek ile sabit. 

Dün gazetelerde Aziz Yıldırım’ın, Beşiktaş maçı için Cüneyt Çakır’ın hakem 

olarak atanmasını istediği ve “Bana Cüneyt’i gönderin” dediği ile ilgili bir 

haber vardı. O maçtan sonra yazılan hakem yorumlarına bakın, az raslanır 

bir durum Cüneyt Çakır’ın hatasıza yakın maç yönettiğini yazmışlar. 

Peki herkezin konuştuğu Fenerbahçe Eskişehir maçı. O maçta Batuhan'ın 

kafası direkten döndü ya dönmeseydi? 

Örnekleri çoğaltmak olası. 

Karabükspor ilk günden beri Emenike’nin sakatlığı ile ilgili ellerinde doktor 

raporu olduğunu söylüyor. Ama gazeteler aldıkları bilgi ile karar vermişler 

Emenike şikeci… ya satın aldığınız oyuncunun oyun dışında kalmasını kim 

ister? Sahada olup oyunu kontrol etmesi daha akıllıca değil mi! 

Bilindiği gibi Fenerbahçe 2010 yılında 315 milyon TL (150 milyon Euro) gelir 

elde etmiş, 2011 bütçesini ise 367 milyon TL olarak belirlemişti. Şampiyon-

lar Ligi'nde de mücadele edecek olması nedeniyle 2011 gelirlerini ikiye kat-

laması beklenen Fenerbahçe, 205 milyon Euro ile geliri en yüksek Avrupa 

kulüpleri arasında 10. sırada olan Juventus'u gelecek sezon geride bırakma-

ya çok yakın görünüyordu. 
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Tabi ki  Türk futbol dünyası sütten çıkmış kaşık değil… 

Aptalığıma verin Türkiye de sütten çıkmış kurum kaldı mı bilmiyorum ama 

aklıma takılan bazı sorular var: 

- Neden bu temizlik bugün, liglere bu kadar az zaman kalmışken? Yoksa yaz 

tatilinde de mi şike yaparlar diye beklendi... 

- Elinde bulunan spor sektörü özellikle Fenerbahçe hisse senetlerini geçen 

Cuma güne elden çıkaran var mı? İki günde yüzde otuz değer kaybetti de. 

- Deniz Fenerindeki gizlilik bu soruşturmada neden yapılamıyor? Yoksa biri-

leri ele geçirilemeyen büyük kulüplere göz mü koydu? 

- Fenerbahçe’nin bütçesi birilerinin iştahını mı kabartıyor? 

- Yoksa yeşil sahalar daha da mı yeşil oluyor? 

ve 

- Anayasa değişikliği nasıl gidiyor? 

- BDP ve CHP millet vekilleri ne olacak? 

- 2 Temmuz tartışması vardı? 

- Bazı Yetmez ama Evetciler taraf mı değiştiriyor? 

- Simav ve Siyanür vardı bir yerlerde? 

- Suriye, Hatay …? 

- Dişişleri bakanı Bengaziye mi gitti…? 

- Yüksekova'da iki asker şehit mi oldu?  

 Neyse canım daha fazla yazmayalım da TÜKÜRDÜĞÜMÜZÜ YALATMASIN-

LAR…! 
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YükSelEn İSTANBUL 

27 Ağustos 2011 

Boğaz ve Haliç kıyısındaki tarihi binaların ardından yükselen gökdelenlere 

sürekli bir yenisi ekleniyormuş. Alt yapıya hayırlı olsun. Maslak'taki gökde-

lenlerin ardından, Şişli Bomonti'de gecekonduların arasında dev binalar yük-

selmiş. Enine genişleme yetmemiş şimdi boyuna büyüyor İstanbul. 

4. Levent Emniyet Evleri’nde 4-5 katlı apartmanların yerini gökdelenler al-

mış. Gökyüzünü görmek artık zor. Kim yukarı bakıyor ki, yukarı çıkamayanla-

rın zaten başı eğik.   

İstanbul’da 1990’larda başlayan gökdelenli yaşam, Levent-Maslak hattında 

hız kazanırken son yıllarda kentin diğer bölgelerine de sıçramış. Virüs gibi 

yayılıyor ve bu virüs İstanbul`un silüetini yok ediyor.   

Artık Fulya, Şişli, Mecidiyeköy, Esentepe, Ataşehir, Kozyatağı ve Esenler gibi 

kentin diğer gölgelerinde de gökdelenlere rastlanıyor. 

En yüksekleri mi? 261 metrelik Sapphire,  210 metrelik Anthill, 181 metrelik 

İş Kuleleri İstanbul’un tamamlanmış en yüksek gökdelenleriymiş. Herbiri da-

ha güzel manzara, görkem için biraz daha yükseliyor... 

İstanbul’da Varyap Meridian, Şişli Plaza, Tekstilkent Plaza, Koza Plaza, Ak-

merkez, Metrocity, Mashattan, Kempinski Residences Astoria, Tekfen 

Tower, Kanyon, Garanti Bankası Genel Müdürlüğü, Süzer Plaza, Polat Tower, 

Selenium Residence, Sun Plaza, Palladium, Marriott Otel, Uphill Court, 

Myworld, Incity gibi yüksekliği 100 metreyi aşan pek çok bina bulunuyor. 

İki imparatorluğun mirası anıtsal yapılar, zarif yalılar, boğaz… Hepsinin sağın-

da solunda arkasında önünde yükselen beton kuleler... 

Altyapı önemli değil sonradan gelir. Ya da ilk yağmurda su yolunu bulur. Na-

sılolsa her yan beton.  

Bir varmış, bir yokmuş, gökdelen çokmuş.. 

Martılara artık yukardan bakan bir İstanbul! 
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Aptallığıma verin hep yanlış anlamışım 

10 Mart 2012 

Kendimi bildim bileli bir Türkiye modelidir gider. Az gelişmiş ya da batılı 

deyimi ile gelişmekte olan İslam ülkelerine - sanki gelişmişi varmış gibi - par-

layan laik demokratik bir model... Kuzey Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar bütün 

bir Arap coğrafyasına model gösterildiğini düşündüğümüz laik Türkiye değil, 

ılıman islam tabanlı bir modelmiş... 

 

Arap coğrafyasını etkisi altına alan “Arap Baharı” olayları birinci yılını geride 

bırakırken, bölgede “Adalet ve Kalkınma Partisi”den geçilmiyor! 

Son bir yıl içerisinde ardı ardına birçok Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ku-

rulduğu bölgede  Fas’tan  Cibuti'ye, Yemen’den Suriye’ye kadar birçok Arap 

ülkesinde Müslüman Kardeşler’in desteğiyle Adalet ve Kalkınma Partileri 

(AKP’ler) kuruldu. Son olarak geçen hafta Libya’da hayırlısı ile 'özgür siyasi 

yaşam'a eklendi. 

Sadece  Tunus’ta bir yıl içerisinde kurulan 25 partinin yedisi “adalet ve 

kalkınma" uzantılı... “Adalet ve Kalkınma Partisi”, 

“Adalet ve Kalkınma İçin Geleceğin Partisi”, 

“Adalet ve Kalkınma için Özgürlük Partisi” …vs şeklinde 

Suriye'de muhalefet "Adalet ve Kalkınma Hareketi" ismiyle örgütlenirken, 

Yemen’de muhalifler "Adalet ve Kalkınma Blok"u etrafında saf tutmuş du-

rumda. 

Ürdün, Sudan, Cibuti, Moritanya’daki "adalet ve kalkınma" partileri de bu 

furyanın küçük ama etkili bileşenleri olarak dikkatlerden kaçmıyor. 

Bu partilerin bir kısmı “Ilımlı İslamcı” iktidarlar kuşağı yaratma stratejisinin 

ürünü olarak ardı ardına iktidara gelmiş bulunuyor. 

Kendisine Türkiye’nin AKP’sini rol model aldığını açıkça ilan eden lamba am-
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blemli Fas’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ardından, "Adalet ve Özgürlük" 

adıyla partileşen Müslüman Kardeşler Örgütü’nün Mısır seksiyonu da ocak 

ayında iktidara geldi. 

Bölgedeki “adalet ve kalkınma” furyasını başlatan hatırlayacağınız gibi 2002 

yılında iktidara gelen Türkiye AKP’si. 

Adalet ve Kalkınma Partileri (AKP’ler) üretim tarihleri farklı olsa da birer 

seri üretim ürünü izlenimi veriyor. 

Bir kısım ülkede henüz partileşme fırsatı elde edemeyen AKP’ler rol model 

olarak Türkiye’deki AKP’yi örnek aldıklarını gizlemiyorlar. 

Sadece isimleri değil, ampül ya da lamba olan amblemleri, kullanılan üslup, 

söylemleri de benzer. 

Bakalım onların da deniz feneri olacak mı 

AKP’ler çok amaçlı bir işleve sahip. 

Aptalığıma verin ama ılımlı islamcı iktidarlar kuşağı yaratma sürecinin birer 

ürünü olarak bölgedeki islamcı grupların “adalet ve kalkınma” partileri 

üzerinden siyasal sürece dahil edilmesi AKP’ler üzerinden gerçekleştiriliyor 

gibi değil mi? 

Emperyal 'özgürlük savasçılarının' cirit attığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 

"adalet ve kalkınma" partileri çığ gibi büyürken, "çıraklık" ve "kalfalık" dö-

nemlerini geride bırakan Türkiye AKP’si ise, "ustalık" evresine geçti!  Ve  o 

kadar ustalaştı ki bir gecede eğitim sistemini değiştirebiliyor demokratik bir 

şekilde 

Arap coğrafyasında on yıllardır yasaklı olan Müslüman Kardeşler hareketi 

‘Arap baharı’ olaylarının ardından Adalet ve Kalkınma Partileri üzerinden 

siyasal sürece dahil edilmek isteniyor. Bu vesile ile bölgede bir “ılımlı 

İslamcı iktidarlar kuşağı” yaratılmak isteniyor. 

Türkiye AKP’sinin yetiştirmeye çalıştığı ya da yetiştirmek iştediğini söylediği 

muhafazakar, democrat, gençlik ve varlığı Büyük Ortadoğu’ya armağan 

olsun. 
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Gülünç olan şu… Örneğin Tunus’ta solcular ayaklandı, islamcılar iktidarda… 

Mısır… Libya… 

Şimdi de Suriye… 

Peki daha sonra Suudi, Bahrein…? 

Yok canım, onlar doğuştan AKP’li. 

Aptallığıma verin ama algılıyamadığım değişim. 

31 Mayıs 2012 

Türkiye'de değişime ayak uydurmak ya da anlamak olanaklı görünmüyor. 

Sanırım Türkiye'de yaşayanlar da bu yüzden genelde saldım çayıra mevlam 

kayıra havasındalar. Son günlerdeki bir kaç güncel konuya aptallığıma 

vererek bir bakın. 

 

Değiştiğini söyleyen başbakan değiştiğini gene kanıtladı... 

Hatırlar mınız bilmem... Erdoğan, 1988'de işçilere destek için 'grev gözcüsü' 

önlüğünü üzerine giyerek fotoğraf çektirmişti. 1988’de Refah Partisi İstanbul 

İl Başkanı iken Darphane işçilerinin grevine destek verdiği ve “Zulme son 

verene kadar haklı ve kararlı mücadelelerin yanında olmayı inancımız gereği 

görev telakki ederiz” dediği ortaya çıkmış. Basın-İş Sendikasına bağlı Dar-

phane işçilerinin grevinin 27’nci gününde Refah Partisi İstanbul İl Başkanı 

olarak ziyaret etmiş, işçilere destek için “grev gözcüsü” önlüğünü üzerine 

giyerek fotoğraf çektirmişti. 

Aydın Yılmaz'ın ekonomiservisi.com'da yayımlanan haberine göre, Erdoğan 

işçileri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Ülkemizde özellikle 1980 son-

rası hükümetler işçi haklarına insan onuruna yakışmayacak şekilde ilgisiz 

kalmaktadır. Alın teri kutsallığını yitirmiştir. Ülkemizde işçilerimiz kira 

ücretlerini dahi ödeyemeyecek zorluklar içerisindedir. Bu zulme son verene 

kadar haklı ve kararlı mücadelelerin yanında olmayı inancımız gereği görev 

telakki ederiz” demişti. 
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Ve değişti… 

2012 de grevi yasaklamak için yasa çıkardı. 

*** 

Başbakan ailelere çocuk önerisini 5e yükseltti 

Aptallığıma verin ama üreten değil üreyen Türkiye ilerler… 

*** 

Ülkede demokrasi ve özgürlük diye diye neler yasaklanıyor bir düşünün… 

Son olarak da kadınların başı bitti, şimdi belden aşağı ile uğraşılıyor. Kürtaj, 

sezeryan… 

Doğum şeklini ya da doğurup doğurmayacağını doktor ve kadın değil, başba-

kan biliyor. 

Peki hiç mi özgürleşme yok… Çizmek, yazmak serbest de, Silivri tatil 

sitesinde uzun bir tatili göze alabilirsen. 

Peki orduevleri…? 

İşte özgürlük: Orduevlerinde türban, sarık, cübbe artık serbest 

Orduevleri, askeri gazinolar ve sosyal tesislerde gerçekleştirilecek düğünlere 

katılan misafirlere yönelik türban, sarık, cübbe ve takke yasağı kaldırıldı. 

*** 

Haksızlık etmeyelim, sol öncüleri daha mı özgürlükçü…? 

68 kuşağının son örneklerinden Ertuğrul Kürkçü'nün ateistliği ve "din" 

hakkında düşünceleri: 

“Dinsizler Beyoğlu’nda yaşasınlar” 

İşte çözüm! 

*** 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri bakanı İdris Naim Şahin’i sollayamaz ama 
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bu hafta kürtaj ile ilgili bir soruya yanıt verirken güzel bir açıklama yaptı: 

"Tecavüze uğrayan doğursun gerekirse devlet bakar" 

İLO raporu 2011’e göre Türkiye'de yaklaşık 960 bin çocuk işçi var..! Bunların 

anneleri tecevüze uğramadığı için mi devlet bakmıyor? 

Her köşedeki tinelci çocuklar için soru bile soramıyorum! 

*** 

19 Mayıs törenlerini Kuzey Kore’ye benzeten AKP idaresinin İstanbul Kon-

gresini gördünüz mü? 

Aptallığıma verin ama nedense bana Hitler’in Mayıs 1938 Berlin ko-

nuşmasını anımsattı. 

Ne ilgisi varsa… 
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Durdurulamayan TGB'lilerin hazırladıkları pankartlar arka arkaya ortaya 

çıkıyor! 

Ve üçüncü pankart: "Denizli Kazan Siz Kepçe Asıl Pankart Nerede!" 

Dördüncü Pankart: "Bu da mı gol değil Memur bey!" 

Beşinci Pankart: "Kek'imizi beğendiniz mi?" 

F tipi polis pankartların dağıtımının yapıldığı TGB Binasına zorla girmeye 

çalışıyor. 

TGB'lilerin bu durum için de pankartı hazır; "Olum Bak Git!" 

Ve F tipi polisin içeride karşılarında göreceği pankart: 

"Bu topraklarda Mustafa Kemaller Yenilmez! TGB" 

Asıl pankart ise henüz açılmadı da hemen 10 kişi gözaltına alındı… 

İşte şaka işte ileri demokrasi! 

*** 

İleri Demokrasi demişken birden anımsadım… 

Özerklik istemek,  belli bir ideoloji için nesiller yetiştirmek  özgürlük ama; 

ücretsiz eğitim istemek suç! 

Hatırlatalım… 

‘Roman açılımı’ toplantısında protesto eylemi yapan ve örgüt üyeliğinden 

yargılanan 2 üniversite öğrencisi, önceki gün toplam 8 yıl 5 ay 20 gün hapis 

cezasına çarptırmıştı. 

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Ferhat 

Tüzer ve Berna Yılmaz, terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay, örgüt 

propagandası yapmaktan da 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 

sanık Utku Aykar ise örgüt propagandası yapmaktan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle 

cezalandırıldı. 

*** 
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"HAYIR ama YETER."  

12 Haziran 2012 

Avrupa Birliği Reformu İzleme Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ordu'ya 

gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı Egemen Bağış, Adalet 

Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, birlikte deniz ke-

narında bir süre sohbet etmiş. Toplantının yapıldığı otelin balkonundan den-

iz havası alan bakanlardan Sadullah Ergin, geç gelince Dışişleri Bakanı 

Davutoğlu, geciken adalet, adalet değildir esprisini yapınca herkesi gü-

ldürmüş. 

İnsanın nitelikli bakanları olması ne kadar güzel birşey… 

Hele bu haberi manşet yapan özgür basına ne demeli! 

*** 

8 Haziran`da TGB'lileri Denizli’de durdurmak mümkün olmadı. 

TGB Denizli şehrin her yerinden her an pankartlar açabileceğini duyurdu! 

TGB'lilerin deyimi ile F tipi polisi telaş sardı. 

Acaba hangi binalardan pankart açılacak? 

TGB Binasında önlem aldığını zanneden F tipi polisler ilk şokunu burada 

yaşadı. 

Üzerinde “Bütün kaleler zapt edilmedi! Biz Varız! TGB" yazılı pankart bütün 

engellemelere rağmen açıldı! 

İkinci pankart farklı binadan ses veriyor; F tipi polisin telaşı artıyor çünkü 

pankartın üzerinde "Pankartta bir şey yok dedik, inanmadınız, ne oldu şim-

di?" yazıyor. 

Denizli TGB Yöneticileri, `asıl pankart daha açılmadı’ bilgisini kamuoyuna 

açıkladı. 

Asıl pankart merak konusu ve F tipi polis her yerde bu pankartı arıyor. 
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Cem Garipoğlu 25 yıl, 

Aziz Yıldırım'a 39 yıl... 

Burası Türkiye... 

Başka Türkiye yok… 

*** 

Madonna İstanbul boğazını yapay göl sanmış! 

Herkez neden dalga geçiyor aptallığıma verin ama anlamadım. 

Belki sayın başbakanın aylarca tartıştığımız sonra unutulan büyük projesi 

bitti sanmıştır. 

*** 

Türkiyede “özgürlük savaşcıları” bence yasakları seviyor… 

Esra Elönü: “İnançlara hakaret edemezsiniz, ALLAH’I KORUMA KANUNU 

ÇIKMALI!” 

*** 

Eşini aldatan kocaya tahammül göstermek, Fetullah Gülen tarafından ortaya 

atılan sözde İslami yaşam felsefelerinden olup, sonradan kendisine yakın 

pek çok ilahiyatçı tarafından da meşru hale sokulmaya çalışılmıştır. 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Faruk Beşer bu tek 

taraflı yaşam felsefesini adeta taçlandırmak istemiş. 

TV Kanalındaki söyleşi programından; 

 “Aldatılan kadın ne yapmalı?” sorusuna 

Yanıt: “Şimdi siz iki kötü durumla karşı karşıyasınız ve bunlardan birisini 

seçmek zorundasınız. Ya boşanır bunun zorluklarını göze alarak katlanırsınız 

ki, bu çok zordur ve hangi kötülüklere sebep olacağını bilemezsiniz. Ya da bu 

meseleyi içinizde sürekli taşır ve beraberliğe katlanırsınız. 

Şahsen ben size ikinci yolu tavsiye ederim. Çünkü böylece kocanızı da kur-
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tarmış olursunuz. Tahammül için ve onun düzelmesi için Allah’a sürekli dua 

edersiniz. 

Bu da sizin ibadetiniz olmuş olur. 

Kısacası, Aldatan kocaya tahammül etmek, ibadettir.” 

Aptallığıma verin ama Başbakanın “Dindar(!)” nesillerini işte bu öğretim üye-

leri, ödediğiniz vergiler ile yetiştirecekse ki öyle görünüyor. 

Vay halimize!!! 

*** 

Uyuyanlar uyuyamayanlara nasıl uyuyabildiklerini  anlatsalar ülke huzur 

içinde olacak.. 
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Demir ağlarla örmüş AKP Türkiye'yi!!! 

18 Ağustos 2012 

Bakan Egemen Bağış, Obama’nın Başbakan Erdoğan’la konuşurken elinde 

tuttuğu `sopa’ için "…Türkiye'de tespih tutmak ne ise, ABD’de beyzbol 

sopası tutmak odur… 17 yıl yaşadım iyi bilirim" dedi. 

 

Sayın bakanım aradaki farkı kafaya yiğince anlarsın.. 

*** 

İçişleri Bakanlığı tüm sorunları halleti, sıra tuvaletlere geldi! 

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı uygulama, artık halka açık tuvaletler,  işyeri ve 

restoran tuvaletleri de dahil tüm tuvaletlere standartları taşıyacak. 

İşte tuvalet standartları: 

-Zemin ve duvarları haşere ve mikroorganizmanın yerleşmesine izin vermey-

en, kolay temizlenebilir ve yıkanabilir olacak. 

-Tuvalet kabinlerinin yüksekliği en az 2, eni 1 ve derinliği 1.50 metre olacak. 

-Alaturka tuvaletlerde kabin zemini hela taşı dışında ve deliğine yönelik en 

az yüzde 1 eğimli olacak. 

-Tutunarak kalkmaya yarayan bir tutamak bulunacak ve kapı içeriye doğru 

açılacak. 

-Birisi alafranga ise diğeri alaturka olacak. Kapılara türü yazılacak. 

-Alaturka tuvalette musluk altına en az 1 litrelik plastik su kabı konulacak. 

-İkiden fazla pisuarlı mekânlarda çocuklar için de pisuar olmalı. Pisuarın gaga 

yüksekliği zeminden 50 cm yüksekte bulunmalı. 

-Tuvaletteki hela taşları iki hazneli otomatik yıkamalı olacak ve alafranga 

tuvaletlerde tuvalet kâğıdı, klozet kâğıtlığı ve hijyenik klozet kapağı 

bulunacak. 
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-Tuvaletlerde hela taşı bitim hizasında sağda musluk, alafranga tuvaletlerde 

de taharet musluğu bulunacak. Kâğıtlık sol tarafta yer alacak. 

-Halka açık tuvaletlerde sıvı savun kullanılacak. Sabunluk ise fotoselli veya 

basmalı olacak. 

-Her kabinde kapaklı ve pedallı çöp kutusu ve çöp poşeti bulunacak. 

-Kabinlerin kapılarının arkasına askılık asılacak. 

-Tuvaletlerde hijyen amaçlı dezenfektan aparatı da yer alacak. 

-Tuvaletlerde, klozet, ayna, musluk ve lavabolar için ayrı renklerde temizlik 

ve kurulama bezi olacak. 

-Klozet için kırmızı, ayna ve musluklar için mavi, kapı, kapı kolları ve prizler 

için de sarı renk bez kullanılacak. 

-Tuvaletlerde boy aynası da yer alacak. 

-Tuvaletlerde çalışanların bulaşıcı ve salgın hastalıklara sahip olmadıklarına 

dair rapor alması gerekecek. 

-Çalışanların tırnakları uzun ve ojeli olmayacak. 

Aptalığıma verin ama bu standartlara uyacak sokak tuvaleti bulursanız sakın 

çıkmayın… 

Neden mi? 

Sokaklardan daha temiz daha düzenli. 

Eğer bakanlık gercekten denetlerse girecek tuvalet bulamayacağımız kesin. 

Anlaşılan sokaklar daha da pislenecek. 

*** 

Haydaa ! 

Sabunlarda, mikropları önlemek için kullanılan triklosan maddesi kas 

fonksiyonları ve iskelet yapısını olumsuz etkiliyormuş.. 
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Temizlik imandan gelirdi. Nereden gitiğini de öğrendik çok şükür. 

*** 

Bir İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin klasiği daha! 

"Biber gazımız kalite belgeli, tamamen doğal bir bitkidir" 

"Biber gazımız yüzdeyüz doğal ve sağlıklıdır" 

Gel de yeme! 

*** 

Bülent Arınç: Kaçırılan Milletvekili Hüseyin Aygün ile ilgili  "Cinnet de-

recesinde eylem yapıyorlar. Belki de terör örgütünün sonu geliyor" dedi.. 

Örgüten once halk cinnet derecesine gelirse ki bugüne kadar gelmemesi mu-

cize, kimin sonu gelir sizce? 

*** 

4+4+4 eşittir 12 

5+3+4 eşittir 12 

Matematik olarak fark yok 

Sosyal olarak farkı 12 yıl sonra göreceksiniz. 

Sabredin!!! 

*** 

Akp`nin sözcüsü Hüseyin Çelik'ten 

“BİRKAÇ MEHMET ŞEHİT OLDU DİYE MECLİSİ TOPLAYAMAYIZ” 

Sayın Hüseyin Çelik size kaç mehmet lazım 

*** 

CIA, Türkiye nüfusu için 79.7 milyon dedi. 

TÜİK’e göre sayı 74.7 milyon. 
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Fark 5 milyon. 

Yoksa Türkiye de 5 milyon CIA ajanı var da bizim haberimimiz mi yok. 

*** 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Metro açılışında  10. Yıl Marşı'nda yer alan 

"Demir ağlarla ördük" dizesini anımsatarak, "Neyi ördün? Hiçbir şey 

ördüğün falan yok. Demir ağlarla Türkiye’yi biz örüyoruz." dedi. 

Aptalığıma verin ama 10.yıl marşında bir dizede “Çıktık açık alınla” der. 

*** 

Çağdaş Hukukçular Derneği, polis şiddetine uğrayan yurttaşlara destek için 

İMDAT POLİS hattı kuruyor. 

Numara 155'ten esinlenilmiş 

444 155 9 

Cep telefonlarınızın acil numaralarına kaydedin, bir gün size de lazım olur. 

*** 

Ha bir de tekrar olacak ama... 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Metro açılışında  "Neyi ördün? Hiçbir şey 

ördüğün falan yok. Demir ağlarla Türkiye’yi biz örüyoruz." sözü gerçekten 

önemli. 

AKP’nin ördüğü demir ağlar yatay değil dikey. 

Ve herkez demir ağlarin içinde.. Ergenekon, balyoz vs... 

Aptalığıma verin ama tutuklu bir Türkiye. 

*** 

Erdoğan Tweet atmış (4Mayıs2012 4:18PM) 

- Gecen yıl Devlet Tiyatrosuna harcanan para 140 milyon Türk lirası. Gelir 

ne? 4 milyon Türk lirası. 
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Aptalığıma verin, yaıt gecikti ama  Diyanet İşleri başkanlığının 2012 bütçesi 3 

milyar 891 milyon TL. 

Ne yapalım? Geliri de yok sadece gider. 

*** 

Bir yılda 100 bin kilometre yol ve 30 bin liralık benzin masrafı yapan AKP’li 

Komisyon Başkanı ve Şanlıurfa milletvekili Zeynep Armağan Uslu ‘Urfa’ya 

gidiş geliş 1600 kilometre’ diyerek kendisini savundu. 

100 bin bölü 1600 eşittir 62.5... 

Her hafta Urfa’ya gitse ki yılda üç ay meclis kapalı, yılda en fazla 40 kere 

gidip gelir. 

Aptalığıma verin ama ben bu hesabı anlamadım 

Acaba Zeynep Armağan Uslu maaşını nasıl hesaplıyor? 

*** 

Bu haftalık bu kadar. 

Tüm inananların Şeker / Ramazan (siz istediğinizi seçin) Bayramını kutlarken, 

sesini, aydınını ve az yetişen sanatcısını kaybeden tüm Türkiyeye baş sağlığı 

diliyorum 

Işıklar içinde yat Müşfik Kenter. 

Özelde Türkiye'de Genelde Dünyada İnsan olmak 

21 Ağustos 2012 

Hayat amaçları, gelecek hayalleri ellerinden alınmış, yalnızca emekli olup 

öteki dünya için yaşayan insanların çoğunlukta olduğu, amaçları olan insan-

ların deli diye adlandırıldığı, öteki dünyayı pazarlayan yöneticilerin, ortalama 

zekalıların akıllı olarak tanımlandığı bir ülkede insan olmak ya da olamamak... 
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İnsan olabilmek zaten zor zanaat... 

Özelde Türkiye’de genelde dünyada  gözünün feri sönmüş ezici çoğunluk 

kültürü egemen. Öz sermayesini, değerlerini, hatta insanlığını yitirmiş top-

lumlar oturmuş izliyor. 

Sorarsan, ellerinden ne gelir? 

Elimden ne gelir diyenler yanında, elinden gelenleri son noktasına dek 

kullananlar: Hayrettin Karaca, Muazzez İlmiye Çığ, Julian Assange ve nice-

leri… 

Paranın araç olmaktan çıkıp amaç olduğu günümüz küreselleşen tüketim 

dünyasında, asıl  neye sahip olduğunuz ne kadar zengin olduğunuzu 

göstermez, neye gereksiniminizin olmadığı ne kadar zengin olduğunuzu 

gösterir. 

Peki, çıkar ilişkisi olmayan insanların birbirinin gözüne bakmadığı bir dünya-

da insanlara toplumsal sorumluluk nasıl aşılanır ve bu kişilerde mücadele 

ruhu nasıl oluşturulur? 

Klasik yanıt: Eğitimle. 

Tamam da hangi eğitim? 

Eğitim idare edenlerin doğru bildiklerini gelecek nesillere dayatması mıdır ki 

dünyanın bir çok yerinde böyle oluyor. 

Bence değil.   

Buna dense dense propaganda denir. 

Eğitim evrensel doğrular ile insanların hayal gücünü büyülemek, geliştirmek-

tir. 

“Hayal gücü yok edilen nesiller, hayal gücü gelişmiş nesildaşlarının kölesi 

olurlar” derler. 

Propaganda hayal güçünüzü köreltir. 

İster bu, 5+3+4 ister 4+4+4, isterse 5+5+5 olsun. 
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Aptallığıma verin ama "ya sabır" 

07 Eylül 2012 

İstanbul Avcılar’da depreme dayanıksız binalar tespit edildi ve alt katlarında-

ki dükkanlar mühürlendi. 

Üst katlardaki daireler ise konut olarak kullanılmaya devam ediliyor 

*** 

AKP on yıldır iktidarda... 

Ve bu on yılda “demokratikleşme” adı altında PKK’ya verilen tavizler dışında 

teröre karşı hiç bir önlem almadı. 

İlk AKP hükümeti kurulmadan önceki üç yılda verdiğimiz şehit sayısı şöy-

leydi: 

2000’de 29 şehit... 

2001’de 20 şehit... 

2002’de 10 şehit... 

AKP iktidarlarında ise tablo şöyle oldu: 

2003’te 31 şehit... 

2004’te 75 şehit... 

2005’te 105 şehit... 

Siz sanatta, siyasette, sorgulamada insanların, sınırların ötesine geçmesini 

önlerseniz ortada eğitim kalmaz. 

Çünki hayal güçü sınırların dışına çıkabilmektir. 

Ancak böyle bir eğitim insanı birey yani insan yapar. 

Bu kimin işine gelir...? 

Onu bilemem! 
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2006’da 111 şehit... 

2007’de 146 şehit... 

2008’de 171 şehit... 

2009’da 80 şehit... 

2010’da 106 şehit... 

2011’de 162 şehit... 

2012’de yaklaşık 200 şehit... 

Bunlar sadece terör örgütünün 

öldürdüğü askerlerimizin 

sayısı... 

Aynı yıllarda öldürülen polis, 

korucu, öğretmen, doktor, 

mühendis ve Gaziantep’tekine 

benzer tuzaklarda yitirdiğimiz binlerce vatandaşımız bu sayılara dahil değil! 

Kaçırılanları konuşmuyoruz bile... kaymakam adayı, polis, asker, işçi... 

Aptalığıma verin ama sayılar yalan söylemez... 

Yalan söyleyenler sayıları okuyup yorumlayanlardır. 

*** 

Akıllı telefonların hayatımızı ele geçirdiği gerçeğini yeni kabullenmişken şim-

di de yeni bir yazılım sayesinde ilerleyen zamanlarda nerelerde olacağımızı 

tahmin edebilecek. Bu durum akıllara Matrix filmini getirdi. Seyredenler bilir 

filmde bilgisayarların gerçek dünyayı ele geçireceği anlatılıyordu. 

Birmingham Üniversitesi'nden bir ekibin geliştirdiği yazılım kişiye özel pa-

zarlama tekniklerinde çok işe yarayabilecek olsa da kişinin mahremiyetini 

ihlal etmekle suçlanıyor. 

Bize otobüs kalkış saatlerini söyleyen, en sevdiğimiz diziyi yolda izlememizi 
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sağlayan, kaybolduğumuz zaman yolumuzu bulmamıza yardımcı olan akıllı 

telefonlar artık yarın sabah neler yapabileceğimizi de söyleyecek. 

Geliştirilen bu proğramla insanların gelecek zamanda neler yapabileceklerini 

tamamen doğru olarak tahmin etti. Sosyal paylaşım ağları kullanılarak 

geçmişte yapılan yer bildirimleri sayesinde yakın gelecekte nerelerde 

olunacağı tahmin ediliyor. 

Çalışma öncelikle İsviçre'de yaşayan 200 kişi üzerinde yapıldı. Araştırmayı 

yürüten Dr. Mirco Musolesi "Kişinin telefonu kullanma alışkanlığı da kişilik ile 

ilgili bilgi veriyor." dedi. 

Musolesi bu araştırmanın herkes için geçerli olmasa da büyük şehirlerde 

yaşayanlar ile ilgili bilgi vereceğini söyledi. 

Aptallığıma verin ama yakında telefonlar kime oy vermemiz gerektiğini de 

söyler.. 

Yaşasın… Yandaş telefonlar geliyor!!! 

*** 

Suriye’de muhaliflerin saflarında, Esad ordusuna karşı savaşan El Kaide üye-

leri Osman Karahan ve Metin Ekinci’den sonra Baki Yiğit de öldürüldü. 

Suriye’de muhaliflerin saflarında, Esad ordusuna karşı savaşan El Kaide üye-

leri Osman Karahan ve Metin Ekinci’den sonra Baki Yiğit de öldürüldü.  İstan-

bul Teknik Üniversitesi mezunu olan Yiğit, 11 Eylül 2001'de New York'taki 

Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırının ardından "Selefi akını" çağrısına 

uyduğunu, Afganistan'a giderek El Kaide'den eğitim aldığını polise verdiği 

ifadede kabul etmişti. 

İstanbul'da 70 kişinin öldüğü 2003 yılındaki saldırılarla ilgili olarak yargılanan 

Yiğit, polise verdiği ifadede El Kaide lideri Usame Bin Ladin ile Kandahar'da 

kahvaltı yaptığını anlatmış ve eylemler için 150 bin dolar para yardımı 

aldığını itiraf etmişti. 

Aptallığıma verin ama bizim suçlularımızı neden Esad ordusu 
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cezalandırıyor!!! 

*** 

Ayda 299 dakika konuşarak Avrupa’nın en konuşkan insanı olan Türkler, cep 

telefonuna da 6 ayda 3.3 milyar lira ödedi. GfK Temax verilerine göre, 

satışların yarıdan fazlasını fiyatı 2 bin liraya kadar çıkan akıllı telefonlar 

oluşturdu. 

Türkiye tüketici teknolojisi pazarı ise aynı dönemde yüzde 14 büyüyerek 

12.1 milyar liralık ciroya ulaştı. 

43.5 milyar dakika konuştuk, 41.7 milyar SMS gönderdik 

Türk millet muhabbeti sever. 

Boşuna denmiyor AĞZI OLAN KONUŞUR…. 

Telefon şirketleri kazanır. 

*** 

Aptallığıma verin ama bir soru. 

Güneydoğu’da asker yol kontrolu yapınca diktatörlük oluyor da PKK yapınca 

demokratik mi olunuyor? 

*** 

Uludere'de 35 vatandaşımızın yanlışlıkla F-16 uçakları tarafından bom-

balanması ile başladığımız 2012 yılında belli başlı şu olaylar yaşandı. Zor 

olacak ama bir hatırlayalım: 

Mart: 

Afganistan Kabil Bölge Komutanlığı emrinde görev yapan Sikorsky tipi heli-

kopterimiz düştü. 12 asker şehit oldu. 

Haziran: 

PKK Yüksekova'nın Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu'na düzenledi 8 

asker şehit oldu, 19 asker yaralandı. 
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Suriye sınırında keşif uçuşu yapan F-4 savaş uçağı Akdeniz'e düştü, ama biz 

daha neden düştüğünü bilmiyoruz... 2 pilot şehit oldu. 

Ağustos:  

İzmir Foça'da PKK'lı teröristler askeri servis aracının geçişi sırasında saldırı 

düzenledi. 2 askerimiz şehit oldu, 11 asker yaralandı. 

Gaziantep'te Karşıyaka Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıda siviller öldü. 

Çoğu çocuk 10 kişi… 

Uludere'ye bağlı Gülyazı Köyünde askerleri taşıyan sivil minibüs şarampole 

uçtu. 10 asker şehit oldu. 

Eylül yeni başladı ama PKK Şırnak Beytüşşebap ilçeye saldırı düzenledi şid-

detli çatışma sabaha kadar sürdü. 10 asker şehit düştü. 

Afyonkarahisar askeri cephanelik patladı. 25 asker şehit, 5 asker yaralı. 

Ülkeyi bir hocaya mı üfletsek!!! Ya da belki muska daha iyi gelir. 

Yok… yok önce bir ulemaya danışalım. 

*** 

Bu ülkeye bir şeyler oluyor. 

Sığınmacı kampları ile ilgili açıklamaları İçişleri bakanı yerine Dışişleri bakanı, 

Askeri cephanelik patlamasında da açıklamayı  Savunma bakanı yerine Or-

man ve Su İşleri bakanı yapıyor!!! 

Bu işte bir anormallik yok mu? 

Belki de anormal olan bunların normal kabul edilmesidir. 

İyi uykular Türkiye umarım renkli rüya görüyorsundur… 

*** 

Şey!!! 

Biz bir de Nükleer Santral yapacağız di mi ?  

Boş verin ya uyukunuzu bölmeyeyim.  
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Aptallığıma verin ama"09.05'de kapalıyız" 

07 Kasım 2012 

Gecen hafta TBMM Genel Kurulu'nda 6 vekilin sahte oy pusulası verdiği 

ortaya çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda finansal kiralamaya yeni düzenleme 

getiren yasa tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından tasarının 

maddelerine geçilmesi oylamasında "sahte oy krizi" çıktı. Yapılan yoklamada 

Başkanlık Divanı'na sunulan pusulalarda isimleri olmasına karşın 6 AKP mil-

letvekilinin salonda olmaması üzerine "sahte oy" olduğu anlaşıldı. 

 

Aptallığıma verin ama bu vekiller orada olsaydı aynı oyu kullanacaklardı. 

Demek ki varlıkları ile yoklukları arasında demokratik anlamda bir fark yok. 

Yaşasın ileri lider demokrasisi!!! 

*** 

Anıtkabir 09.05’te kapalı… 

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Atatürk’ün 74’üncü Ölüm 

Yıldönümü anma törenleri kapsamında 10 Kasım Cumartesi günü Anıt-

kabir’de Cumhurbaşkanı başkanlığında “Çelenk Sunma Töreni” icra edileceği 

bildirildi. Genelkurmay bu nedenle emniyet tedbirlerinin kontrolü ve tören 

hazırlıklarının yapılabilmesi amacıyla Anıtkabir’in 9 Kasım Cuma günü saat 

14.00’ten 10 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’a kadar ziyarete kapa-

tılacağını kaydetti. 

Aman yanlış anlaşılmasın devlet erkanı için hazırlık filan.   

Bu seneye kadar iyi hazırlanamamışlar… 

*** 

AKP’nin genel merkezini cepheden gören bölge.. Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı yeni taşınmış oraya;  Bayraktar Holding’in ikiz kulelerinden biri-

nene. 27 katlı bir bina, camla kaplı, modern, hem de “akıllı” denilenlerden… 
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Söylenen kadarıyla aylık 950 bin TL, yıllık da stopajıyla birlikte 15 milyon TL 

ödeniyor. 

Binanın pahalı oluşu ayrı konu ama asıl konumuz binada çalışanların 

yaşadıkları. 

Bakanlığın bütün birimlerinin toplandığı binada 1600 kişi çalışıyor. 

Bunda ne mi var ? 

8 kişilik 4 asansörü bulunan binaya giriş ve çıkışlar tam “AKIL”dışı. 

Ankara`nın değişik noktalarından gelen servisler sabah 9:00 binanın önüde… 

Ve tüm personel katlara çıkabilmek için asansörlere yöneliyor. 

Bu da güzel. 

1600 kişi, 27 kat, 8 kişilik 4 asansör… 

Tam bir saat sürüyor bu asansör kuyruğu. 

Eeee merdiven kullansınlar denebilir… Akıllı bina 27 kat. 

Bina dışına kadar uzanan bu kuyruğun bitmesi saat 10’u buluyor. 

Yani bir saat asansör kuyruğunda geçiyor. 

Bu kadarla bitse neyse aynı çile, öğle tatilinde de yaşanıyor; personel yem-

eğe gidebilmek için saat 11’de yine kuyruk oluşturuyor asansörün önünde, 

bu sefer 40 dakika sürüyor tüm personelin yemeğe gitmesi. 

Türkiye de insanlar hiç birşeye şaşırmadığından mı neden bilemeyeceğim 

ama  hem 15 milyon ver hem işkence çek! 

Akıllı bina mı? 

Akıllı mülk sahibi mi? 

Akıllı kiracı mı? 

*** 

Fransa’daki Grenoble Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, alkol alan birey-
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lerin, kendilerini olduğundan çok daha çekici hissettiklerini ortaya koydu. 

Uzmanlar, çakırkeyiflik anından itibaren bu sürecin başladığını iddia ediyor.  

Araştırma sürecinde, alkol alan 19 kadın ve erkeğe ne kadar çekici oldukları 

soruldu ve ardından alkol metreye üflemeleri istendi. Aldığı alkol miktarı 

daha yüksek olanlar, kendilerini diğerlerine nazaran daha çekici bulduklarını 

belirtti. 

Yapılan ikinci bir araştırmada ise 86 erkeğe yeni çıkan bir içeceği test ede-

cekleri söylendi. 

Bazı erkeklere alkollü bir içecek verilirken diğerlerine ise aynı içeceğin 

alkolsüz versiyonu sunuldu. Her iki gruptan da bazı kişilere içtikleri içeceğin 

alkollü olduğu söylendi. 

Araştırmanın sonunda alkol almamış olsa da alkol içtiğini düşünenlerle, alkol 

alanlarda benzer belirtiler gözlemlendi. 

Yapılan bu yeni araştırma, alkol alan kişilerin algısının değişerek çevresindeki 

insanları olduklarından daha çekici bulduklarına işaret eden araştırmaların 

kişinin kendine dönük yönde de işleyebileceğini gösterdi. 

Türkiye’de seçim sırasında içki yasağı vardı. 

Şimdi serbest mi? 

*** 

Amasya Valisi’nin, 

29 Ekim Mado'da pastalı kutlamasından sonra, 

umarım 23 Nisan için McDonalds'a rezervasyon yaptırmıştır. 

Aptallığıma verin ama  küfür etmiyor olmam, hak etmediğin anlamına 

gelmiyor. Sadece seviye meselesi. 

*** 

Biliyorsunuzdur. 
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Ergenekon davasının gizli tanığı Şemdin Sakık çıktı. 

Aptalığıma verin ama gizli hakimi de Fethullah Gülen çıkarsa şasırmayın... 

*** 

Seçme ve seçilme hakkı olanların  çok zeki olmalarını beklemiyoruz ama 

keşke olanı iyi kullansalar. 

Aptallığıma verin ama nankör olmayın!!! 

16 Kasım 2012 

3 bini aşkın şüpheli, 65'i tutuklu 287 kişinin yargılandığı davada bugüne ka-

dar 1.360 kişinin ifadesi alındı. Toplamı 17 bin sayfayı aşan 19 ayrı id-

dianame birleştirildi. 6 ek dava ise birleştirme talebiyle sırada bekliyor. 5 

terabayta ulaşan dava dosyası ekleri ise yaklaşık 120 milyon sayfaya denk 

geliyor. Bugüne kadar 60 binden fazla telefon numarası dinlendi, 100 bini 

aşkın telefonsa izlemeye alındı. 

 

19 ayrı dosyada toplam 600 duruşma görüldü. 

Türkiye'deki ağır ceza yargılamalarının ortalaması düşünüldüğünde bu 

rakam 150 yıllık bir yargılamaya denk geliyor. 

6 yıldır devam eden yargılama boyunca tutukluğu devam eden aydın, yazar, 

gazeteci, siyasi parti liderleri arasında 3 de seçilmiş milletvekili bulunuyor. 

Türkiye, "gizli tanık" uygulamasıyla da Ergenekon davasında tanıştı. 44 gizli 

tanık arasında PKK yöneticileri, itirafçılar, çocuk tecavüzcüleri, kadın 

satıcıları gibi suçlular da bulunuyor. 

Bir hatırlatayım dedim. 

*** 

Nankör olmayın !!! 
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Dünyanın neresinde akşam yattığınız semtte değilde yeni bir semde 

uyanıyorsunuz hem de yolculuk yapmadan evinizde! 

Bu servis ancak Türkiye`de verilir. 

Büyük düşün Türkiye. 

*** 

Anayasa Komisyonu’nda “evlilik” maddesine ilişkin CHP ve BDP’nin "Herkes 

evlilik ve aile kurma hakkına sahip olmalı" önerisine AKP ve MHP’liler 

“eşcinsel evliliklerin önü açılır” diyerek itiraz etti. 

Adı açıklanmayan bir komisyon üyesi ise düzenlemenin “kadınların kö-

peklerle evlenmesinin önünü açacağını” ileri sürdü. 

Aptalığıma verin ama adı açıklanmayan bir komisyon üyesine takıldım. Bu 

milletvekiline oy verenlere ayıp olmasın diye mi adı açıklanmıyor? 

Bu komisyon evlilik konusunda anlaşamıyorsa bu yeni “SİVİL” anayasa sizce 

kaç yılda biter… 

*** 

Taksim Meydanı düzenlemeleri kapsamında süren çalışmalar yayalara küçük 

bir alan bırakmıştı. 

Tarlabaşı Bulvarı@yla Cumhuriyet Caddesi’nin kesiştiği bu alan da bariyer 

çekilerek yayalara kapatıldı ama bu sırada bazı kişiler içerde kaldı. 

İçerde kalan bu kişiler çaresiz alanın dışına barikatları aşarak çıkmak zorunda 

kaldı. 

Onların bu çabası sırasında ilginç görüntüler oluştu. 

Bence ilginç olan insanların içerde kalması değil de dışarda çalışanların 

tanımı. 

*** 

Yeni nesil demokratlarımızdan yazar çizer her konuda fikri olan Mehmet Ba-
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ransu, Haber Türk televizyonunda yayınlanan Söz Sende programında 

“başbakan olursam bu yaptıklarımın 100 katını yapacağım, emin olun. 

Hırsızlıklar için 30-40 tane Silivri yaptıracağım. Siyasete girersem işadamları 

korksunlar benden.” demiş 

“Usssssta yazar” Başbakanlık ile padişahlığı karıştırıyor sanırım. Ya da 

desteklediklerinin yolunda gidiyor. 

Aman hocam sen yazmaya devam et millete verdiğin zarar yeter. Daha 

fazlasını bu bünye kaldırmaz. 

*** 

Örtülü ödenek almış başını gidiyor… 

2005’de 85 milyon olan örtülü ödenek 

2012’nin  ilk dokuz ayğnda 870 milyon olmuş. 

Günde yaklaşık 3.2 milyon lira yanlış anlamayın hem de yeni lira ile. 

Başbakanıma  helaldir!!! 

Örtülü ya… 

*** 

Başbakan Erdoğan’ın, idam cezasıyla ilgili açıklamaları, Dışişleri Bakanı Ah-

met Davutoğlu’na İtalya’da soruldu. 

Davutoğlu, Başbakan Erdoğan’ın açıklamayı, Norveç'te onlarca kişiyi kat-

leden Anders Behring Breivik'i kastederek yaptığını söyledi. 

Şimdi yani, Anders’ in derdi mi bizi gerdi? Kaç gündür tüm ülke bunu 

tartışıyor. 

Biz aptalız ya yedik. 

*** 

"Türk usulü bir başkanlık sistemi kurmak" demiş başbakan… 

Nasıl yani? Türk usulu “alaturka” başkanlık!!! 
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Haber başlıklarını görür gibiyim. 

Alaturka başkan takunya ile hamamdan çıktı!!! 

Alaturka Başkanın  yeni kavuğu Cemil İpekci imzalı. 

Alaturka Başkanın hazırladığı bütçenin tamamı  örtülü ödenek içine alındı. 

Politik haberler mi ne gerek var canım bizim alaturka başkan herşeyi en iyi 

bilir. 

Yaşasın 37inci  Alaturka Başkan. AB’ye girmesek de kendi AB’miz başımızda. 

*** 

Mısır'ın önde gelen selefi liderlerinden Şeyh Mercan Salim el Cevheri  Tali-

ban'ın 10 yıl önce Afganistan'daki Buda heykellerini yıktığını hatırlatarak 

Mısır'ın da piramitleri ve sfenks heykelini yıkması gerektiğini savundu... 

Severim Amerika’dan ithal edilen demokrasileri. 

*** 

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde 10 Kasım günü Anıtkabir'e gelen 

ziyaretçi rakamını açıkladı. 

413 bin 568 kişi 

Buna göre 10 Kasım Cumartesi günü Anıtkabir'i 413 bin 568 kişi ziyaret etti. 

Geçen yıl 10 Kasım’da Anıtkabir’e 181 bin 64 kişi gelmişti. 

2010 yılı 10 Kasımı'nda ise bu rakam 198 bin 544'dü. 

“amca amca baksana kaç kişiler saysana” 

Hükümet yakında Anıtkabir girişini paralı yaparsa şaşırmayın… 
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Aptallığıma verin ama 2010lar.. 

26 Kasım 2012 

Bu hafta Sonar'ın yaptığı son seçim anketinde ile başlayalım.. Son günlerde 

gündemden düşmeyen Başkanlık Sistemi ile ilgili 'Sizce Türkiye, Başkanlık 

Sistemine geçmeli midir?' sorusuna ankete katılanların yüzde 52.47'si 

'Hayır', yüzde 26.80'i de 'Evet' yanıtı verdi. 'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise 

yüzde 20.73. Hayırlı olur umarım... 

 

Bir başka başlık: Kurumlara duyulan güven 

Çıkan sonuç ise şu şekilde; 

 TSK: Yüzde 75.3 

 Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 68 

 Emniyet Teşkilatı: Yüzde 66 

 TBMM: Yüzde 59 

 Hükümet: Yüzde 49 

 Yargı: Yüzde 49 

Hükümet ile Yargı nın oranlarının aynı olması aptallığıma verin ama manidar 

geldi. 

*** 

CHP'li Kadir Ögüt'ün soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanı Şahin, Türkiye'de 1 milyona yakın çocuk işçinin olduğunu bildirdi. 

Şahin, son 10 yılda 30 bin çocuğun istismara maruz kaldığını da açıkladı. 

Konuyla ilgili kayıtların 2007 yılından itibaren düzenli olarak tutulduğu 

yanıtını veren Bakan Fatma Şahin, son 5 yıl içinde kolluk birimlerine 29 bin 

988 başvurunun yapıldığını bildirdi. 
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Açılan davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanlığı'nı adres gösteren Bakan Şa-

hin, “çocuklarda uyuşturucu kullanımı, suça karışan çocuklar ve madde 

bağımlısı çocuklar” ile ilgili sorulan soruları yanıtsız bıraktı. 

Anlaşılıyor ki Türkiye’nin daha hızlı kalkınması için üç çocuk şart… 

Neka çocuk oka işçi!!! 

*** 

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan 

12 Eylül Alt Komisyonu Taslak Raporu’nda “darbeci”nin tanımını yaptı. 

Komisyona göre öncelikli özellikler şöyle: Güce tapınır, her şeyi kendisi bilir… 

Komisyon raporunda darbecilerin öncelikli özelliklerinin şöyle olduğu belir-

tiliyor: 

"Darbeci, hepimizin yakından bildiği, gündelik hayatta örneğini çokça 

gördüğümüz bir kişiliğe sahiptir. En öne çıkan özelliği, her şeyi kendisinin 

bildiğini, toplumun güdülmesi gereken bir sürü olduğunu düşünmesidir. Dar-

beciler, ülkenin nasıl kurtulacağının yegâne reçetesinin kendi kafalarının 

içinde olduğu saçmalığına inanacak kadar kendilerine ve güce tapınırlar. Bu 

‘her şeyi ben bilirim’cilikleri, toplumu küçümseyen tavırları onları sevimsiz, 

ruhsuz bir çehreye büründürür.” 

Araştırma Komisyonu’na göre darbecilerin ikinci özellikleri ise şöyle 

tanımlanıyor: 

“Darbecilerin ikinci özellikleri, şüpheci ve vicdansız oluşlarıdır: Herkesten 

kendilerine karşı oldukları konusunda şüphelenirler -ki aslında haklıdırlar, 

kimse onları gerçekte sevmemektedir- ve şüphelerini yatıştırmak için olma-

dık zulümlere başvururlar ve yaptıklarından asla suçluluk ve vicdan azabı 

duymazlar, zulümlerini hep meşru görürler.” 

Elinizi vicdanınıza koyun da yukardaki tanımlar daha çok hangi yılları an-

latıyor 

Atmışları mı? 
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Seksenleri mi? 

İkibinonları mı? 

*** 

Yeni torba yasa çok tartışılacak gibi duruyor! 

Kıyılara imar affı, site ve AVM'lere mescit ve sahillerde 10 metreye kadar 

yapılaşmaya izin. Bütün bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazır-

lanan 68 maddelik torba yasadan. 

Yasa taslağında, imar kanunu, mera ve orman kanunu ile kıyı kanununda 

radikal değişiklikler var. Hazırlanan taslak yasalaşırsa, kıyılarda 1992 yılına 

kadar yapılmış kaçak yapılara af gelecek. Ayrıca, sahillerde yapılaşma 50 me-

treden 10 metreye düşürülecek. 

Neyse bardağın dolu tarafına bakalım sahillerde 10 metre halka ait. 

Torba yasada, evinin değeri artan vatandaş, devlete artan değerin yüzde 45'i 

kadar para ödeyecek. 

Devlete ortak olmak mı, devletin bireye ortak olmasımı daha iyi?  

Bir de küçük ayrıntı… Site ve ATM'lerde mescit zorunlu olacak. 

Camiler yetmeyince ne yapacaksın?  Büyük sitelerde her tür hizmet var. 

Güvenlik, havuz, salonlar bir de mescit olmuş ne var! 

AVM'ler de önemli. Alışveriş yaparken mazalah namazı kaçırabilirsiniz… 

Bırakın yasa yapıcının ellerini öpmeyi bu yasa yapıcıların beyinlerini öpmek 

gerek, bulabilirseniz. 

*** 

Her defasında futbola karşı ilgisini dile getirmekten geri kalmayan ve 

profesyonel olarak da futbol oynayan Erdoğan, transfer teklifi alıp almadığı 

yönündeki soruya, "Profesyonel olarak değil, ama İETT'de oynarken aynı za-

manda kadrolu eleman olduğum için evimin geçimini sağladım. Kalepero-

viç'in zamanında Fenerbahçe'den teklif geldi. Ama rahmetli babam izin ver-
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medi" şeklinde yanıt verdi. 

Keşke Fenerbahçe’ye transfer olsaydı, hiç olmazsa Fenerbahçe yanardı. 70 

milyonu kurtarmak için  eminim Fenerliler de birşey demezdi. 

*** 

Türkiye de okul sütü vardı. Ne oldu bu sene yok! 

Demek ki geçen sene 1 aylık sürede nasıl faydalı bir süt dağıtıldıysa, bu yıl 

çocukların süte ihtiyacı kalmamış! 

*** 

Sözde kendini en iyi ifade edebidiği dilde savunma hakkındaki düzenleme 

ama herkesin deyimi ile Kürtçe savunma hakkını düzenleyen tasarının, 

hükümlülerin üç ayda bir eşleriyle biraraya gelmelerini sağlayacak maddesi 

düzenlenirken, ilginç tartışmalar oldu. 

Evli çiftlerin görüşmelerini düzenleyen maddede, başta TCK olmak üzere 

hukuk mevzuatında kullanılan "Cinsel ilişki" tanımına yer verilmek isten-

medi. 

Bunun yerine maddeye, "Mahrem şekilde görüşme" tanımı konuldu. 

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde "Mahrem" kelimesine baktınız mı? 

 1. (sıfat) Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse) 

 2. Başkalarına söylenmeyen, gizli 

 3. (isim) Sırdaş 

Buna göre örneğin Öcalan ın eşi ile görüşmesi mi bu tanıma uyuyor, 

avukatları ile görüşmesi mi? 

Aptalığıma verin ama bu kadar muhafazakarlık hukuğu bozar!!! 

*** 

AKP döneminde kadına yönelik şiddet yüzde 1400 artmış. 

Panik yok… panik yok… 
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Türkiye, kadın-erkek eşitliği sıralamasında 132 ülke arasında 127nci sırada 

zaten. En fazla 5 sıra geriler. 

Ha 127 ha 132!!! 

Aptallığıma verin ama Republic of Turkish Empire 

02 Aralık.2012 

Bu hafta sayın başbakanımızdan Turgut Özal'a, Çiçeron teorisinden RTÜK'e, 

Muhteşem Süleyman'dan Türk eğitim sistemindeki bir devrime, Atatürk için 

özel olarak yaptırılan 'Browning' marka tabancasından İstanbul'daki sığınma 

evlerine, Uludere'den eşcinsel camiye aklıma takılanlar. 

 

Spor derslerinde şort giymek yasak.   

Turgut Özal'ın şortlu asker denetlemesini demokrasi  olarak savunmuşlardı. 

Biz de demokrasiyi şort sandık. 

Meğer türbanmış 

Yaşasın ileri demokrasi… 

*** 

Bale ‘belden aşağı’, 

Kamu tiyatrolarının özelleştirilmesi, 

Sinemaya ve dizilere ‘aile ayarı’, 

Edebiyata ‘muzır neşriyat muamelesi’, 

İnsanlık Anıtı’nın ‘ucubeleştirilerek’ yıkılması, 

Tarihi sanat merkezinin kapatılması, 

Paul Auster’a calil adam, 

Naipaul’a karşı başlatılan kampanya , 
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Üniversitelere ahlak ayarı, 

Muhteşem Yüzyıl’a ecdat ayarı, 

Çocuk sayısı, 

Dostumuz  düşmanımız vs. 

Sağolsun başbakanımız bizim için herşeyi düşünüyor. 

Yatarken uyku ilacınızı içmeye unutmayın. 

Yaşasın İLERİ Demokrasi 

*** 

Çok sevdiğim biri göndermiş paylaşıyorum 

(Théorie de Cicéron)  ÇIÇERON TEORİSİ 

Toplum yapısı: 

1- Fakir çalışır, 

2- Zengin fakiri sömürür, 

3- Asker her ikisini de korur, 

4- Mükellef üçü için de öder, 

5- Serseri dördünün adına istirahat eder, 

6- Ayyaş beşi için içer, 

7- Bankacı ilk altıyı dolandırır, 

8- Avukat ilk yediyi aldatır, 

9- Hekim  sekizini de öldürür, 

10-Mezarcı dokuzunu da gömer, 

11-Politikacı da 10ların sayesinde yaşar. 

İkibin yıldır dünya değişmedi! 
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Peki Marcus Tullius Cicero Kimdir? 

(3 Ocak MÖ 106 - 7 Aralık MÖ 43), Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar. 

Felsefe öğrenimini, Epikürosçu Phaedros, Stoacı Diodotos ve Akademi'ye bağlı Phi-

lon'dan almış olan Cicero'nun önemi, Yunan düşüncesini daha sonraki kuşaklara 

aktarmasından oluşur. Bilgi kuramı açısından, kesinliğe bağlanmak yerine 

olasılıkların yolunu izlemeyi yeğleyen, buna karşın ahlak alanında, dogmatik bir tavır 

sergileyip, Stoacılara ve bu arada Sokrates'e yönelen Cicero, Latincenin felsefe dili 

olarak gelişmesine katkı yapmış ve bu arada, dinsel görüşleri açısından daima ag-

nostik kalmıştır. 

*** 

Aptallığıma verin ama bir önerim var. 

Başbakanımız televizyon dizileri ile bu kadar ilgilendiğine göre diyorumki 

acaba RTÜK adı artık RTEK mi olsa... 

Hatta diyorum TR (Turkish Republic) yerine yeni başkanlık rejimi gelirse RTE 

olarak değiştirelim 

Republic  of Turkish Empire 

Ya da 

siz nasıl anlarsanız. 

***  

Kanuni at sırtında kaç yıl geçirdi diye tartışırkan Patriotlar sınıra yerleşiyor... 

İyi uyukular Türkiye. 

*** 

Türk eğitim sisteminde bir devrim! 

Tektip kiyafet kaldırıldı. 

Artık tek tip kiyafet yok tek tip öğrenci var. 

4+4+4 ile ileri de ilersi ne taraf? 

*** 
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Dönemin Arjantin Cumhurbaşkanı Marcelo Torcuato de Alvear tarafından 

Atatürk için özel olarak yaptırılan ve üzerinde altın harflerle 'General Musta-

fa Kemal' yazısı bulunan ‘Browning’ marka tabancayı İngiltere'de geçen Eylül 

ayında açık artırmada 20 bin sterline satın alan işadamı Bülent Türker, bu 

silahı bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle henüz Türkiye'ye getiremedi. 

Türker, "Tabancayı Türkiye'ye getirebilirsem birçok müzede sergiletmeyi 

planlıyoruz. Ancak tüm girişimlerime rağmen henüz gerekli izin ve belgeleri 

alamadım" dedi. 

Kardeşim millet izleri silmeye çalışıyor. Sen ne ile uğraşıyorsun? 

*** 

Kanuna göre her 50 bin nüfuslu yere bir evsizler/sığınma evi lazım. 

İstanbul 15 milyon olmuş,  kaç tane olması lazim hesaplayın 

İstanbul'da sanirim 5 tane var. 

Hesap tutmadı mı? 

*** 

Uludere’de kimin ateş etme emrini verdiğini bilmeyen Türkiye yönetiminin 

elinde patriyot tetiği varmış. 

*** 

Avrupa'nın ilk "gay friendly", yani eşcinsel ve LGBT (lezbiyen-gay-biseksüel-

transseksüel) Müslümanlara açık camisi buhafta Fransa'da hizmete girdi. 

Allah kabul etsin!!! 

HM2F derneğinin kurucu başkanı Ludovic-Mohamed Zahed, caminin bir 

"ihtiyaçtan" kaynaklandığını zira çok sayıda "eşcinsel ve transseksüel 

Müslümanın diğer camilerde ibadete kabul edilmediğini" söyledi. Zahed, 

amaçlarının "diğer camilere alınmayan kişiler için alan yaratmak" olduğunu 

kaydetti. 

Camide kadın ve erkekler birlikte ibadet edecek, kadınlar imam olabilecek ve 
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eğer isterlerse namaz sırasında başlarını örtmeyebilecekler. 

Anlayacağınız eşitlikci bir cami... 

Hiç değilse VIP’si yok!!! 

Aptallığıma verin ama Ak korsanlar. 

10 Aralık 2012 

Bu hafta İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den İmam Hatip Liselerine, Başba-

kan Yardımcısı Bülent Arınç'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, The Simp-

sons'dan AK Partili Saral'a, Enerji Bakanı Yıldız'dan Red Hack'e, NASA'dan 

Diyanet İşlerine, Avustralya Başbakanı Julia Gillard'dan rakı haftasına aklıma 

takılanlar... 

 

"1 her zaman 0,9'dan büyüktür. 1 her zaman yarımdan büyüktür. Bizim 

hedefimiz her zaman biri 1,10, 1,20 ve 1,5'a doğru yüceltmektir. O büyüğü 

0,75'e indirerek, yarıma indirmek için planlar yapabilirler" 

 Sizce yukardaki  bu ‘cümle’ ne anlatıyor ve kim söylemiş olabilir? 

 a. İlköğretimde matematik öğretmeni 

b. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin,  Batman'da büyüme konuşması 

c. Bir akıl hastanesinde hasta muhabbeti 

 Evet…..  yanıt B. 

 Üstüne bir laf söyleme kimin hattine.. 

 Bekli rakı haftasının etkisidir diyeceğim ama bakan için rakı yılı olsa gerek. 

 *** 

Bursa İmam Hatip Lisesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen ge-

cede konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Çok şükür bugün, satanist 

olanlar, memleketi soyup soyanlar, yolsuzluk yapanlar imam hatiplerden 
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yetişmedi" dedi. 

Sanat  okulunun elektirik bölümüne girip de ağaç işlerinden mezun olan da 

yok. 

Şaka bir yana… 

Aptalığıma verin ama bir gün İmam Hatip lisesinden ateist çıkarsa İmam 

Hatip liselerinde pozitif bilim yapıldığını anlarız. 

*** 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "serbest kıyafet" tartışmasında yanıt veren 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ‘tek tip’ kıyafetin yoksulla zengin arasındaki 

ayrımı gizleyip gizlemediği konusunda konuşurken "Okullarımızda aslında 

çok zengin olanlarla çok fakir olanın aynı okula gittiğini mi düşünüyor-

sunuz?" dedi. 

Ömer Dinçer’den savunu: “Yoksullarla zenginler aynı okula gitmiyor.” 

Aptallığıma verin ama, sözde liberal ekonomik modelleriniz ile bu ayrışmayı 

yarattığınız için sizi kutlarım sayın bakanım. 

Ben okurken, apatmanın sahibinin çocuğu ile kapıcının çocuğu aynı sırada 

otururdu. 

*** 

RTÜK, ünlü çizgi dizisi The Simpsons’ta, tanrı ve şeytanın vücutlandırıldığı, 

tanrının şeytanın emrinde gösterilerek kahve ikram ettirildiği ve alkolizme 

özendirdiği için yayıncı kanal CNBC-E’ye 52 bin 951 TL para cezası verdi. 

Böylece Türkiye, dünyada bir çizgi filme ceza veren ilk ülke unvanını aldı. 

Şaşırdık mı? 

Hayır….. 

Neden? 

Burası Türkiye. 

*** 
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“Ekonomi iyi ama maneviyat kötüye gidiyor” diyerek maneviyatı yükseltecek 

bakanlık öneren AK Partili Saral, “dizilere dini ve milli dizayn” getirecek bir 

teklif hazırlıyor. 

Oy verip meclise gönderenlerin ellerinden öperim. 

*** 

Enerji Bakanı Yıldız,  Kuzey Irak ziyareti için Başbakanlık uçağıyla havalandı. 

Bağdat, Kuzey Irak hava sahasını VIP uçuşlara kapattı, Yıldız’ın uçuşuna da 

izin vermedi, uçak Kayseri’ye indi. Bakan Yıldız, “İstisna tutulacağımız 

inancıyla havalandık” dedi. 

Yanlış hesap Bağdat’tan döner dersek hata yapmış olmayız sanırım. 

*** 

Başbakan’ın görüneceği televizyonun yere konulmasına tepki gösteren 

Çayeli Belediye Başkanı Rıza Çakır, “Başbakan’ı Rize’de yatırdın yere, bütün 

Türkiye’ye izlettin. Böyle şey olur mu? Bu televizyon yerde olmaz, doğru iş 

yapın” diyerek çıkıştı. 

Bu kafa ne kafası? 

Ne yiyip ne içiyorlar da bu hale geliyorlar  merak ediyorum. 

Bu arada, televizyonda bir süre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

grup toplantısı görüntüsü ekrana verildi. Bunun üzerine uyarılar yapıldı ve 

televizyon kapatıldı. 

*** 

Kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılarıyla tanınan RedHack grubu, son 

olarak kendi davalarında müdahil olan Maliye Bakanlığı'nın sitesini 

haklayarak memur maaşlarını artırırken, devlet haklama atağına geçiyor. 

Siber Güvenlik Enstitüsü kuran TÜBİTAK, kamu kurumlarına yönelik hacker 

saldırılarına karşı 200 uzmandan oluşan bir ekip yetiştirmek için çalışma 

başlattı. 

Red Hack’e karşı White Hack. 
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Ya da Kırmızı Korsanlara karşı Ak Korsanlar. 

Heyacanlı günler bizi bekliyor.. 

*** 

ABD hükümeti, Maya takvimine göre Dünya'nın 21 Aralık'ta yok olacağı ile 

ilgili iddialar üzerine harekete geçti ve NASA açıklama yaptı. 

Peki Türkiye’de kim acıklama yaptı? 

Diyanet İşleri. 

Ne de olsa bütçeleri aşağı yukarı aynı. 

*** 

Avustralya ise, Başbakanı Julia Gillard’ın yerel bir radyo kanalında yayınlanan 

sabah programı için çektiği 50 saniyelik video ile internette günün konusu 

oldu. 

Gillard videoda, “Evet Mayalar haklıydı, dünyanın sonu gelecek” diyor. 

Videoda, olağan bir basın toplantısı düzenliyor gibi görünen Gillard, iş dü-

nyasına getirdiği tartışmalı karbon vergisi gibi politikalarıyla da dalga geçiyor. 

“Şunu bilmenizi isterim ki sonuna kadar sizler için savaşacağım” diyen, 

Gillard ABC televizyonda yayınlanan siyasi talk show’a göndermeyle de 

“Neyse en azından artık Q&A’e çıkmayacağım” diye konuşuyor. 

Ne de olsa Avustralya’da ne  NASA ne de Diyanet isleri var! 

İş Gillard’a kaldı…!!! :) 
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Aptallığıma verin ne de olsa tüketim toplumu. 

14 Aralık 2012 

Bu hafta Kadıköy'deki Atatürk anıtından Bakanlara, bürokratlardan 

teknokratlara, Özal araştırmasından , Oda TV davasına, diş fırçasından cep 

telefonuna, vajinadan kürtaja, V.Murat'dan Taraf gazetesine, dizilerden cem 

evlerine aklıma takılanlar... 

 

Kadıköy’deki Atatürk anıtının kaldırılacağı muhabbeti herkesi rahatsız etmiş 

anlaşılan. 

Aptalığıma verin ama bu anıtlar ne işe yarıyor zaten son yıllarda? 

Önünde durmak yasak, çelenk koymak yasak. 

Bir de şehrin en değerli yerinde. Bir arsa değerini düşünsenize. 

Yıkın… Atatürk ü putlaştırmışlar zaten. 

Başbakanımız sağolsun şimdi bizim yeni putlarımız var! 

*** 

Bu kadar bakan, bürokrat, teknokrata ne gerek var? Neden bunlara maaş 

verir Türkiye Cumhuriyeti? 

Nasıl olsan Başbakan var. Her şeyi bilir. Her şeye karar verir. 

Bütçe yapılıyor,  Sayıştay’a gerek yok 

Baraj açılıyor, başbakan son dakika ismini değiştiriyor. 

Televizyon dizileri ondan soruluyor. 

...... 

*** 

Mahkemelerin atadığı bilir kişiler çok ilginç. 

Son olaylarda atanan bilirkişilere bilirkişi yerine bilmez kişi ya da kararsız kişi 



Aptallığıma verin ama… 2011— 2012 

- 105 - 

demek daha uygun sanırım. 

Özal araştırması, OdaTV davası… 

Hocam ne dediniz? 

Ha anladım… 

“Ne şiş yansın ne kebap, yarın ne olur belli olmaz… Şemdinli’de bilirkişi 

olmak da var!!!!” 

*** 

Dünyada kişisel diş fırçası olan insan sayısı 4,2 milyar, 

Ya cep telefonu 

Cep telefonu olan insan sayısı 4,6 milyar! 

Sağlıklı bir dünya değil mi? 

Seviyorum bu tüketim toplumunu… 

*** 

Türkiye’ de son aylarda neler tartıştık? 

Kürtaj… 

Özal zehirlendi… 

Dokunulmazlıklar… 

Diziler… 

Cemevleri ve Alevilik vs. vs. vs.. 

Peki bunların bir çoğu ile ilgili birşey yapıldı mı ? 

Hayır 

Peki bu arada hangi yasalar geçti?  

Memura zam ne kadar? 

Öğretmen atamaları yapıldı mı? 
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Kadına şiddet konusu ne oluyor? 

HES’in doğaya verdiği zararlar, ayaklanan köylüler konuşuluyor mu? 

PKK’in elindeki askerler,  kaymakam adayı, öğretmenler, koruculardan ha-

ber var mı? 

Yooook! Böyle kötü şeyleri söylersen PKK’ın ya da marjinal gurupların 

reklamı oluyormuş. 

Önümüzdeki haftalarda  ne tartışacağımızı tahmin edelim. 

Büyük olasılıkla, yılbaşı bizim adetimiz mi değil mi…? 

*** 

Vajinaya vajina demeyi iffetsizlik olarak algılayan milletvekilleri için vajinaya 

ne desek bu yeni ileri demokraside? 

Türk dil kurumundan yardım imdadıma yetişti. 

Sözlükte  dölyolu olarak geçiyor. 

Her halde bundan utanmazlar. 

Yoksa “döl” sözcüğü de mi riskli? 

*** 

Belgesel mi değil mi? 

Yok adı hatalı konmuş filan filan. 

Muhteşem  Süleyman hala ana konumuz. 

Neden? Çünkü milyonlar seyrediyor. 

Ya seyredemediklerimiz? 

Bir örnek. 

5.Murad'ın yaşamını konu alan balede önce etek boyları uzadı, sonra reper-

tuvardan çıkarıldı. 
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Adını vermek istemeyen ADOB bale sanatçıları da eserin Ankara prömiyer-

inde “balet ve balerinlerin kıyafetlerinin etek boylarının uzatılması nedeniyle 

sahnede ilginç ve komik görüntülerin oluştuğunu, baletlerin balerinleri 

kucaklarken, balerinlerin eteklerinin baletlerin yüzünü kapattığını, bu neden-

le Apollo karakterini canlandıran balet Oliver Spence’nin yanlışlıkla kulise 

çarptığını” dile getirdi. 

*** 

Ahmet Altan ve Yasemin Çongar, Taraf Gazetesi'nden istifa ettiler. 

Kim için hayırlı olsun bilemedim. 

Tam muhalefet yapmaya başlamışlardı. 

Aptallığıma verin oku!!! 

27 Aralık 2012 

Bu hafta insanlıktan okumaya, Fidel Kastro'dan bürokratik oligarşiye, inter-

net araştırma komisyonundan uyduya karşı çıkan öğrencilerin gösterilerine, 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan Eset ya da Esat'a, İstanbul'dan Man-

hattan'a, kadına karşı şiddetten ODTÜ'ye, İran'dan Barzani'ye aklıma takılan-

lar... 

 

Japonya'da yılda ortalama 25, 

İsviçre'de 10, 

Fransa'da 7 kitap okunurken, 

Türkiye’de bir kişi on yılda bir kitap okuyor. 

Yüzde 99’u müslüman olmakla övünülüp, 

övündükleri dinlerinin ilk cümlesi ''oku'' yu uygulamayan bir toplum! 

Çoğunun bundan dahi haberi yok büyük olasılıkla… 
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Bırakın herhangi bir kitabı okumayı, 

ilk cümlesi oku olan kitabı bile okudukları meçhul.. 

*** 

Kastro'nun Santiago’da Küba Belediyesi'ndeki delegelerin oybirliğiyle 

belediye başkanlığı seçimi için oluşturulan aday listesinin ilk sırasında olduğu 

açıklandı. 

Devlet başkanlığını 2006'da geçici olarak bırakan 86 yaşındaki lider, 2008'de 

yerine kardeşi Raul Kastro'yu getirmişti. 

Kastro'nun adaylığı kabul edip etmeyeceği konusunda bir açıklama yapılma-

dı ama ben örneğin Türkiye’de eğer bu düzeyde bir lider olsa ve o lideri 

belediye başkanlığına önerseler ne olurdu diye düşünmeden edemedim. 

Aptalığıma verin ama önerenler birdaki seçimlerde bırakın aday olamayı 

seçmen listesinde adını bulamazdı sanırım 

*** 

Bürokratik oligarşinin hükümetin icraatlarına engel olmaya devam ettiğini 

söyleyen Başbakan Erdoğan’dan ilginç çıkış: 

“ ’Yav işte 326 milletvekiliniz var hala mı bahane?’ diyorlar. Ama işte bu 

kuvvetler ayrılığı denen var ya... O önünüze gelip engel olarak dikiliyor.” 

Türk usulü başkanlığın bayrağı ağır ağır yükseliyor. 

*** 

Meclis İnternet Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. 

Meclis Başkanlığı'na sunulan raporun öneriler bölümünde, bilgiye erişimin 

ve internetin, Anayasa'da temel bir hak olarak düzenlenmesi gerektiği belir-

tildi. 

Raporda, yerli arama motoru, sosyal paylaşım ve video siteleri ile e-posta 

sağlayıcıların yaygınlaştırılması teşvik edilmesi gerektiğine de işaret edildi. 

İnternet üzerinden hizmet alıcıların ve sağlayıcıların sorumluluklarının 
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netleştirilmesi, kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin düzen-

lemelerin yapılması da yer alan öneriler arasında. 

Bilgiye erişimin ve internetin, Anayasa'da temel bir hak olarak düzenlenmesi 

çok önemli…. 

Yoksa çağdaş bir ülke olamayız!!! 

Kolay gelsin ne diyelim, 

Bu raporu yazanlar ya internet kültürü ne bilinemiyor 

Yada internetin merkezi Türkiye sanılıyor. 

*** 

Uyduya karşı çıkan öğrenciler gösteri yapıyor diyen basını geçtik de…   

Nasıl oluyor da ODTÜ'lü öğencilere aynı anda, hem Kemalist /ulusalcı hem 

de PKK'lı/DHKP-C'li diyen gazeteler Türkiye’de daha halen okur bulabili-

yor!!!! 

Dahası var, 

ODTÜ'lülere terörist diyenler hatırlarsanız Barzaniyi de ayakta alkışlamıştı. 

Aptalığıma verin ama Esat'a "Ancak diktatörler halklarından korkarlar!" 

diyen Sayın Başbakan, ODTÜ'ye 3000 polis ve 28 zırhlı araçla giriyor. 

İroni buna mı deniyordu? 

*** 

İstanbul’da artık bir alışkanlık haline gelen trafik rezaletini değerlendiren 

Başbakan Erdoğan yine “rahatlatan” bir açıklama yaptı. 

 “Bir gün karda kışta trafikte ulaşımda bir sıkıntı olsa bas bas bağırıyorsunuz. 

Yahu git Manhattan’a, orada da aynı şeyleri görürsün, ABD’sinde de bunu 

görürsün, Avrupası’nda da bunu görürsün. Her yerde bu olağan bir şeydir. 

Hava şartlarına göre zaman zaman bu tür sıkıntılar olur. Ama milletin 

alışkanlığını artırmak değil, bununla mücadele eden yönetimlere karşı kini 
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artırmak, dert bu…” 

Aptalığıma verin ama sayın başbakanımız ne zaman Manhattan da bir kış 

geçirdi ya da metro ile bir noktadan bir noktaya soğuk bir kış günü yolculuk 

yaptı? 

Şey pardon yoksa bizim bilmediğimiz ya da bilmememiz gereken bir tarihi mi 

var? 

*** 

Kadına karşı şiddet haberlerinde rekor: 2012 yılında 29.248 haber yapılmış. 

Ya yapılmayanlar? 

Yandaş bir bakışla olaya şöyle de bakabiliriz. Özgür basın iyi çalışmış. 

*** 

Başbakanımız ODTÜ olayları ile ilgili "şiddeti savunan hocalar istifa etsin" 

demiş. 

Yüzde yüz başbakana katılıyorum herkez şiddete karşı olmalıdır. 

Peki polisin şiddetini savunan politikaçılarda istifa etsin mi? 

*** 

Başbakanın odasında ya da her nerede ise böcek bulunmasını ve bunu millet 

şikayet etmesini bir türlü anlayamadım. 

Bunu bir muhalefet, bürokrat, teknokrat veya herhangi bir yurtaş yapsa 

tamam da… 

Tüm gücü elinde tutan bir kişinin yapması ne demek? 

Aptallığıma verin ama benim anladığım, ben bu işi beceremiyorum, içişleri 

bakanım beceremiyor istihbarat örgütlerim beceremiyor demek. 

Ya da, 

beni bile dinliyorlar…  Ayağınızı denk alın size de dinlerler, akıllı olun demek 

istiyor. 
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Aptallığıma verin Baş Baba!!! 

31 Aralık 2012 

Bu hafta Kayseri Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro 

Amiri Komiser Mustafa Kula'dan Başbakan Erdoğan'a, Ak gençlikten Muş 

Alparslan Üniversitesi'ne, Bingöl Üniversitesi'nden Radyo Televizyon Üst 

Kuruluna, Ankara Defterdarlığı'ndan Şanlı Urfa'ya aklıma takılanlar... 

 

Kayseri Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amiri 

Komiser Mustafa Kula, büyük bir öngörü ile servis şoförlerini uyardı   

“Ön koltuğa zorunlu olmadıkça kız öğrencileri oturtmayın.” 

Neden mi?   

Kula devam ediyor 

“Masumca yaptığınız bir hareket yanlış anlaşılabilir. Kadına yönelik şiddet 

konusunda yasalar değişti, her an cinsel istismar ile suçlanabilirsiniz?” 

Aptalığıma verin ama bu ne fantazi… 

Bu beyinler nasıl böyle çalışıyor? Ne yiyip ne içiyorlar. 

Servis söforlerinde mi bir yamukluk var yoksa herkesin algısı 120cm ye mi 

Tabi ki kimin dinlediği ayrı konu! 

*** 

İran, ezan okunurken uçakların uçmasını yasakladı. 

Bence hava sahasını da kapatsın. 

İnsanlar namaza adapte olamazlar. 

*** 

Allah’ın izniyle Göktürk 2’yi gönderdik, Göktürk 1’i bilen var mı? 
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düştü? 

*** 

Başbakan Erdoğan, "Birileri ellerinde döner bıçaklarıyla molotoflarla sapan-

larla demir bilyelerle kilit taşlarıyla dolaşabilir ama AK Parti'nin gençliği bilgi-

sayarıyla dolaşacak" "AK Parti gençliği destan yazacak" dedi. 

Sonuç: 

Ak gençliğe karşı Kara gençlik. Ak gençlik destan yazacak diğerleri okuyacak. 

Ak gençlik köşe olacak nasıl olsa ak ya. Kara gençliği kim umursar? 

Başbakanımızın sözleri ince mesajlarla örülü ayrıca: Döner bıçaklılar şuuur-

suz ülkücüler. 

Molotoflular, sapanlılar, demir bilye kullananlar solcular. 

Ak’ların bunlara ihtiyacı yok arkaları sağlam. 

*** 

Türkiye’de nerede ise her köye bir üniversite kuruldu. Amaç bu bölgelerdeki 

düşünceyi, bilimselliği hakim kılmak değil mi? Daha doğrusu böyle olması 

gerekmiyor mu? 

Burası Türkiye teori başka pratik başka. 

İste size Türkiye’den iki örnek…    

ODTÜ öğrencilerini ve yönetimini suçlayan Muş Alparslan Üniversitesi 

Rektörü Nihat İnanç “Düşünebiliyor musunuz, amfide film gösterimleri, 

tiyatrolar, konserler düzenliyorlar!” diyerek üniversitede film gösterimi, 

tiyatro ve konser etkinliklerinin düzenlenmesini suç olarak gördüğünü 

açıkladı. 

Bir diğeri, ODTÜ yü kınayan Bingöl Üniversitesi: 

Rektör : Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş 

Rektör Yardımcısı : Prof. Dr. Burhanettin Baydaş 
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Öğretim üyesi : Yar. Doç. Abdulvahap Baydaş 

Öğretim üyesi : Yar. Doç. Zeynep Baydaş 

Araştırma Görevlisi : Mahmut Baydaş 

Araştırma Görevlisi : Fatma Baydaş 

Bir öneri: Bingöl Üniversitesi’nin adına BAYDAŞ Aile Üniversitesi olarak 

değiştirsek. 

*** 

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT yönetim kurulu üyelikleri için 

adayları belirledi. 

Adaylar yabancı değil. Başbakanın değimi ile genç değiller ama Ak’lar. 

Adaylardan biri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, diğeri TBMM Başkanı Ce-

mil Çiçek’in, üçüncüsü de RTÜK Başkanı Davut Dursun’un müşavir ve bür-

okratları. 

RTÜK, TRT’de boşalan üç yönetim kurulu üyeliği için 6 aday belirledi. Bu 

adaylardan üçü, Bakanlar Kurulu tarafından atanacak. 

*** 

Ankara Defterdarlığı'nda 6 çalışan hakkında soruşturma başlatıldı. 

Neden mi? 

Mizah dergilerinin kapaklarını sosyal paylaşım sitelerinde beğenip üstüne 

üslük paylaşmaktan. 

Çalışanların 'Başbakanlık'ın emriyle' ifadelerinin alındığı ve 'Sizin paranızı 

devlet ödüyor' denildiği ileri sürüldü. 

Artıııııııııııık ileri demokrasiyi de aştık. 

*** 

Hükümet üniversitelerde rektörleri atıyor. 
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Bir de öğrencilerin atamasını yapsa tüm üniversitelere Ak öğrenciler atasa 

sanırım tüm bu sorunları kökten çözecekler. 

*** 

Urfa’ da vatandaşlara hitap eden Başbakan Erdoğan konuşmasının sonunda 

Ceylanpınar'daki Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne alınacak 135 işçinin 

müjdesini vereceği esnada kalabalık arasında atılan sloganlara çok kızdı. 

Erdoğan, konuşmasını sloganlarla bölen bir vatandaşa,  "Oradan provoke 

etme. Bunu belirleyecek olan ilgili bakanlığımızdır. Burada Başbakan var, 

Başbakan ne söylüyorsa odur. 
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Ceylanpınar'dan alınacak diyoruz, sen başka bir şey söylüyorsun." dedi. 

Baş baba şey pardon Başbakan varken başka fikre gerek yok. 

Başbakanımızdan daha mı iyi bileceksiniz? 

*** 

Aptallığı sadece güldüren acıtmayan 2013 dilekleri ile... 

Mutlu yıllar. 
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