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Aptallığıma verin ama "Türkiye'ye Hoşgeldiniz...!!!"
09 Ocak 2013
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, TV programlarına çıkacak olan yazarlarına "katıldığınız programlar gazetemizin yayın politikalarıyla örtüşmek zorundadır'' dedi.
İleri demokraside demokratik basın.

Türkiye'ye Hoşgeldiniz…
***
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında yapılacak 5. Büyükelçiler Konferansı dolayısı ile büyükelçiler ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Davutoğlu, Özel Deftere, "Türkiye Cumhuriyeti, bizlere miras bıraktığın yurtta
sulh cihanda sulh ilkesi temelinde barışçıl, yapıcı ve aktif bir dış politika izlemeye devam ediyor" yazdı.
Ağzı olan konuşuyor. Kalem, özel defter bulan yazıyor.
Türkiye'ye Hoşgeldiniz…
***
Atatürkçüler ? Onlar alkolik.

Eylem yapan öğrenciler? Vatan haini.
13 yaşında tecavüze uğrayan kız ? Gönüllü.
Kadına şiddet ? Abartılıyor yok öyle bir şey.
72 Tutuklu gazeteci ? Onlar gazeteci değil
Türkiye'ye Hoşgeldiniz…
***
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İzmir Buca’daki Ümit Başaran İlköğretim Okulu’nda Fen Bilgisi öğretmeni F.P.
müfredatta yer alan ‘Mutasyon ve evrim teorisi’ konusunu dersinde anlattığı
için hakkında soruşturma başlatıldı.
Aaaaaaaaa demeyin.
Soruşturmayı açan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde de
Fareler ve İnsanlar kitabını 'sakıncalı' bulmuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili olarak şikayetin isimsiz bir
veliden geldiğini söylerken, şikayette öğretmenin "İslam dinini aşağıladığı"
iddia ediliyor.
Soruşturmayı başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin evrim
teorisini anlatan öğretmenin ifadesini aldıktan sonra öğretmen F.P.'ye şu
soruları sordular:
"Derste ne anlattınız?"
"Derste İslam dinini aşağıladınız mı?"
Bu soruları soran müfettişlere öğretmenin yanıtı: "Müfredatta olan dersi
anlattım, iddiaları kabul etmiyorum"
Türkiye'ye Hoşgeldiniz…
***
Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, geçen yıl 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan köprü faciasıyla ilgili olarak, "Köprülerin gözden geçirilmesi noktasında örnek oldu. Biz bu felaketi bir hayra yorumluyoruz. Çünkü Filyos Vadisi’ndeki yatırımların da hızlanacağına inanıyoruz" dedi.
Türkiye'ye Hoşgeldiniz…
***
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Balyoz Planı davasının gerekçeli kararında Orgeneral Çetin Doğan'ın önce
kalp ameliyatı olması ardından emekliye ayrılması nedeniyle darbenin gerçeklemediği ifade edildi.
Simdi doktorlara mı teşekkür edeceğim!!!
Türkiye'ye Hoşgeldiniz…
***
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak Kozlu Müessesesi’nde meydana gelen kazada resmi açıklamalara göre 8 işçi hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında galeri işi yapan taşeron şirket, “İşe gelmeyenler olabilir”
diyerek madende kaç işçi olduğuna dair net bir bilgi vermedi. TTK de madende kaç personeli bulunduğuna dair net bir açıklama yapmadı.
Bölgede maden alanında faaliyet gösteren taşeron şirketler, sendikalaşmayla birlikte maden şirketi olmadıklarına, başka bir işkolunda faaliyet gösterdiklerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmuştu. AKP
tarafından yürürlüğe konulan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ise devletin özel
şirketler üzerindeki denetim sorumluluğunu şirketlere vermişti.
Sizce bunun adı kaza mı?
Türkiye'ye Hoşgeldiniz…

***
AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi Zonguldak Kozlu maden işletmesinde metan gazı patlaması sonucu 8 madencinin yaşamını yitirmesi ile ilgili
tweetinde aynen şunları yazdı:
''Bebek-anne ölümleri, iş kazaları, trafik kazaları, yiyecek içecek zehirlenmeleri, afetlerdeki kayıp oranları, intiharlar medeniyet götergesidir.''
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Başbakanı 17 Mayıs 2010 da ki Karadon faciasında 30 madencinin ölümü
için “kader” derse vekilinden ne bekliyorsun?
Türkiye'ye Hoşgeldiniz…
***
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımıcı Hüseyin Çelik terörle sorunun çözümüyle ilgili konuştu: “Başbakan Zaloğlu Rüstem değil, Başbakan
He-Man falan değil.”
Duyduğumuza sevindim, başbakanımız bir çizgi roman kahramanı değilmiş…
Türkiye'ye Hoşgeldiniz…
***

Cumhurbaşkanı maaşı : 37.250 TL
Milletvekili maaşı : 17.000 TL
Asgari ücret : 774 TL
Açlık sınırı : 958 TL
Türkiye'ye Hoşgeldiniz...

Aptallığıma verin ama "kahrolsun sosyal devlet..."
19 Ocak 2013
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Mutluer, Atatürkʼün 57 yıllık yaşamında 3 bin
937 kitap okuduğunu söyledi.
Türkiye’de ortalama bir kişi on yılda bir kitap okuyor.
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Eeeee Atatürk'ün farkı…
***
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi TDK'nın dansözü 'yarıçıplak kadın'
olarak tanımladığını belirterek, 'Çocuk ve gençleri olumsuz etkiler' dedi.
TDK`nın çevrimiçi (online) sözlüğünde – Dansöz, Fransızca danseuse : Dans
etmeyi meslek edinmiş kadın – olarak geçiyor.
Dizilerdeki sevişme sahnelerinin zamanını belirleme yetkisini bile yargı ile
üzerine alan RTÜK sözlük kullanmayı bilmiyor mu?
Dahası…
Dahası da olur mu demeyin!

RTÜK İzleme Dairesi, yarışmadaki sihirbazları erotik buldu. Kadın ve erkeklerin kucak kucağa oturmasına da ceza istedi.
***
Liverpool Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, deneklere William Shakespeare, T.S. Elliot, William Wordsworth, John Donne gibi önemli yazarların
kitapları okutuldu. Bu okuma eylemi sırasında deneklerin vücuduna, beyin
dalgalarını ölçen tarayıcılar yerleştirildi.
Daha sonra deneklerden, yine aynı yöntemle, daha düz, modern dilde yazılmış, görece basit metinler okutuldu.
Sonuçta, anlaması daha zor olan, daha çok zaman alan metinlerin, beyin dalgalarını, kolay kitaplara göre daha fazla harekete geçirdiği, böylece zihin gelişimini olumlu yönde etkilediği anlaşıldı.
Demin yazmıştık.
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Türkiye’de ortalama bir kişi on yılda bir kitap okuyor.
Yorum yapmaya gerek var mı?
***
Haber Türk’de Pelin Çift’in sunduğu ‘‘Öteki Gündem’’ adlı programına konuk
olan İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan ‘‘Sevişmekle ibadet etmek aynı şey.
Hatta namaz kılmakla da aynı şey. İslam’da cinsellik kutsaldır. Eşlerimizle
girilen ilişki, ahiret hayatı için bir yatırımdır’’ dedi
Günde kaç rekat pardon kaç kere …
***
Denizli’de 2005 yılında başlayan dernek lokallerinin, içkili yer bölgesi ilan
edilen tabakhaneye taşınması kararıyla başlayan ve tartışmalarla yargıya
taşınan süreçte, içki ruhsatı bulunan 10 derneğin alkollü içki izin bölümü iptal edilerek `içkisiz lokal’ izin belgeleri gönderildi.
İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Vali Yardımcısı Mehmet Çınar imzasıyla 5
derneğe gönderilen yazıda, yargı kararı gereği ruhsatların alkollü içki bölümünün iptal edildiği belirtilerek alkolsüz lokal açma izin belgeleri gönderildi.
Ve

Denizli'de içki resmi olarak artık yasak.
Ne güzel ülke şu Türkiye.
Nasıl çay içiçeğimizi, ne içip içmiyeceğimizi düşünen valilerimiz.
Nasıl ekmek yememiz gerektiğini düşünen başbakan var.
Bize düşünmemiz gereken birşey bırakmıyorlar sağ olsunlar.
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Acaba ondan mı tembelleşiyoruz.
***
Başbakan, son Bakanlar Kurulu toplantısında kamu kurumlarının
''gayrimenkul israfı'' üzerinde durduklarını belirterek, ''Buralarda çok ciddi
israf var. Neden - Senede 1-2 ay gidecekler, tatil yapacaklar, kamp yapacaklar. Ondan sonra ne olacak - Ondan sonra 10 ay buralar çıplak, çürümeye yüz
tutacak. Neymiş Kamu mensuplarının oralarda yazın tatillerini geçirmesine
fırsat vermek. İlla devlet böyle bir şeyi yapacaksa, belli otellerle anlaşırsın,
oralarda gider yazın o tatillerini yaparlar. İşin sevki idaresi budur, anlayış
budur ama bu tür anlayışlar bize maalesef yerleşmedi'' dedi.

Aptalığıma verin ama bu açıklamadan ne anlıyoruz.
19 Ocak 2013
Kamuya bağlı kampların yerleri çok güzel biz buraları satalım.

Zaten siz balık hafızalısınız bir daki yaza unutursunuz.
Kusura bakmayın satış sırası bunlarda, elde fazla mal kalmadı.
İdareci konumundaki ayak bağı olabileceklere ya da bizi sevenlere anlaştığımız (yanlızca ticari değil) bazı otellere göndeririz beş yıldızlı tatil yapar.
Yaşasın ileri demokrasi.
Kahrolsun sosyal devlet...
Haa!
Birde not koyalım israfı ile ilgili
Açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan asgari ücretin sadece 774 lira olduğu
ülkede, devlet 2012 bütçesiyle 1 milyar 895,9 milyon lira yiyecek, 97,6 milyon lira içecek
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ve 696,9 milyon lira giyecek aldı.
Kesinlikle.
İleri demokrasi diyorum... kahrolsun sosyal devlet...
***
Üsküdar Belediyesi okul ve camilere 100 metre mesafede içki satışı yasaklandı.
Uyarıyım... İçki içmek değil satmak yasak.
“4. Murat yasakları” eleştirisine AKP'liler “4’üncü Murat’ın ruhu şad olsun”
diye yanıt vermiş.
Yakışır.
Dahası,
Okul ve camilere 100 metre mesafede içki satışı yasaklayan akıl, akarsu ve
içme suyu kaynaklarının 100 metre koruma alanını 10 metreye indirmeye
çalışıyor.

Aptallığıma verin ama Alllllllllkol...
30 Ocak 2013
Başbakan tasarruf dedi…
Dedi de…
Soru önergesini yanıtlayan Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, TBMM eski
başkanlarına tahsis edilen araçların bedellerinin Başkanlık bütçesinden karşılandığını ve envantere kaydedildiğini, söz konusu araçların akaryakıt giderle10
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rinin Başkanlık bütçesinin “akaryakıt ve yağ alımları”, bakım ve onarımlarının
ise “taşıt bakım ve onarım giderleri” tertibinden ödenmekte olduğunu bildirdi.
Sağlam’ın verdiği bilgi göre 1 Ocak 2012 ile 30 Kasım 2012 arasında;
16.Dönem TBMM Başkanı Cahit Karakaş’a tahsis edilen aracın yakıt ve bakım
masrafının toplamı 18 bin 412,74 TL,

17.Dönem TBMM Başkanı Necmettin Karaduman’a tahsis edilen aracın
815, 89 TL,

masrafı

18-21.Dönem TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’a tahsis edilen aracın masrafı
12 bin 251,45 TL,
19.Dönem TBMM Başkanı İsmet Sezgin’e tahsis edilen aracın masrafı 14 bin
399,47 TL,
20.Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin’e tahsis edilen aracın masrafı 25 bin
533,77 TL,
20.Dönem TBMM Başkanı Mustafa Kalemli’ye tahsis edilen aracın masrafı 15
bin 611,76 TL,
21.Dönem TBMM Başkanı Ömer İzgi’ye tahsis edilen aracın masrafı 23 bin
601,60 TL,
23.Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan’a tahsis edilen aracın masrafı 56
bin 966,96 TL,
23.Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’e tahsis edilen aracın masrafı
27 bin 784,31 TL oldu.
Yok canım ekmek tasarrufu çok önemli…

***
11

Aptallığıma verin.. 2013 - 2014

Dünyayı yöneten liderler ne kadar kazanıyor? Merak edenlere.
Belçika Herman van Rompuy: 498 bin dolar
Kenya Raila Odinga: 427 bin dolar
ABD Barack Obama: 400 bin dolar
Avusturya Heinz Fischer: 393 bin dolar
Meksika Enrique Peña Nieto: 315 bin dolar

Güney Afrika Jacob Zuma: 313 bin dolar
Fransa François Hollande: 311 bin dolar
Almanya Angela Merkel: 270 bin dolar
Danimarka Helle Thorning-Schmidt: 246 bin dolar
İrlanda Enda Kenny: 246 bin dolar
Azerbaycan İlham Aliyev: 225 bin dolar
İngiltere David Cameron: 221 bin dolar
Şili Sebastián Piñera: 191 bin dolar
Güney Kore Lee Myung-bak: 162 bin dolar
Rusya Dmitri Medvedev: 112 bin dolar
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan: 73 bin dolar
Arjantin Cristina Fernandez de Kirchner: 51 bin dolar
Çin Xi Jinping: 39 bin dolar
Elbette bu ülkelerde asgari ücret nekadar ona bakmak lazım..
Ha bir de nüfusün ne kadarı asgari ücret alıyor?
***
İDO, Yenikapı-Bursa hattında bazı seferlere LPG'li araç alınamayacağını açıkladı.
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LPG li araçlar alış veriş parkına da alınmıyor.
Neden? Patlama tehlikesi varmış.
Aptalığıma verin ama bu araçların LPG unitlerini araç sahipleri kendileri mi
takıyor? Uzmanlar takmıyor mu?
Hadi onu da geçtik parka alınmıyor ama bir çok tünelden geçiyor.
Ya da tünelde patlamaları yasaklandı mı?
***
Haftalık bölgesel içki yasağı raporu:
Bu hafta birinci yeni bölge.

Ankara'da Eymir Gölü kenarındaki işletmelerde ve büfelerde alkol satışı yasaklandı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) yapılan açıklamada kendilerinin
böyle bir karar almadığının altı çizilirken, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurulu'nun (TAPDK), işletmelerin içki ruhsatını iptal ettiği belirtildi.
Hangi yasa ile diye soran var galiba.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kararın 4250 sayılı
‘’İspirtolu İçkiler yasası’’ gereğince alındığını açıkladı.
Ama bu yasa 1984’de çıkmış.
Hayda 29 yıl sonar mı aymışlar demeyin. Bürokrasi işte kesinlikle başbakan
ile ODTÜ arasındaki sürtüşmesi ile ilgili değildir.
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Başka bölge mi?
Polisevlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı.
Yasak geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra uygulanmaya başlandı.
Bu hükümet inanın çok sevaba giriyor.
Hükümet hükümet baksana ne kadar sevaba girdik saysana!
***
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te bir fabrikanın açılışını yaparken atama bekleyen bir öğretmenin protestosuna maruz kalmıştı. Erdoğan,
"Atama yoksa oy da yok" diyen öğretmen adayına "O oy senin olsun, bize
kimin oy vereceği belli" diyerek tepki göstermişti.

Peki, sizce sayın başbakanımız bir seçilmiş olarak böyle nasıl konuşabiliyor?
Aptallığıma verin ama "ananı da al git" dediğinde "Helal olsun adama, lafını
sakınmıyor arkadaş" diğenlerin çokluğundan olabilir mi?
***
CNN Türk'te yayınlanan "Aykırı Sorular", Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve menajeri Sinan Engin'i ağırladı.

"Başbakan'ın futbola etkisi ne kadar?" sorusunu,
"Türkiye'de futbol Başbakan'ın kontrolündedir" diyerek yanıtlayan Engin,
"Bugün Başbakan istemese pek çok insan koltuklarında oturamaz. Bunlara
Demirören ve Aziz Yıldırım da dahil" şeklinde konuştu.
Ya hocam yatak odasına kadar karışan bir başbakan futbola mı karışmaya14

Aptallığıma verin.. 2013 - 2014

cak!!!
***
Haydarpaşa, İstanbul Milli Eğitim Binası derken bu hafta tarihi Galatasaray
Üniversitesi de yandı.
Aklıma hemen Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın , itfaiyenin yeterli olmadığı
iddialarına karşı "New York itfaiyesiyle yarışırız" demesi geldi!
Demişti de ne düşünmüştü.
Yarışırız sonuç belli nasıl olsa fark yeriz mi!
Aptalığıma verin ama yoksa bu yangınlar yeni bir ekonomik model olabilir
mi?

Yak - işlet – devret.
Kulağa da hoş geliyor hani.
***
Bu ne ironi!
Batılı Patriotlara(yurtseverlere) karşı Türk yurtseverler...
***
"Kadına şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin katkısının sağlanması projesi" kapsamında 2010 yılından beri gerekli eğitimi aldığı söylenen vaizeler
illerdeki kadın sığınmaevlerine rutin ziyaretlere başladılar.
Projenin ikinci adımında, sadece kadın sığınma evlerine değil, hastane, ceza15
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evi, huzurevi ve çocuk yurtlarına da din görevlileri atanmasını söz konusu.
Sağolsunlar bu dünyayı bitirdiler sıra diğerinde.
Artık buna ileri demokraside sosyal devlet değil ruhi devlet denir.
***
Bu hafta çok sesli CHP’yi dinlerken tenis maçı seyreder gibi olduk .
Bir sağa bak
Bir sola bak
Boynum ağrıdı.

Aptallığıma verin ama işte değişim...
04 Şubat 2013
Başbakan Erdoğan: Gaziantep’teki patlamada 5 ölümüz var, neyse 8...
Başbakan Erdoğan partisinin grup konuşmasında gündemi değerlendirdi. Bu
sırada Gaziantep'teki patlamanın haberini alan Erdoğan, bir skandala imza
attı.

Erdoğan, ÇHD, CHP ve BDP’yi de hedef aldığı konuşmasında yine “tek millet,
tek devlet ve tek bayrak” derken, Gaziantep’te hayatını kaybeden 8 işçi için
ise şu değerlendirmede bulundu:
"Gaziantep’teki patlamada 5 ölümüz var. (8 uyarılarının üzerine) Neyse 8."
Başbakan Erdoğan AKP seçmeni değil diye düşündü sanırım…
İstatistik olarak!!!
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Cumhuriyet gazetesi en iyi okuyucusunu buldu.
Kim mi?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan….
Ama 2013’e geldik başbakan 1940’ları okuyor.
***
Halen Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Sarıgül, daha önce
Yaşar Nuri Öztürk'ün kurduğu Halkın Yükselişi Partisi (HYP)'ni devralarak
örgütlenme kararı almış.
HYP ile yapabileceği AKP’nin yükselişine yardımdır.
***
Kuvvetler ayrılığından şikayet eden Başbakan, asker kalmadı diye şimdi de
yargıdan şikayet ediyor.
Yakında ülkede yargı kalmadı adalet nerede derse şaşırmayın
***
'Ulusa sesleniş' konuşmasının adı 'Millete Hizmet Yolunda' oldu. Erdoğan'a
video desteği de geliyor.
'Ulusa sesleniş' ne kadar da askeri bir rejimden kalma idi, kulağıma sanki
halka hesap verme gibi gelmiştir.
Ama
'Millete Hizmet Yolunda' bir de video destekli filan olunca, hesap verme ye17
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rine reklamla beyin yıkama olduğu daha açık oldu.
***
Ankara'da Valiler toplantısına katılan Başbakan Erdoğan, bazı açıklamalarda
bulundu. Erdoğan, "Gazetelerin yazdıkları çizdiklerine değil, halkımıza bakın.
Ayakkabısız çocukları gösteriyorlar, sanki Türkiye’de tüm çocuklar ayakkabısız dolaşıyor" dedi.

Aptalığıma verin ama yoruma ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum
Başbakan haklı en azından kendi etrafının ve onların cocuklarının ayakkabıları var.
***
Türkiyenin on yılda geldiği duruma şöyle kısaca bakalım mı?
İleri demokrasiyi ve onun getirdiği hizmetleri bir irdeleyelim.
Kendisine Türk ya da vatansever diyenler için; Ergenekon, Balyoz, Ayyışığı,
OdaTv, Sarıkız hizmetleri…
Kürdüm diyenlere; KCK davaları kapsamına alınmanız ve bu kapsamda hizmet almanız olası…

Müzisyen, avukat ya da dahası solcu musunuz? DHKPC, MKP, Devrimci Karargah davaları kapsamındasınız.
Yok canım Türkiye’de siyaset tehlikeli mi diyorsunuz… Ben ne sağcı ne solcuyum futbolcuyum mu dediniz?
Sizin için şike, mafya veya çete olarak yargılanma olanakları…
Yok yok ben sade vatandaşım mı dediniz… O halde özel üstün teknolojiyle
üretilmiş; seks rüşvet ve yolsuzluk kasetleri, doğal biber gazı, özel çelik jop
18
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hediyeleri hizmetler dahilinde…
Her derde deva ileri demokrasi.
Herkese Özel Paketler…
***
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç öğrenci kamplarındaki harem-selamlık uygulamasını savundu.
"Bu adımınız gelecekte başka adımların habercisi mi?" sorusuna
"Kampları kız ve erkek olarak ayırdık. Kız ve erkek olarak, deniz ve doğa
kamplarını ayırmadan önce, kız öğrencilerin, kız gençlerimizin kamplardaki
katılım oranı yüzde 23 düzeyindeydi. Kız ve erkek olarak ayırdıktan sonra
kızların kamplara katılım oranı, yüzde 51 düzeyine çıktı. Önceden bakanlık
olmadığı için bu faaliyetler çok daha düşük düzeyde yapılabiliyordu. Ayırmadan önce 27 bin gençten, yüzde 23, yani yaklaşık 7 bin kız katılmış. Geçen
yaz kamplara 200 bin genç katıldı ve yüzde 51. Bu yaz hedefim 500 bin. Bunu başka yere mal etmemek lazım. Anadolu insanı, bu meselelere çok muhafazakar bakış açısıyla yaklaşıyor. Kızların sayısını artırabilmek için bu önlemleri almak mecburiyetindesiniz."
İşte değişim
Bazılarının hayaliydi gerçek oldu.
***
’Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, Kafkaslardan, Boşnaklardan
gelenler, siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz. Haddinizi bileceksiniz. Dağdan
gelip bağcıyı kovma hakkına sahip değilsiniz.’
Bu sözü sizce kim söylemiştir………..
19
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BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık.
Bunu,
’Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, Kürtler, siz bu ülkenin sahipleri
değilsiniz. Haddinizi bileceksiniz. Dağdan gelip bağcıyı kovma hakkına sahip
değilsiniz.’
diye söylerseniz faşist olursunuz aman dikkat!
Yaşasın ilerti demokrasinin kendine demokratları.
***
Haftalık bölgesel içki yasağı raporu:
ODTÜ’ye bağlı Eymir Gölü yerleşkesi, Santral İstanbul ve polisevlerinin ardından alkole bir yasak da TCDD’den geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait seferlerin bir bölümünde “yolcular rahatsız oluyor“ gerekçesiyle alkol satışları durduruldu.
Tren yolcuları, tren restoranının menüsünde yer alan alkollü içecekleri istediklerinde ‘kalmadı’ yanıtıyla karşılaştılar.
***
Politika bir insanı ne kadar değiştirebilir...
Gecen hafta Türkiye’de görülmemiş bir değişim yaşandı.
Bir iki yıl evvel “Başbakan padişah olmak istiyor... Bu hükümete zıkkımın kökünü göstereceğiz... Hükümet yolsuzluk çukurunun içinde.. Başbakan rantın
babasını getirdi .. At üzerinde duramayan ülkeyi de yönetemez” diyen Eski
Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu AKP’ye geçip başkan yardım20
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cısı olunca, Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi 10 yıl daha
yöneteceğini söyledi ve ekledi “Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilelebet ve ebedi başkanıdır.”

Aptallığıma verin ama Basın Ataşesiymiş...
11 Mart 2013
CHP İstanbul milletvekili Oktay Ekşi, Türkiye’nin Bern Büyükelçiliğine Basın
Ataşesi olarak atanan Hacı Mehmet Gani hakkında, ilginç iddialarda bulundu
ve konuyu TBMM gündemine getirdi.
Hukuk mezunu olan Gani, Mayıs 2012’de Bern’e Basın Ataşesi olarak atanmış.
Oktay Ekşi, aylık 12 bin dolar maaşla göreve getirilen Gani’nin, yabancı dil
bilmediği için, ayda 6 bin dolara tercüman tutulduğunu, eşinin ise ayda 8 bin
dolar maaşla, Bern Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine ‘’Hafize’’ kadrosu ile atandığını savundu.
Başbakan yardımcısı Bülent Arınç tarafından cevaplandırılması istemiyle
TBMM’ye bir önerge de veren Ekşi şu soruları yöneltti:
‘İsviçre Bern Büyükelçiliği Basın Müşavirliğine 2012 Mayıs ayında Bay Hacı
Mehmet Gani’nin atandığı, kendisinin İsviçre’de basın müşavirliği yapabilmesi için gerekli Almanca, Fransızca, İtalyanca dillerinden hiçbirini bilmediği
ve bildiğini iddia ettiği İngilizce’nin de “Nasılsınız?” sorusunu yöneltebilecek
düzeyde olduğu;
Gani’nin yabancı dil eksiğini telafi için Bern Büyükelçiliğimizin Maliye Bakanlığından kadro istediği ve 6 bin dolar maaşla bir kişinin işe alındığı; 2012 Kurban Bayramı dolayısıyla İsviçre basınına Türkçe bayram tebriki gönderdiği,
ancak Türkçe bilmeyen ve Kurban Bayramı’ndan haberdar olmayan İsviçreli
gazetecilerin bu mesajın içeriğini ve sebebini anlayamadıkları;
Gani’nin bu görevi karşılığında ayda 12 bin ABD Doları maaş aldığı; eşi Özlem Gani’nin sınava tabi tutulmadan, Bern Din Ataşeliğinde 8 bin dolar maaş
21
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ve ‘Hafize” unvanıyla görev yaptığı ve kur’an kursu mezuniyeti dışında
(İmam Hatip Lisesi; İlahiyat Fakültesi gibi) herhangi bir eğitim kurumu diplomasının bulunmadığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Gani ve
eşinin tayin edildikleri bu görevler için gerekli asgari koşullar nedir? Bu koşulları karşılamışlar mıdır?”
1969 yılında Amasya’da doğan Gani, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirdi. Enerji Bakanlığı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığında Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. Daha sonra
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Hukuk Müşaviri oldu, Anadolu Ajansı Denetim Kurulu üyeliğine getirildi. 2012 yılı Mayıs ayında da,
Türkiye’nin Bern Büyükelçiliğine Basın Müşaviri olarak atandı.
Gani son seçimlerde Amasya’dan AKP milletvekili adayı olmuştu.
Hiç sanmıyorum ama umarım CHP İstanbul milletvekili Oktay Ekşi yanılıyordur.

Aptallığıma verin ama yoksa Türkiye de alıştırıldığımız akıl dışılığın doruk
noktasına ulaştığımızın resmi kayıtıdır.

Ayranda alık olmak pardon balık olmak.
27 Nisan 2013
"Dahası, alkollü bir içki olan bira, Cumhuriyetin ilk yıllarında, yayımlanan bazı
kitaplarda, maalesef, ‘milli bir halk içkisi’ olarak takdim edilmiştir. Halbuki
bizim milli içkimiz ayrandır” dedi. Erdoğan’ın milli içkiyi ayran ilan etmesinin
ardından Twitter’dan çok sayıda tepki geldi.
Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle
düzenlenen Global (Nedense Küresel değil) Alkol Politikaları Sempozyumu’nun açılışında konuştu. “Men-i Müskirat” adındaki yasaya dikkat çeken
Erdoğan, 14 Eylül 1920’de yürürlüğe giren bu yasayla ülkede içki üretimi ve
tüketiminin yasaklandığını ancak yasanın uzun süre yürürlükte kalamadığını
anımsattı.

22
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Erdoğan “Çağdaşlaşacağız, modernleşeceğiz, uygarlaşacağız, alafrangalaşacağız’ denilerek, adeta taklitçi bir anlayışla alkol tüketimi özendirilmeye ve
teşvik edilmeye başlandı. Ankara’da, Atatürk Orman Çiftliği’nde, çocuklara,
adeta süt gibi, meyve suyu gibi alkolü içkiler içirilmeye başlandığını gösteren
fotoğraflar elimizde var” diye konuştu.
Medyaya da yüklenen Erdoğan, alkol kullanımı sırasında işlenen suçlara ilişkin cezaların da artırılacağını bir kez daha yineledi. Erdoğan, özetle şunları
söyledi: “Kısa zamanda gazetelerde de alkollü içki reklamlarının yapılması
yasaklanacak. Şu anda sigara paketlerinin ve diğer tütün ürünlerinin ambalajları üzerinde uyarılar yer alıyorsa aynı şekilde, alkollü içki ambalajları üzerinde de uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar başlattık.”
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da şunları söyledi: “... Bazı yerel yöneticiler, Edirne’de ‘Bu Sokakta Hayat Var’, Antalya’da ‘Oktoberfest Bira Festivali’ gibi gençlere alkolün cazibesini sunmakta. Bu kaygı verici programların
yerini bir an önce sağlıklı çalışmaların alması gerektiği kanaatindeyiz.”
Aptalığıma verin ama sanırım Kandil'in üstüne bir bardak ayran için..

Mezara kadar saltanat için anlaştılar!!!
08 Mayıs 2013
TBMM'de bulunan 4 parti ilk kez bir kanun teklifine topluca imza attı. Hiçbir
konuda anlaşamayan AKP-CHP-MHP ve BDP'li 12 Grup Başkanvekili tarafından imzalanan teklif ile milletvekillerine yeni haklar geliyor. Vekillere trafikte
geçiş üstünlüğü ve ceza muafiyeti, protokolde öncelik, eski vekillere diplomatik pasaport, 12 maaş ölüm yardımı ve süresiz silah ruhsatı geliyor. Maaş
ve sosyal haklar da yeniden düzenleniyor.
22 maddeden oluşan kanun teklifi ile, Anayasa ve yasalarla verilen hakların
yanı sıra, halen görevde ya da emekli olanlar için de yeni ayrıcalıklar tanınıyor. Milletvekillerine en yüksek devlet memuru maaşı, mali ve sosyal hakları
ve bu maaşın yarısı oranında da ödenek biçiminde aylık ücret verilecek. Ma23
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aşlar haczedilemeyecek. Bazı kalemler de gelir vergisine tabi olmayacak.
Eski ve yeni vekillerin ve ailelerinin tedavi masrafları da ömür boyu TBMM
bütçesinden karşılanacak. Kamuya ait tüm sosyal tesis ve imkanlarından o
kurumun en yüksek dereceli personeli gibi yararlanacaklar. Eski ve yeni milletvekillerine süresiz silah ruhsatı da verilecek ve bu ruhsatlar vergi resim ve
harçtan da muaf olacak. Temsil niteliği olan görevleri için yaptıkları maraflar
da TBMM bütçesinden ödenecek.

Teklif kanunlaşırsa, eski ve yeni milletvekilleri Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmayacak. Araçlarına trafikte ceza kesilemeyecek, plakaya kesilenler ise adreslerine değil TBMM’ye
gönderilecek.
Vekil araçlarına "Geçiş üstünlüğü" de tanınacak. Veki otoları, ambulans, itfaiye, polis araçları gibi, geçiş üstünlüğüne sahip olacak. Vekillerin protokoldeki
sırası da öne çekiliyor. Halen protokolde 22. sırada olan milletvekilleri, Kuvvet Komutanlarının hemen arkasında yer alacak. İllerdeki törenlerde ise Vali'den sonra gelecekler. Törenlerde, emekli vekiller için de yer ayrılacak.
Milletvekilleri görevleri süresince kullandıkları diplomatik pasaporta, eski
vekil olduktan sonra da sahip olacaklar. Mevcut uygulamada halen görevdeki milletvekilleri diplomatik pasaport kullanabilirken, parlamento dışı kalanlara "Yeşil" pasaport veriliyor.
Vefat eden milletvekilleri için Ankara’da TBMM tarafından, Ankara dışında
ise Valiliklerce cenaze töreni ve organizasyon yapılacak. Ölün eski ve yeni
milletvekillerinin ailelerine 12 maaş tur-tarında ölüm yardımı da verilecek.
Kanun teklifine AKP Grup Başkavekilleri Mustafa Elitaş, Nurettin Canikli, Mahir Ünal, Ahmet Aydın, Ayşenur Bahçekapılı, CHP Grup Başkanvekilleri Muharrem İnce, Akif Hamzaçebi, Emine Ülker Tarhan, Mehmet Şandır, Oktay
Vural, BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken imza attı.
Aptalığıma verin ama belki şu soruları sormak da lazım.
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Bu tasarı milletvekillerinin oylaması sırasında kaç milletvekili red kullanacak?
Türkiye bu vekillerin harcamalarına daha nekadar dayanır?
Bu milletvekillerinin, eski milletvekillerinin ve tabi yakınlarının halka maliyeti
ne?
Acaba diyorum meclisi de özelleştirsek mi?

Aptalığıma verin ama Reyhanlı’da bir şey olmuş
diyemiyoruz.
12 Mayıs 2013
Dün Reyhanlı’da olan, pardon olduğunu düşündüğümüz patlamalar hakkında haber yapamıyoruz. Sağolsun İleri Demokrasinin Adaleti 11.05.2013 tarihli ve 2013.584 D iş sayılı kararı ile haber yapmak yasaklanmış. Ne patlaması nerde... neden... hadi canım!!!
Dünkü patlama ile ilgili T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesininin aldığı yayın
yasağı kararı ile Türkiye huzura erdi.
Karar metni hemen RTÜK web sitesinde yayınlandı.

Karar aynen söyle :
BASIN BİLDİRİSİ
17420072.621.03/ 182
11 Mayıs 2013
T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı
25
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, T.C.
Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yayın yasağı getirilmiştir. Mahkemenin 11/05/2013 tarihli ve 2013/584 D.İş sayılı sayılı kararı aşağıda yer almaktadır.
Yayın kuruluşların dikkatine önemle sunulur.
T.C. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı
DEĞİŞİK İŞ NO: 2013/584 D.İş.
HAKİM: NURDAN ARSLAN 120699
KATİP: HANİFİ ULUÇ 154416
TALEP: Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı 11/05/2013 tarih ve 2013/1597
soruşturma sayılı yazısı ile;

11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin
ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere;
Görsel, yazılı ve internet yayın organlarında olaya ilişkin delil niteliğinde
bulunan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri ve olayda yaralanan ve ölenlere
ilişkin görüntülerin yayınlandığı tespit edildi.
Ceza Muhakemesi Kanununun tüm hükümleri, Ceza Muhakemesi Hukuku genel ilkeleri, CMK md. 153 Kalem Yönetmeliği md. 45 (Değişik R.G.
24/12/2010-27795) (5371 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm
koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla
soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir) hükmü ve Basın Kanunu md.3
vd hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, hazırlık soruşturmasının gizliliği
izahtan vareste olduğu,
Hazırlık soruşturmasının gizliliğinden amaç ise soruşturmaya ilişkin delil
kapsamında olan her bilgi ve görüntüdür. Bu kapsamda yasanın ve CMK
madde 153’ün amacı soruşturmanın gizliliğini korumaktır. Bu gizliliğin müda26
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fiye karşı korunmasının yanında müdafi dışındaki kişi ve kurumlara karşı da
korumanın esas alındığı,
Ayrıca soruşturmaya ilişkin patlama olayıyla ilgili olarak yazılı ve görsel
medyada yayınlanan olay yerinin ayrıntılı görüntüleri, olayda ölen ve yaralananlara ilişkin görüntüler ve bilgiler de olay soruşturmasına ilişkin ve soruşturma kapsamındaki bilgi ve görüntüler olup bunların görsel ve yazılı medyada yayınlanması da soruşturmanın gizliliğine zarar verecek ve soruşturmanın
geleceğini tehlikeye düşürecek hususlardan olduğu,
Tüm bu nedenlerle söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve olayda ölen ve yaralananlara ilişkin
ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve görüntülü yazılı ve görsel medyadaki
yayınlar ile internet ortamındaki bu kapsamdaki bilgilerin CMK madde 153
vd maddeleri gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve mütaala edilmiş olmakla,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının TALEBİNİN KABULÜ İLE;
11.05.2013 tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve pek çok kişinin
ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlama ile ilgili söz konusu soruşturmaya ilişkin ve dosya ve soruşturma kapsamı içinde kalan olay yerine ve
olayda ölen ve yaralananlara ilişkin ve olay içeriğine ilişkin her türlü sesli ve
görüntülü, yazılı ve görsel medyadaki yayınlar ile internet ortamındaki bu
kapsamdaki bilgilerin CMK md. 153 vd maddeleri gereğince YAYINLANMASININ VE GÖSTERİLMESİNİN YASAKLANMASINA,
2- Hazırlık evrakının gereği için Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine dair evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda CMK’nın 35/1, 231/1
maddesi uyarınca 232/6 maddesine uygun CMK’nun 267-268 ve devamı
maddeleri uyarınca kararın öğrenildiği günden itibaren yedi gün içerisinde
tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine beyanla mahkememize verilecek
dilekçe ile mahkememizce değerlendirildikten sonra gerektiğinde reddi halinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine resen gönderilecek evrakta itiraz
yolu açık olmak üzere verilen karar fıkrası tutanağa geçirildi. Gerekçesi ana
çizgileri ile açıklanarak ilgililerin karardan bir örnek alabileceği bildirildi. Dos27
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ya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 11/05/2013
***
Sağolsun Adalet Bakanlığı, üzülmemizi istemeyip hemen bir çözüm bulmuş.
Ayran kurtarmıyorsa...
TRT’de “Osmalı tokatı” var
Show’da “Benzemez kimse sana” ki kesinlikle bize kimse benzemez sanırım
ATV’de “Yağmurdan kaçarken”
Fox’da “Lale devri”
Star Tv “Survivor”
Kanal D’de “Ben bilmem başbakan, şey pardon eşim bilir.”
Dandini dandini dasdana
Danalar girmiş nereye
İyi uyukular Türkiye...

Aptalığıma verin ama şeriata bir kala...
28 Mayıs 2013
Başbakan AKP''nin grup toplantısında alkol yasağını savundu.. İşin özü “İki
ayyaşın yaptığı yasa muteber de din’in emrettiği mi değil” dedi. Aptallığıma
verin ama kim bu iki ayyaş... yok canım herhalde alkol yasağı 1926'da kaldıran o günkü Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü değildir herhalde. Ya da aptallığıma vermeyin!
İşte konuşmadan bazı bölümler:
28
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"Bizim insana bakışımız son derece nettir. Bizim için insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir, yaradılmışların en şereflisidir. İnsanı maddi ihtiyaçları olan
bir varlık olarak göremeyiz. Yollar inşa etmek, konutlar ihya etmek elbette
önemlidir, ama yetmez. Biz insana manevi ihtiyaçlarını sunmak özgür ortamı
tesis etmek özgür atmosferi oluşturmakla mükellefiz.
2053'e giderken binlerce Fatih Mehmet, Molla Gürani, Akşemsettin yetişsin
istiyoruz. Çocuklara sadece bilgisayar vererek, yeni Mimar Sinanlar, Itriler
yetiştiremeyiz. Biz yeni ufuklar vermek zorundayız. Bütün sivil toplum örgütleriyle medyasıyla el ele vererek dayanışma içinde yapmalıyız.
Medya dizi filmleriyle gençliğimize düşünmeyi, okumayı değil farklı uygulamaları telkin ederse, o zaman aradığımız nesli bulamayız.
Bu ülkede dayatma yapıldı, biz hiçbir dayatmanın içinde değiliz, fakat dayatmaya da müsamaha göstermeyiz. Çoğunluğun azınlığa tahakküm etmesini
istemeyiz ama azınlığın çoğunluğa dayatma yapmasının önünde dururuz.

Yazın bakalım nereye kadar yazacaksınız. Bilim sizin düşündüğünüz gibi tavsiyelerde bulunmuyor. Bilim bunun zararlı olduğunu çok net ortaya koyuyor.
Basit gördüğümüz sigara insanı lime lime doğruyor. İnancı gereği yapıyor
diyorlar. Hangi din olursa olsun din doğruyu emrediyorsa din emrediyor diye
karşısında mı duracaksınız? İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da
dinin emrettiği bir yasa sizin için neden reddedilmesi gerekiyor.
Hangi din olursa olsun bir dini doğruyu emreder. Biz ortaya tercihler koyduk.
Alkolü ve sigarayı yasaklamak söz konusu değil: Günlerdir yurt içinde yurt
dışında alkol yasaklandı diye propaganda yapılıyor. En hafif tabiriyle yalancıdırlar. 10 yıldır kimsenin yediğine içtiğine karışmayız bundan sonra da karışmayız karışana da müsamaha göstermeyiz. Biz uzayda yaşamıyoruz, hangi
ülkede ne oluyor biliyoruz. Bu hafta sonu bir piknik yerinde baba çocuğunu
parka götürüyor elinde bira şişesi. Kendi çocuğuna özensiz davranıyorsun
başka çocukları niye özendiriyorsun. Ölüm gelmeden önce tedbirimizi almaya mecburuz. Trafik kazaları olduğu zaman şoför koltuğunun altında ya da
yanında şişeleri hep polislerimiz bulmuştur. Anne evde feryat eder. Anne
sen çocuğunun daha önce ne yaptığına bakıyor muydun.
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Kazada alkol kullanmayan insanın ne günahı var. Bir devlet olarak buna karşı
tedbir almak zorunda değil miyiz? Trafik terörü denen bir vahşet var. Bu trafik terörüne karşı tedbirimizi almak zorundayız. Alkollü olarak araç kullanılmasına seyirci mi kalalım. Arkadaşlar kusura bakmayın ben emeği geçenleri
kutluyorum. Bu tarihi bir adımdır bu trafik kazalarını da ciddi oranda azalma
yaşanacaktır.
Biz yıllardır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Aile içi şiddet kavga boşanma. Bakıyorsunuz bunların altında alkol çıkıyor. Evde tekme tokat hanımını darma
duman ediyor. Bunları görmezden gelemeyiz. Anneler babalar feryat ediyor.
Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Hiç kimse alkolü bir kimlik meselesi haline getirmemeli. Çıkan düzenleme kimsenin yaşam tarzına yönelik
bir müdahale değildir. Bunu bu çekilde lanse edenler art niyetlidir. İçeceksen
git alkolünü al git evinde iç. Gene git ne içeceksen gene iç. Biz buna karşı
değiliz biz buna belli saatlerde belli yerlerde buna müsaade etmiyoruz. Dünyada kiliselerde 180 metre mesafe kaydı koyanlar var. Bizimkisi 100 metre.
Biz hassasiyeti gereken bir adımı atıyoruz; Bize nice anneler geldi okulların
etrafı tinercilerle dolu. Çocuklarımızı alıp yakınlardaki viranelere götürüp
uyuşturucu bağımlısı haline getiriyorlar diye. Yapmayalım mı engellemeyelim mi? Yapılması gereken ne ise biz bunu yapıyoruz ve yapacağız.
Yasa için emek sarfeden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize
destek veren Milliyetçi Hareket Partisi'ne de teşekkür ediyorum."
Sorması ayıp belki saygısızlık yapıyorum ama Türkiye’de kişi başı alkol kullanımı ne kadar?
Örnek alınan batılı ülkelerde kişi başı alkol kullanımı ne kadar?
Eğer dini bir öncelik yoksa “din’in emrettiği mi değil” sorusu dine bir referans olmuyor mu?
Laik bir ülkede idarecileri insanların inaçları ile ilgilenir mi?
Yoksa sadece onların istedikleri şekilde ibadet etmeleri için olanaklar mı sunar?
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Yoksa bu tartıştığımız konu Reyhanlı, Bakan Babaca’nın e-postaları ya da
Suriye’nin bugünki çıkmazını örtmek için mi?
Daha aklımdan bir çok soru geçiyor ama haddimi aşmayayım!!!
Aptalığıma verin ama ileri demokrasiyi her Salı ağır ağır sindiren bir Türkiye…
Dönüşü olmayan yolun sonuna kaç adım kaldı …

Aptalığıma verin ama andımızdan vazgeçtik.
12 Ekim 2013
Ya biz ileri demokraside değil miydik? Neden demokrasi paketi açıklanıyor?
Demokrasi paketi dediğiniz şeyler diktatörlük gibi ilkel idarelerden temel
demokrasiye geçerken açıklanmaz mı?
Bu yüksek matematik okurken çarpım tablosu öğrenmek gibi bir şey.
Yoksa bizi bunca yıldır çarpıyorlar mıydı?
***
Milli Eğitim Bakanı Andımızı okuyan çocuklar için “zaten ne söylediklerini
bilmiyorlardı” demiş gazete haberinden okudum.
Anlayacağınız mantık, zaten bilmiyorlardı öğrenmelerine de gerek yok.. Güzel bir eğitim sistemi.
Çocuklar zaten fizik bilmiyorlar öğrenmelerine de gerek yok.
Çocuklar zaten kimya bilmiyorlar öğrenmelerine de gerek yok.
Çocuklar zaten matematik bilmiyorlar öğrenmelerine de gerek yok.
Çocuklar zaten edebiyat bilmiyorlar öğrenmelerinede gerek yok.
31

Aptallığıma verin.. 2013 - 2014

Ama topluca din eğitimi alıyorlar demek ki din bilgisi gerekli!
Böyle bir eğitim sisteminin yetiştirdiği yeni seçmen kitlesini görür gibiyim.
***
Başbakanımız "Devlet vatandaşına yaşam tarzı inanç mezhep, değer dayatamaz. Çocukluktan başlayarak format atamaz" derdi de ne oldu şimdi?
Yaptığı format değil, sabit diski değiştiriyorlar!
***
Neyse devam edelim...
Başbakan da televizyonda konuşuyor. Doğruyum demek ile doğru olunmaz
diyor... Hay azından öpeyim diyeceğim de yanlış anlarlar. Doğruyum demek
ile doğru olunmazı kanıtlayan önümüzde çok örneği var, en büyüğü de televizyonda konuşuyor.
***
Bazıları kırılmasın. İsterseniz Türk Halk Müziği ve Türk Sanat müziğinin de
adlarını değiştirelim. Ayrımcılık gibi oluyor.
***
Son halife Abdülmecid Efendi’nin “Avluda Kadınlar” adlı çıplaklık (nü) eseri,
düzenlenen müzeyede 1 milyon 600 bin TL’ye alıcı buldu.
Eseri, adı açıklanmayan bir koleksiyoncu satın aldı.
“Avludaki Kadınlar” tablosunda çıplak ve yarı çıplak kadınlar betimleniyor.

Bakın, +1 TV Ana Haber Bülteni sunucusu Yeşim Kam Ersöz, twitter’da ne
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yazdı:
“Tartışma şu: Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid'in nü tablosu ekranda nasıl
verilmeli? Memeler mozaiklenmeli mi? RTÜK ne der? :))”
Düşünebiliyor musunuz?
Son halifenin yaptığı resmin nasıl yayınlanacağı tartışılıyor.
RTÜK ve AKP kol kola medya üzerinde böyle bir baskı oluşturmuş durumda.
2013 Türkiye’sinin geldiği nokta!
***
Dünya Kız Çocukları Günü Çalıştayı’nda konuşan Başbakan Erdoğan, ’Artık bu
ülkede ulusalcı mulusalcı diye bir şey yok. Millet gerçeği var. Ben bir Tuğcubaşıyım’ dedi.
Peki Tuğcubaşı ne demek... Padişah tuğcularının başı.
Peki Tuğcu ne demek.. Osmanlı döneminde savaşlarda padişahın tuğlarını
taşıyan kimse.
Peki Tuğ ne demek.. Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların
ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs
Anlayacağınız tüy den kıldan işler..
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Aptalığıma verin ama Marmaray.
30 Ekim 2013
Cumhuriyetin 90.yılında T.C. ibaresinin kaldırıldığı yerlere Büyükelçilikler de
eklendi.
Türkiye'nin Avusturya Büyükelçiliği örneklerden sadece bir tanesi. Daha önce de Sağlık Bakanlığı, Valilik ve Ziraat Bankası gibi yerlerden T.C. ibaresinin
kaldırılması tepkilere neden olmuştu. Şimdi de Avusturya Büyükelçiliği'nin
tabelasında Türkiye Büyükelciliği yazıyor.
Darısı tüm Büyükelçilik ve konsolusluklara...
***
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin takipçilerine Marmaray tweeti
attı.
Fatma Şahin twitter üzerinden yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"4 rekat namaz yaklaşık 4 dakika. Allah kabul etsin. Bu kadar sürede,
#4dakikada Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya. Allah'a şükür."
Çağdaş Türkiyenin yeni zaman birimi Namaz...
Bir saat 60 Rekat Namaz

Bir gün 1440 Rekat Namaz
AKP sayesinde tüm T.C. vatandaşı şey pardon Türkiye vatandaşı cennetlik...
Gel de şükretme...
***

34

Aptallığıma verin.. 2013 - 2014

Tayyip Erdoğan, "Ateistin de hukukunu koruyacağız" demiş... Emekçinin,
emeklinin, yoksulun, Alevi'nin, Musevi'ini, Hristiyan'ın, Süryani'nin 'hakkını
hukukunu korudu' da şimdi sıra ateiste geldi...
Ateistler, dikkat canınızı kurtarmaya bakın, sıra sizde!.
***
Venezuela'da yoksullukla mücadele programı bundan böyle 'Yüksek Sosyal
Mutluluk Bakanlığı' ile kontrol edilecekmiş. Mart ayında kaybettiğimiz Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in başlattığı yoksullukla mücadele programları, bundan sonra bir bakanlık ile koordine edilecekmiş. Kuruluşunu Nicolas Maduro'nun duyurduğu "Yüksek Sosyal Mutluluk Bakanlığı", temel tüketim maddelerinde stokçuluk yapan, fahiş fiyatlar belirleyen tüccarlara karşı mücadele edecek ve yoksulların konut, beyaz eşya dahil olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayacakmış.
Haberde dünyada bir ilk olan "Yüksek Sosyal Mutluluk Bakanlığı" koltuğuna
Başbakan Yardımcılarından Rafael Rios atandı diyor.
Aptalığıma verin ama bunların çoğunu seçim öncesi Türkiye’de iktidar da
yapıyor. Hatta elektirik götürmediği yere beyaz esya dağıtıyor. - Elektirik getirmedik ama elektirilki alet getirdik kulanamayacağınızdan eskimez de- diye... Ana gıda maddeleri ise gırla, al makarnayı ver oyu..
Bir de dünyada ilkmiş Türkiye’de kaç seçimdir var.
Hem de bakanlık seviyesinde değil il komiteleri yetiyor...

***
29 Ekim de açılan Marmaray'da 1 günde 3 arıza yaşandı. Sabah saatlerinde
kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Yolcular tramvaydan indi ve Marmaray'ı
yürüyerek geçti. Sorun yok bir büyüğümüzün dediği gibi yürümekle tüneller
aşınmaz...
Öğle saatlerinde ise tüm seferlerin durdurulduğu anons edildi. Bu kez aşırı
yoğunluktan kaynaklanan bir sıkıntı yaşandı.
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14.10 itibariyle de Marmaray'da Anadolu - Avrupa yakası arasındaki seferler
kapı arızası nedeniyle durduruldu.
Bu arada bir arıza da Kadıköy-Kartal metrosunda oldu. Seferler sinyalizasyon
arızası nedeniyle yaklaşık bir saat yapılamadı. Arızanın giderilmesinin ardından Marmaray'da bir süre Sirkeci İstasyonu'nda durulmayacağı anonsu yapıldı. Bakan Yıldırım ise elektrik kesintisinin şehir şebekesinden kaynaklandığını söyledi. Anlayacağınız İstanbul gibi bir kentte, ulaşım elektirik sistemi
şehir şebekesine bağlıysa İstanbul halkı daha çok tünelde yürür.
Ne de olsa asrın projesi de, acaba hangi asrın?
Yoksa başbakanın fırçaladığı çanak çömlek sahibi eski istanbulluların ahı mı
tutuyor.
***

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Marmaray açılış töreninde işi
neydi bilen var mi?
***
Aç Kapa Aç Kapa Gezi Parkı...
Şu parka bir kepenk yapsalar da ne zaman açık ne zaman kapalı anlasak...
***
Bir de alıntı yapalım..
MELİH GÖKÇEK'E TWİTTER'DAN SORDUKLARI SORULARDAN BAZILARI :
•25km mesafeye 40km uzunluğunda konvoyu nasıl sığdırdınız?
•Twitter ve TV programları haricinde kalan zamanınızı nasıl değerlendiriyor36
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sunuz?
•Söyler misin Ankara belediyesinin nasıl Newyork'dan daha fazla borcu oluyor?
•Issız bir adaya düşsen atacağın ilk 3 tweet ne olurdu ?
•Seni yapmışlar ama olmamışsın, farkında mısın?
•Melih bey bu kadar boş ve gereksiz olmanızın bir sırrı var mı? Yoksa aileden
gelen bir gelenek mi???
•Şimdiye kadar twitter üzerinden yüzbinlerce kapak biriktirdiniz. Bu kapaklarla tekerlekli sandalye bağışı yapacak mısınız?
•Neden mizah?
•Anne baba akraba mı sizin?
•1 sene 4 ay önce Redhack'i 2-3 haftaya yakalatacağına namus ve şeref sözü
vermiş biri olarak yakalatamadınız. Bu durumda siz ne oluyorsunuz?
•Melih bey dizilerinizi severek izliyoruz. Size sorum şöyle; Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?
•Melih isminin önündeki İ. nokta ne demek..?
•İlk hatalı çıkışınız 1948 diyorlar doğru mu?
•tweet atarak belediye başkanı nasıl olunuyor ve kaç para maaş alınıyor?
•Ne ile besleniyorsunuz?
•Başganım doğduğunuz yıllarda kürtaj yasakmış doğru mu?
•Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
•Sayın başganım ramazanda istemeden biber gazı yersek orucumuz bozulur
mu?
•Tomalar şehir içinde kaç yapıyor?
•Gaza niye gelmediniz, çok bekledik
•NE İÇİYORSUNUZ DA BU KAFAYI YAŞIYORSUNUZ
•Şaka mısın sen?
•İbram sen misin?
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•Bu Türkçe ile sizin kpss'de 70i geçemeyeceğinizi düşünüyorum; aynı fikirde
misiniz?
•Her biri 20 $'dan 100000 gaz fişeği atsan ne kadar harcamış olursun?
•Başbakan Twitter yasaklansın dediğinde "ee ben ne iş yapacam o zaman
diye düşündünüz mü ?"
•Emeklilik ne zaman hayırlısıyla?
•Topçu kışlası projesindeki odanız kaç metrekare?
•Bu sene oy- kömür endeksi ne durumda? Gezi Parkı olaylarından etkilenir
mi?
•RTE' nin yedek parçası olmaktan bıkmadın mı?
•Bugün ayın kaçı, yarın kaçı olacak?
•Bugün gönderdiğiniz TOMA'lar yarın nerenizi tırmalar?
•Çikolatalı biber gazı da çıkacak mı?
Melih Gökçek bilindiği kadarıyla Twitter'da 600 kişi ile davalık olmuştur.
***
Cumhuriyet Bayramınız mı? yoksa Cumhuriyet Bayramımız mı?
Yok yok bence...
Cumhuriyet Bayramı aklı ve vicdanı ile bağlı olanlara kutlu olsun...

Aptallığıma verin ama RTE istediği 75 milyon RTE..
15 Kasım 2013
Sokakta beş kişi. Bir arada bir noktadan bir noktata yürümesine polis izin
vermezken ileri demokrasimizde, eleştirdiğimiz hükümet bir kıtadan bir kıtaya toplu olarak denizin altında yürümeye bir şey demedi...
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Yaşasın Marmaray!
***
Aptalığıma verin ama Avrasya maratonu neden Marmaray’da yapılmıyor?
Hem güvenli olur hem yapılan yatırım boşa gitmemiş olur!
***
2013 yılının ilk on ayında en az bin 17 işçi ise can verdi.
Allahtan terörden kimse ölmüyor.
***
Başbakanımız kızlı erkekli aynı evde kalanlara karşıymış, yasa yapılacakmış.
Anlaşılan ileri demokrasiden ileri muhafazakarlığa çağ atladık.

RTE istediği 75 milyon RTE
***
Sünni Alevi,
Türk Kürt,
Laik Antilaik,
Başı kapalı başı açık,
Çapulcu evdeki %50,
onlar bunlar diye toplumu ayırmayı başaran başbakan şimdi kiz erkek diye
ayırıyor.
Yakında atomlarımıza da ayırmayı başaracaktır.
***
Cumhurbaskanlığı nişanından TC ve Atatürk çıkartılmış..
Haydi hayırlısı diyeceğim de…
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AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, TC ibaresinin ve Atatürk silüetinin kaldırıldığı devlet nişanı ile ilgili konuşmuş: "daha önce yapılan bir şey ömür boyu kalmak zorunda mı?"
Demek ki hayırlı değilmiş!
***
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin seçimler yaklaşırken araç filoları kiralayarak İstanbul'da trafik kaosu yaratacağını iddia etmiş, şaka değil.
Aptalığıma verin ama bunlar ne içiyorlar ?
İstanbulda kayıtlı 2,5 milyon araç var.
Varsayalım trafik sorunu yok ve CHP sorun yaratacak.
Peki trafiğe çıkaracağı araçları başka şehirden mi getirecek? İstanbul’dan
bulacaksa onlar zaten trafikte.
Hadi diyelim başka şehirden getirecek, kaç araç gerekiyor trafiği tıkamak
için?
Hadi yine Melih Gökçek’e uyalım ve hayal kuralım trafikteki araçların yüzde
20’si olsun.
Ne eder? 500.000 araç.

500.000 araçlık kiralama filosu var mı Türkiye’nin? Hadi diyelim dış mihraklar
yardım ediyor ve filoyu kurduk.
Günde ortalama 100 TL den kiralasan ne eder 50.000.000 yazı ile de yazalım
elli milyon günde.
Bu iş için kaç gün bunu yapacaklar da halk yılacak?
De ki seçime iki üç ay kala başladılar.
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Hafta sonlarında çalışmadılar ve atmış gün yaptılar. Bu hesaba göre işçilik,
benzin, sigorta hariç 60 x 50.000.000 = 3,000,000,000 TL kısaca ÜÇ MİLYAR
TL.
Ya da az sayıda araç trafiği ağır giderek felç edecek diyenleri duyar gibiyim.
Merak etmeyin İstanbul’da boş yol bulup ağır giden şöfürü ilk 100 metrede
döverek ekarte ederler.
Kusura bakmayın ben de başkan diye ciddiye alıp hesap yaptım.

Aptallığıma verin artık.
***
8 milyar lira maliyetle hayata geçen Marmaray’da skandal!.. Marmaray’a
binen yolcular için bastırılan hatıra biletinde projenin adı ‘Maramaray’ olarak yazıldı.
Aptalığıma verin ama tam bir Hatıra Bileti olmuş. Basamayanın eline sağlık.
***
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahat yeri Anıtkabir’i 10 Kasım törenlerinde 1 milyon 89 bin 615 kişi ziyaret etti.
Ziyaret etmek isteyip de edemenyenlerin sayısını acaba kaç kişidir?
***
Son 15 yılda
241 polis,
91 asker,
17 özel tim,
15 korucu,
45 gardiyan tecavizden yargılandı. Hiçbiri hapis cezası almadı.
Tecavüze uğrayan kadınların %54 ü 18 yaşından küçüktü.
2002 yılında 66 kadın öldürülürken, 2009 yılının ilk yedi ayında bu sayı 953’e
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çıktı.
***
Türban Meclis’e demokrasi adına çok yakışıyor….!!!

Aptallığıma verin ama halı hangi renk?
20 Kasım 2013
Başbakan Erdoğan bu hafta AKP grup toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı!!!
Aptalığıma verin ama gercekten çarpıldım.
Erdoğan, Ahmet Kaya’nın linç edildiği 1999 Magazin Gazetecileri Derneği
Ödül Töreni'nde yaşananlara şöyle gönderme yaptı: “Ahmet Kaya’ya kimler
saldırdı? Gezi Parkı’nda bize saldıranlar saldırdı. Şimdi diyorlar ki ‘ben o sırada tuvaletteydim, ben o sırada dışarıdaydım’, ulan hepiniz oradaydınız. Kamera kayıtlarında hepinizi görüyoruz.” ….
Kamerada görünenlere bakarsak...
Diyarbakır’da buluştuğu İbrahim Tatlıses mi Gezi’de AKP’ye saldırdı?
Mahsun Kırmızıgül mü?

Özcan Deniz mi?
Ajda Pekkan mı?
Mustafa Topaloğlu mu?
Yoksa “akil adam” Kadir İnanır mı?
Ama son gelen habere göre Kadir abimiz tuvaletteymiş…
***
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Aptalığıma verin ama gerçekten çarpıldım dedim ya devam edelim.
“Almanların Goethe Enstitüsü, İspanyolların Sokrates Enstitüsü var. Biz bunların karşısında Yunus Emre Enstitüsünü kurduk” dedi.
Yunus Emre’yi anladık ama İspanya’da Sokrates ne için?
Sakın Cervantes olmasın?
Arasında iki bin yıl ve Avrupa’nın iki ucu kadar fark var ama başbakanımızın
canı sağolsun.
İki bin yıl nedir ki, bana on yıl ikibin yıldan uzun geldi!
***
Başbakan Ahmet Kaya’ı linç edenlerden şikayet ediyor
Tamam…
Şimdi haftanın sorusu:.
O gün Ahmet Kaya’yı linç edenler ile bugün Mehmet Ali Alabora’yı linç
edenler arasındaki 7 farkı bulun, ömür boyu ayorum üyeliği bedava!
***
Yaklaşık 70 milyar dolar serveti olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates “Artık
‘Dünyanın en zengini’ listesinde olmak istemiyorum” diye konuştu.
Windows 8’in neden çıkarıldığını şimdi anladım.
***
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Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın Bilgi Edinme Yasası kapsamında YSK'den
aldığı bilgiler, 2007 yılından beri ülke nüfusunun yaklaşık 5 milyon, seçmen
sayısının ise 12 milyon arttığını ortaya koydu.
YSK'nin Acar'a verdiği bilgiye göre,
2002 yılı genel seçiminde toplam seçmen sayısı 41 milyon 407 bin,
2007 yılında 42 milyon 799 binken,
2011 yılında 52 milyon 806 bine yükseldi.
YSK, 24 Ekim 2013 itibarıyla toplam seçmen sayısının ise 54 milyon 971 bin
olduğunu açıkladı.
YSK, bastırılan ve kullanılan oy pusulalarıyla ilgili olarak da bilgi verdi.

2007 yılı genel seçiminde 61 milyon 18 bin, 2011 yılında ise 69 milyon 163
bin birleşik oy pusulası bastırıldığını bildiren YSK, 2011 seçimlerinde oy kullanan seçmen sayısının 43 milyon 914 bin olduğunu açıkladı.
YSK'nin verdiği bilgileri değerlendiren Acar, son yıllarda yapılan seçimlerle
ilgili olarak seçmen sayısı ve seçim güvenliğine ilişkin ciddi tartışmalar yaşandığını belirterek, gerek seçmen sayısı gerekse oyların sayım süreçleriyle ilgili
ciddi kaygılar olduğuna dikkat çekti.

2007-2012 döneminde nüfusun yaklaşık 5.2 milyon arttığını, seçmen sayısındaki artışın ise yaklaşık 12 milyon olduğuna dikkat çeken Acar, şöyle dedi.
"Bu artış somut şekilde açıklanması gereken bir rakamdır. Nüfus 5 milyon
artarken nüfusun içindeki seçmenlerin sayısının 12 milyon artması mümkün
değildir. Açık ve kesin olan şey, seçim hilesi olduğudur. Mezardakilere bile
oy kullandırarak seçim kazanmaktadırlar.”.
İleri demokrasi dedik... Gelmişimiz geçmişimiz oy kullanıyor daha ne istiyorsunuz ki...
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***
Tarihi buluşma Türkiye'ye ne kazandıracak?
Aptallığıma verin ama tüm gazeteler, Diyarbakır gösterişinden sonra bu ya
da bunu eşit başlıklar atıyor…
Ne kaybedeceğiz diye soran yok mu?
***
AKP iktidarının son 9 yılında polis sayısı yaklaşık 59 bin kişi arttı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) aracılığıyla alınan polis memuru sayısı ise 43 bin 569 kişi oldu.
Bu 9 yıllık dönemde 15 bin 118 polisin KPSS’ye girmeden kuruma alındığı
belirlendi.
AKP iktidarı döneminde baskı ve şiddet kullanımında polislerin oynadığı rol
sıklıkla gündem oluyor.
En son Gezi olayları sürecinde binlerce insanın yaralanması konusunda polislerin arkasında duran Erdoğan, polislerin destan yazdığını söylemişti.
Devam edelim…
MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın KPSS ile yeni işe başlayan personel hakkındaki soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Emniyet
Genel Müdürlüğü’nde 2005-2012 yılları arasında göreve başlayan polis memurlarıyla ilgili verileri açıkladı.
Cumhuriyet’in haberine göre;
2005 yılında 161 bin 98 polis memuruna sahip Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bu sayı 2012 yılında 219 bin 785’e çıktı.
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Söz konusu dönemde 58 bin 687 polis memuru görev başladı.
Ancak aynı dönemde 43 bin 569 kişi KPSS aracılığıyla kurumda polis memuru
olarak çalışmaya hak kazandı.
Buna göre son 9 yıl içinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 15 bin 118 kişi
KPSS’ye girmeden polis olarak görev yapmaya başladı.

2012’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yalnızca 4 bin 19 kişi KPSS aracılığıyla
polis olarak girdi.
2012 yılında polis olarak göreve başlayanların sayısı ise 9 bin 196 oldu.
Buna göre 2012 yılındaki bu yeni 9 bin 196 polisten 5 bin 180’inin KPSS’ye
girmeden göreve başladığı ortaya çıktı.
Yaşasın İleri demokrasinin destan yazan AK Polisleri…
***
Eskişehir seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kuş sürüsüne çarptı. YHT'nin
ön kısmı telef olan kuşlar nedeniyle kana bulandı.
TCDD yetkilileri, saatte 250 kilometre hızla giden YHT'lerin zaman zaman kuş
sürülerine çarptığını söyledi.
Trenin ön tarafı telef olan kuşların kanlarıyla boyandı.
TCDD yetkilileri, Ankara- Eskişehir arasını 1 saat 20 dakikada alan YHT'nin ilk
yıllarda daha fazla kuş sürüsüne çarptığını belirterek şöyle dedi: "Bu artık
azalmaya başladı. Çünkü kuşlar da YHT'ye alıştı ve göç yollarını değiştirmeye
başladılar. Ancak zaman zaman göç eden kuş sürüleri YHT'ye çarpıyor. Kuş
sürüsü yüzünden YHT hızını düşürmeyecek, 250 kilometre hızla seferlerine
devam edecek. Zaman içerisinde kuşlar YHT'ye alışıp göç yollarını tamamen
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değiştirecektir."
Bilimsel bir açıklama neme lazım! Hatta şöyle de düşünebilirlerdi. Soyları
tükenince zaten göç de etmeyecekler.
***

Başbakanlık kapısındaki kırmızı halının yerine artık turkuaz halı seriliyor.
Aptalığıma verin ama neden bu renk hastalığı, kırmızının nesi var?
Dişişleri Bakanlığı basın toplantı salonunun konuşmacısının arkasında kalan
kısımdaki Dışişleri logosu da yeşile kaçan sarı üzerine ay yıldız.
Hatırlayanınız var mı ?
***
Davutoğlu, Türkiye’de gösteri özgürlüğüyle ilgili ise şunları söyledi:
“Türkiye’deki gösteri yapma hakkını, örneğin Gezi Parkı (protestolarını), sadece Avrupa’daki ülkelerle karşılaştırabilirsiniz, Ortadoğu ülkeleriyle değil.
Eğer yanlışlar varsa da bunlar kanunlar çerçevesinde ele alınır ama kimse
Türkiye’yi basın özgürlüğünün, toplanma özgürlüğünün, adil ve özgür seçimlerin olmadığı ülkelerle karşılaştıramaz. Türkiye’deki bu gösterilerin, Avrupa’daki gösterilerle benzer olmasından onur duyuyoruz.”
Aptallığıma verin ama dünyada aklı başında kimse gösterileri Ortadoğu ülkelerindeki gösteriler gibi algılamadı.
Ortadoğu ülkesine benzetilen polisin davranışı ve onlara emir verenlerdi!
***
Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın haberine göre Brookings konuşmasında
ise Davutoğlu, “Cumartesi günü Diyarbakır’da çok duygusal bir etkinlik vardı.
Yolda otobüste Şivan (Pever) ile yan yana
47 oturuyordum. Onu ülkesinden
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uzak tutan tüm o yanlış politikalar nedeniyle kendisinden özür diledim” dedi.
Ağzınıza sağlık diyeceğim ama bu ülkede Şivan’a gelene kadar özür dileneceklerin listesini yapsak…….. ooooooh!!!
Ne sizin iktidarınız ne de ömrünüz yeter!
***
Diyet endüstrisi sadece ABD’de 55.4 milyar dolar.
Araştırmalar ilkokul çağındaki kızların yüzde 69′unun dergilerdeki kadınlar
gibi ”mükemmel bedenlere” sahip olmayı istediklerini ortaya koyuyor.
Yüzde 81′i kilo almaktan korkuyor…
14-18 yaş grubu kızların yüzde 59′u kilo vermek için diyet yapıyor…
Kadınların günde en az 13 kez kendi bedenleri ile ilgili olumsuz düşünüyor,
yüzde 97′si günde en az bir kez, ”bedenimden nefret ediyorum” diyor….
Bilginiz olsun belki fikrinizi değiştirirsiniz.
Yoksa mutlu kadın kalmayacak.

Aptallığıma verin ama çocuk olmak zor!!!
26 Kasım 2013
Şefkat-Der, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye’nin çocuklara
ilişkin politikalarının sonucunda ortaya çıkan tabloya ilişkin bir rapor yayınladı.
Rapora göre son bir yılda aile içi şiddete maruz kalan 15 çocuk hayatını kaybetti, 20 çocuk da intihar etti. Türkiye'de sokakta yaşayan çocuk sayısı 3 bine, sokakta çalıştırılan çocuk sayısı ise 500 bine ulaştı.
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Aynı raporda sokakta dilendirilen çocuk sayısının 10 bine yükseldiği, yoksul
çocuk sayısı 4 buçuk milyona, çocuk işçi sayısı bir milyona, uyuşturucu kullanan çocuk sayısının ise 2 bin 550'ye çıktığı belirtildi.
Raporda yer alan diğer veriler şöyle:
* Bağımlılarının sayısı 99 bine ulaşmış durumda
* Son üç yılda suça sürüklenen çocuk sayısı 3 yılda 250 bin
* Tutuklu ve hükümlü çocuk sayısı 3 bin
* 1 yılda ilköğretim okuluna hiç kaydolmayan okulsuz çocuk sayısı 75 bin
* Son 3 yılda çocuk gelin sayısı 130 bini geçti
* Son 3 yılda kaybolan çocuk sayısı 27 bin (17 bini kız çocuğu)
* Son 3 yılda 500 bin çocuk hakkında adli polisiye işlem yapıldı
* 3 yılda seks kölesi çocuk sayısı 50 bine ulaştı

* Son 3 yılda tacize, tecavüze uğrayan adli mercilere yansıyan çocuk sayısı 70
bin
* Çocuklara karsı cinsel saldırı, taciz-tecavüz davalarında, 2008’den 2013'e
kadar yaklaşık % 400 artış var.
Bu ülkede sadece kadın olmak değil çocuk olmak da zor…
***
Başbakan Erdoğan’ın grup toplantısında kullandığı ’ulan’ kelimesi için savunma, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın Başkanı (TİKA) Serdar Çam’dan geldi. : ’Ulan’ delikanlı demek.
Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Büyük Türkçe sözlükte ise, "ulan" kelimesi
şöyle açıklanıyor:
ULAN: ünl. kaba 1. Ey: “Ulan, bizim sokak çocukları ne insan şeyler be!” -M.
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Ş. Esendal. 2. Öfke ve nefret anlatan bir seslenme sözü: “Uşaktım ulan ne
olacak, dediği zaman kimse sesini çıkarmazdı.” -S. F. Abasıyanık.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ULAN: Oğlan
Şimdi ben Ulan başbakan dersem demek ki başbakan bana kızmaz… Umarım!!!
***
Başkanvekili Sadık Yakut, kız ve erkek öğrencilerin birlikte eğitim yapmasının
büyük bir yanlışlık olduğunu, kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda okutulmasının gerektiği ve bu yanlışlığın önümüzdeki dönemde düzeltileceğini söyledi…
Bu sözleri söyleyen kişi sıradan bir vatandaş değildir. Malesef seçilmiş biri,
hatta TBMM'nin Başkanvekili.

Bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantı Salonunda, kamuya açık bir
resmi toplantıda söylenmiştir.
Bu sözlerin muhatabı olan kişiler de 14. Ulusal Çocuk Forumuna 81 i'den
temsilci olarak katılan kız ve erkek öğrenciler ile Çocuk Hakları Komitesi Üyeleri, öğretmenler ve görevliler.
Anlayacağiniz tam yeri. Bu bakımdan söylenen sözler çok önemli.
Bu mantığa göre öncelikle TBMM'de kadın ve erkek milletvekilleri ayrı salonlarda toplantılarını yapmalı, en azından oturma bölümleri ayrılmalıdır.
Elbette, okul öncesi çocukları, gösterilerde kadınlar tayt giyiyor diye sirke
götürmekten vaz geçen İl Milli Eğitim müdürleri, kız erkek merdivenini ayıran, yemekhaneyi haremlık selamlık yapan müdürleri de unutmadık.
Ya bu idareciler nasıl bir çocukluk geçirdiler!
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Türkiyedeki tüm erkekleri sapık mı sanıyorlar?
***
Rus basınına konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan “Nazım Hikmet’in mezarının
Rusya’da bulunmasının kültürel ve tarihi ilişkiler açısından derin bir anlam
ifade ettiğini söyleyerek, "Türkiye’de gençler, Dostoyevskiy’in bir çok kitabını
okuyor. Ben de gençlik yıllarımda Dostoyevski’yi okudum” dedi.

Sizce ne okumuştur Başbakanımız?
İnsancıklar!
Ezilmiş ve Aşağılanmışlar olabilir mi?
Suç ve Ceza?

Yok yok kesinlikle "Öteki" dir.
***
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yönetimi, 5 öğretim üyesi hakkında, izinsiz kitap okudukları gerekçesi ile soruşturma başlattı.
Oku diye başlayan bir kitaba inan, ama okuyanları suçla hem de üniversitede.
***
Türkiye'nin TİKA aracılığıyla su deposu yapmaları için 200 bin dolar yardım
ettiği ABD'deki Kızılderili kabilesinin, otel ve kumarhane işlettiği, bir su şirketinin yanı sıra baraj sahibi de olduğu belirlenmiş.
Barajda 200 bin dolarlık bir su damlası da bizden olsun ne var yani!
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Aptalığıma verin ama hayrı da şerri de elinde kalan bir yönetim!!!
***
İŞKUR, eğitimli çoban olmak isteyenler için "sürü yönetim elemanı" adıyla
Türkiye'de ilk olan yeni bir meslek edindirme programını hayata geçirdi.
Eğitimli çoban olmak isteyenler bundan böyle “sürü yönetim elemanı” adıyla anılacak.
Eğitimli Sürü yönetim elemanlarını artık politikada da görürüz sanırım!!!
***
İçişleri Bakanı Muammer Güler dershaneler konusunda yaptığı yorumla yine
büyük bir tartışma başlatacak diyor gazeteler.

Güler, “Biz bizi seven, bizimle beraber olan insanlara asla sıkıntı vermeyiz.”
dedi.
Güler’in bu açıklamasından sonra AKP’ye oy veren kesime ayrıcalık mı tanınıyor sorusunun akıllara gelmesi gerek ama zaten eminiz.
Neden mi?
Unuttunuz mu başbakan ne der sürekli “Taraf olmayan bertaraf olur”
Böyle başbakana böyle İçişleri Bakanı!
***
Rasim Ozan Kütahyalı CNN Türk canlı yayınında "Şu an kazandığım parayı 5
senelik peşin getirin, ben medyadan çekilirim. Umrumda değil gazetecilik,
televizyonculuk" dedi.
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Tersten bakarsanız dediği parayı verenin düdüğünü çalarım.
Ama bence arkadaşlar eller cebe aramızda şu 5 yıllık parayı toplayalım da bu
suratı görmeyelim.

Aptallığıma verin ama bu yazı okuyanları çok kızdıracak.
01 Aralık 2013
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve dün tüm camilerde okunan
cuma hutbesinde kadını kocasına karşı kışkırtmanın dinen günah olduğu belirtilerek, Hz. Muhammed'in, "Herhangi bir kadın, geçerli bir sebebi olmaksızın kocasından boşanma talep ederse, cennetin kokusu ona haram olur" hadisi hatırlatıldı.
Aptallığıma verin ama gitgide özgürleşen değil katolikleşen bir Türkiye.
***
Her gün bütün gazete başlıklarına bakarım.
Bir şey dikkatimi çekti başlıklarda KIZDIRMAK…
Size bu hafta sadece iki günden bir kaç başlığı örnek olarak sunacağım:
Ümit Özat G.Saraylıları çok kızdıracak!
Gökçek'ten İnce ve Sarıgül'ü kızdıracak sözler!
Hıncal Uluç Galatasaraylıları kızdıracak!
Kiğılı Beşiktaşlıları çok kızdıracak!
Perver Bahçeli'yi çok kızdıracak
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak espri
İspanyollar G.Saraylıları çok kızdıracak!
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Bu anket Erdoğan'ı kızdıracak!
CHP'den Kamer Genç için AK Parti'ye kızdıracak gönderme
Çin'den Japonya'yı kızdıracak hamle
Çelik'ten Konyalılar'ı kızdıracak benzetme
Star gazetesinden cemaati kızdıracak anket
ABD'den İran'a İsrail'i kızdıracak jest!
Hakan Şükür'ün bu açıklaması Erdoğan'ı kızdıracak
Bu kaşkol Fenerbahçelileri kızdıracak
Ardıç'tan cemaati kızdıracak yazı!..
AP Üyelerinden Fransa'yı Kızdıracak Oylama
Yılmaz Özdil Başbakanı çok kızdıracak!
Dilipak'tan cemaati kızdıracak yazı
Engin Ardıç, Gülen cemaatini kızdıracak!

Ancelotti G.Saraylıları kızdıracak!
Oğuzhan'dan Aybaba'yı kızdıracak sözler.
Kızdırmak ne demek?
Kızdırmak yerine öfkelendirmek , sinirlendirmek denemez mi ?
Basının sözcük dağarcığı bu kadar mı dar ya da bu yeni eğilim mi?

Belki de daha korkunç olanı, bu kadar bastırılmış bir toplum olması. Sürekli
birilerinin kızmasından çok korkuyor ya da korkutuluyor…
***
Hep aptallık diyoruz… Cipolla'ya göre aptallığın beş temel yasası şöyle:
(Alıntıdır)
1. Daima ve kaçınılmaz olarak herkes aptalların sayısını olduğundan daha az
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tahmin eder.
2. Bir kişinin aptal olma olasılığı diğer özelliklerinden bağımsızdır. (Yani Cipolla'nın gözlem ve deneylerine göre kadınların içinde de, erkeklerin içinde
de, eğitimlilerin içinde de, cahillerin içinde de, kara gözlülerin içinde de, ak
gözlülerin içinde de aptal oranı aynıdır.)
3. Aptal insan kendi bir şey kazanmadığı hatta kaybettiği halde başka kişi ya
da grupların kaybına, zararına neden olan kişidir. (Altın Yasa)
4. Aptal olmayanlar aptal insanların zarar verme gücünü her zaman küçümserler. Aptal olmayan insanlar sürekli olarak aptal insanların onlara verdikleri
zararları ve zarar verdikleri yerleri unutma eğilimindedirler.
5. Aptal insan en tehlikeli insandır. Hatta aptal insan başkalarına zarar vererek bir şey kazanan insanlardan bile tehlikedir.
Carlo Maria Cipolla Kimdir? (1922 – 2000)
İtalyan akademisyen ve ekonomi tarihçisi. Cipolla, tarih ve felsefeye olan ilgisi
nedeniyle liseden sonra Pavia Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler Fakültesi'ne kaydoldu.
Burada henüz öğrenci iken, Ortaçağ ekonomi tarihi uzmanı Profesör Franco Borlandi
tarafından Cipolla'nın ekonomi tarihine olan tutkusu keşfedildi. Cipolla daha sonra
Collège de Sorbonne ve Londra Ekonomi Okulu'nda okudu.
27 yaşında Katanya'da ilk ekonomi tarihi dersini verdi. Venedik, Torino, Pavia,
Pisa, Fiesole ve İtalya dışındaki akademik kariyerinin ilk durağı Katanya idi. 1953
yılında Cipolla ve Fulbright bursiyeri olarak ABD'ye gitti ve 1957 yılında Kaliforniya
Üniversitesi'nde misafir profesör oldu. İki yıl sonra üniversitede tam profesörlüğe
alındı.

Cipolla, ekonomi tarihi üzerine mizahi bir dil kullanarak yazdığı denemeleri
"Allegro ma non troppo" ("Hızlıca ama fazla hızlı değil" anlamında bir müzik terimi)
adlı kitapta topladı. Ortaçağ ekonomi tarihi üzerinde uzmanlığı ile bilindi. 1991 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nden emekli oldu. Uzun süren hastalığının ardından doğduğu kentte 2000 yılında hayatını kaybetti.

***
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun
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(TÜİK) “Tüketici Fiyat Endeksi” çalışması sırasında anketi kabul eden vatandaşlara, “Sizce köpek giren eve melek girer mi? Oy verirken adayın dindar
olup olmadığını önemser misiniz? Miras paylaşımında erkeklere iki kat pay
mı verirsiniz?” diye sorulduğunu iddia etti.
Tanrıkulu, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği önergede, çalışmanın Diyanet İşleri Başkanlığı’yla ortaklaşa yürütüldüğünü ve bu
çalışmada 37 bin 624 haneye ziyaret edildiğini belirtti. Tanrıkulu, belgedeki
soruları şöyle sıraladı: “Hangi dine mensupsunuz? Aşağıdaki namazları ne
sıklıkla kılarsınız? Dışarı çıkarken başınızı örter misiniz? Sarhoş olmayacak
kadar içki içmek günah mıdır? Alevi misiniz, Sunni misiniz? Aileniz ne kadar
dindardır? Laiklik, İslam’ı özgürce yaşamanın teminat mıdır?
Bu konu ayorum.com da haber olmuştu : 2013 yılı Tüketici Fiyatları Endeksini belirlemek anket mi dediniz!! Ya bu aralar başta Diyanet olmak üzere tüm devlet kuruluşları nekadar birbirlerini destekler çalışıyor!!!

Konu inanç olunca...
***
Başbakan “Türkiye’de sesi çok çıkanın değil, tencere tava çalanın değil, parası çok olanın değil sadece milletin dediği olur.” dedi.
Yani....

Sesi çok çıkan kim? Gösteri yapanlar.
Tencere tava çalan kim? Gezi eylemcileri.
Parası çok olan kim? Sanayici ve yatımcı.
Millet kim ya da kim kaldı ki bu hesaba göre?
Başbakanın evinde zor tuttuğunu söylediği yüzde elli eriyor mu ne?
***
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Şu Türkiye sanırım dünyanın en şaşırtıcı ülkesi….
30 yıldaki düşünsel ilerleme; Kürt diye bir ulusu yokturdan Türk diye bir
ulus yoktura gelmek.
Yaşasın entellektüellerimiz!!!

Aptallığıma verin ama bir Fethiyespor var!!!
08 Aralık 2013
Redhack adı altında yapılan operasyon sonucu tutuklanan Taylan Kulaçoğlu'na 'Maoist olduğun için mi Çin lokantası işletiyorsun?' diye soruldu.
Bu soru için benim değil polisin aptalığına verin!
***
Dünya nüfusunun yüzde 70'i, bugüne dek hiç telefonun çevir sesi duymadı.
Dünyanın üçte biri savaş halinde.
Her gün dünya nüfusunun yedide biri, yani 800 milyon insan aç kalıyor.
150'den fazla ülkede işkence var.
Silahlı çatışmaların dörtte biri, doğal kaynakları ele geçirmek için yaşanıyor.
Silahlı çatışmalarda 300 bin çocuk asker savaşıyor.
Sigara içenlerin yüzde 82'si gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
Her yıl 10 dil ölüyor.
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Dünyada en az 300 bin düşünce suçlusu var.
Dünyada 27 milyon köle var.
İntiharla ölenlerin sayısı, çatışmalarda ölenlerden fazla.
Her yıl 2 milyon genç kız ve kadın sünnet ediliyor.
Bir Japon kadını ortalama 84 yıl, bir Botswanalı kadın sadece 39 yıl yaşıyor.
Afrika'da 30 milyon kişi AIDS.
Kenya'da bir ailenin gelirinin üçte biri rüşvete gidiyor.
ABD'de her hafta ortalama 88 öğrenci sınıfa silah getiriyor.
ABD, pornografiye yılda 10 milyar dolar harcıyor.
ABD, "haydut devlet" diye ilan ettiği 7 ülkeden 33 kat daha fazla askeri harcama yapıyor.
ABD'nin, BM'ye 1 milyar dolardan fazla borcu var.
Amerikalı siyah erkeklerin hapse girme ihtimali, yüzde 33.
Amerikalılar çöpe saatte 2.5 milyon plastik şişe atıyor, yani her üç haftada
bir Ay'a ulaşmaya yetecek uzunlukta şişe birikiyor.
1 yılda 13.2 milyon Amerikalı, estetik ameliyat yaptırdı.
Sıradan bir İngiliz, günde yaklaşık 300 defa kameraya yakalanıyor.
İngiliz süpermarketleri, müşterileri hakkında hükümetten daha fazla bilgiye
sahip
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15 yaşındaki İngilizlerin yarısı uyuşturucu kullanmış, dörtte biri sigara içiyor.
Yeni Zelanda'dan İngiltere'ye uçakla getirilen bir tane kivi, atmosfere kendi
ağırlığının 5 katı sera gazı salıyor.
Yoksul aile çocuklarının psikolojik sorun yaşama ihtimali, zengin aile çocuklarına göre 3 kat daha fazla.

Rusya'da yılda 12 binin üzerinde kadın aile içi şiddet sonucunda hayatını
kaybediyor.
Dünyadaki obez nüfusun üçte biri, gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor
Çin'de 44 milyon kadın kayıp.
2002'de idamların yüzde 81'i ABD, Çin ve İran'da gerçekleşti
AB'deki her inek için verilen günlük 2.50 dolarlık sübvansiyon, Afrika'nın
yüzde 75'inin günlük geçiminden daha fazla.
70'in üzerindeki ülkede aynı cinsten iki kişinin ilişkisi yasak, 9'unda ise cezası
ölüm.
Dünya nüfusunun beşte biri, günlük 1 dolarında altında gelirle yaşıyor.

Sanayileşmiş ülkelerde insanlar, günde 6-7 kg katkı maddesi yiyor.
Kara mayınları nedeniyle saatte bir insan ölüyor ve sakat kalıyor.
Hindistan'da 44 milyon çocuk işçi var.
Dünyanın en çok kazanan sporcularından olan golfçu Tiger Woods, yılda 78
milyon dolar, yani saniyede 148 dolar kazanıyor.
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Amerikalı 7 milyon kadın, 1 milyon erkek yeme bozukluğu çekiyor.
1977'den bu yana ABD'deki kürtaj kliniklerinde 80 bin şiddet ve taciz vakası
yaşandı.
Washington'daki lobi endüstrisinde 67 bin kişi, her seçilmiş kongre üyesi için
125 kişi çalışıyor.
Motorlu araçlar dakikada 2 insanı öldürüyor.
Her yıl 120 bin kadın veya genç kız, Batı Avrupa'ya satılıyor.
Dünyadaki yasadışı uyuşturucu pazarı 400 milyar dolar.
Petrol rezervleri 2040'da tükenebilir.
Mc Donalds'ın altın kemerini tanıyanların sayısı, Hıristiyan tacını tanıyanlardan fazla.
Brezilya'daki Avon kadınlarının sayısı, asker sayısından fazla.
Yukardaki başlıkları içinizi karartmak için seçmedim sadece farkında olun
istedim!!!
***
Cezaevlerindeki çıplak arama iddialarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapıldığı anlaşılmıştır” açıklamasında bulundu.”
Türkçesi utandırmadan soyuyoruz.
AKP nin uyandırmadan soyduğunu biliyorduk, utandırmadan soyduğunu da
böylece öğrendik
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***
Seçim güvenliği bu hükümetle sağlanabilir mi?
Adam hem bakanlık yapacak hem de adaylık.
Hangi demokraside var?
Yaşananları gördükçe, seçim için tarafsızlık koşullarının giderek ortadan kalktığı inancı artıyor.
Ve çoğunluk bunu normal karşılayacak!
Bir yarışmacı 110 metre engellik koşacak diğeri 100 metre düz.
***
Nihat Ersin’i tanıyanınız var mı?
Okuldan filan?
Nihat Ersin, AKP Fatih Belediyesi Aday Adayı.
15 üniversiteden derecelere sahip olduğu bildirilen Nihat Ersin, olağan şartlar altında 34 yıl öğrencilik yapmış olmlı. Kendisi 56 yaşında.
Ersin'in 12 yıllık öğretmenlik deneyimi de var. 1997 ile 2009 yılları arasındaysa öğretmenlik yapmış.
Bu bilgiler Ersin’nin internet sitesinde yer alıyor.
Ayrıca bir dönem inşaat ve film sektöründe yöneticilik de yapmış.
Beşinci defa aday adaylığını açıklayan Ersin 2002, 2007 ve 2011'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) aday adayı ile 2009 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkanlığı aday adayı.
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Ortadoğu Savaşlarının Perde Arkası isimli bir kitabı bulunan Ersin evli ve üç
çocuk babası.
İlk ve orta eğitimini İstanbul 'da tamamlayan, mimar, araştırmacı, avukat ve
yazar ünvanları var.
Kesin bu arkadaşı aday yapmak gerek. Sınıf arkadaşları oy verse seçilir!
***
34 yıl hapse mahkum olan Cumhuriyet gazetesi yazarı, CHP İzmir Milletvekili
Mustafa Balbay'ın uzun tutukluluk süresiyle ile ilgili yaptığı başvuru kabul
edildi.
Balbay'a 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
Yaşasın adalet? Tazminatın günü kaç para? Bir millet vekilinin günlüğü ne
kadar?
Aptalığıma verin ama çoğu milletvekili de bir tutuklu kadar sessiz.
***
Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, ''Polisin yaftalanmasını doğru bulmam. Son dönemde Türkiye Emniyet Teşkilatının uygulamalarıyla demokratikleşti. Pek çok gelişmenin önünü de Emniyet Teşkilatımız aldı” dedi.
Aptallığıma verin ama gaza gelmiş sulu bir demokrasi…
***
Fişlemek Türkiye de bir hastalık.
Polis fişledi.
Asker de..
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Şimdi de dost dostu fişledi..
Sanırım acıtan bu!!!
Bu feryat bu acının sonucu olsa gerek
***
Bence güzel şeyler de oluyor…

Fenerbahçe'ye karşı Ziraat Türkiye Kupası maçına "Yüce Atatürk" yazılı tişörtlerle çıkan Fethiyespor'un PFDK'ya sevkedilmesi hem hayretle karşılandı
hem büyük bir tepki oluştu.
Fenerbahçe taraftarı Fethiyespor'un alacağı para cezasını ödemek için bir
oluşum kurmaya çalışmakta.
Fatih Altaylı’da "Türkiye Futbol Federasyonu, maç öncesi seremoniye üzerinde YÜCE ATATÜRK yazılı tişörtlerle çıkan Fethiyespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmiş. Herhalde rüya görüyorum" dememe neden olan haber buydu işte.
Yazı şöyle bitiyor.
"Nasılsa artık koruyanı, kollayanı yok diye, değil mi? Seveceğiz ulan, inadına
seveceğiz. Umarım bundan böyle her takım göğsüne Atatürk yazıp çıkar. İlk
kim öyle çıkarsa ben bundan sonra o takımı tutacağım. Fenerbahçe
"Atatürk" diye çıksın, Fenerbahçeli olmazsam şerefsizim!"
Aptalığıma verin ama Fenerbahçe’de idareci olsam cezası ne olursa olsun en
azından Fatih Altaylı’yı Fenerbahçe’li yapmak için bu haftaki Akhisar maçına
YÜCE ATATÜRK tişörtle sahaya çıkarım.
Bu neyin cezası?
14 Aralık 2013
Hükümetin kendine muhalif gördüğü kurumları vergi denetimi ile hizaya
getirme ya da yok etme çabaları sürüyor. Koç Grubu, son haftalarda Cematçi
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olarak bilinen şirketler ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni sayabiliriz
bunlar arasında. Hükümetin amacı ne? Kuruluşları bitirmek. Yöntem ne?
Para cezasının yanında bu kuruluşlar ile çalışan ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinde olduğu gibi yardımlaşanlara göz dağı vermek.
Her yıl 15 bine yakın öğrenciye, kız erkek ayırmadan burs veren ÇYDD 1 yıl
kadar önce vergi incelemesine alındı. Derneğin faaliyetleri 6 aylık süre içinde rapor edildi. Sonuç 15 gün kadar önce ortaya çıktı.

80 sayfalık bir rapor 15 gün önce derneğe gönderildi. Raporda, derneğe yapılan bağışların vergisinin ödenmediği kaydedilirken, toplanan bağışlar
“ticari faaliyet” olarak değerlendirildi. Mail yolu ile gönderilen bağış da, POS
makinesi üzerinde yapılan bağış da aynı işleme tabi tutuldu.
Dernek yöneticileri, 1 hafta içinde “uzlaşma” teklifinin görüşülmesi için vergi
dairesine çağrıldı.
Dernek yöneticileri yanlarına mali müşavirlerini de alarak ilgili vergi memurları ile görüşmeye gitti.
Vergi memurlarının uzlaşma tekliflerine göre ortaya çıkan rakam 1.5 milyon
lira seviyesindeydi.
Taraflar yeniden masaya geldi; ÇYDD tarafı uzlaşma teklifini kabul edemeyeceklerini söyledi.
ÇYDD tarafının, kesilen vergi cezasını 1 aylık süre içinde yargıya taşıması
bekleniyor.
İşin ilginç bir yanı da bu olay süresince ÇYDD nin bu konuyu toplum ile paylaşmaması, bilgimiz olmayışı. Bu tip baskıların sürmesine karşın, ÇYDD yönetimi sesizliğini sürdürürken, bağışçı Cem Tüzün’ün vergi dairesine çağrılıp
“Sen ÇYDD'ye hangi amaçla yardım ettin?” sorusunun sorulmasını Yalçın
Doğan’ın ayrıntılı olarak köşesine taşıması konu ile ortaya çıktı.
Peki, neden rahmetli Türkan Saylan başta olmak üzere ÇYDD’ye 10 yıldır
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saldırılıyor? Bu saldırıyı anlamak için tarafları tanımak gerekir sanırım.
İktidarı tanıtma gereği duymuyorum, herkesin bir düşüncesi vardır diye düşünüyorum ama madur olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bir bakalım.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 25 yıldır, Türkiye'nin eğitim alanında
faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. Çağdaş eğitim yoluyla, çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok sorunun temelinde eğitim yetersizliğinin bulunduğu, bu sorunu çözmeden çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasının mümkün olmayacağı inancı ve buna
katkıda bulunmak azmi ve arzusu etrafında birleşen insanlardan oluştu.
4 Eylül 1997 yılında denetlemeler sonunda ÇYDD'ye “kamu yararına dernek”
ünvanı verildi.
25 yılda;
Toplam 117.147 öğrenciye burs verdi.
30 Köy okulu yaptı ve Milli Eğitim Bakanlığına devretti.
24 ilköğretim okulu yaptı ve Milli eğitim bakanlığına devretti.
1 Lise yaptı ve Milli Eğitim Bakanlığına devretti..
Sadece 2012-2013 yılında yaklaşık 13.000 öğrenciye burs veriliyor.
ÇYDD'nin ilkeleri arasında, Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve en önemlisi, partiler üstü konumunu korumak ve bu ilkelere özen göstermek vardır.
ÇYDD’nin hedefi dezavantajlı kız çocuklarının ve gençlerin, ufak burs imkanlarıyla eğitimlerine destek vermektir. ÇYDD' de gençlere burs verilirken din,
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dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösterilir. Burs verdiği öğrencilerin hiçbirinin beyni yıkanmıyor. Sadece sınıflarını
geçip geçmedikleri takip ediliyor. Gençlerin katıldıkları etkinlikler şunlar:
Görmeyen kişiler için kitap okumak,
Darülaceze de yaşlı insanları ziyaret etmek,
Şiir ve tiyatro etkinliklerine katılmak,
AB Projesi kapsamında bir ilçedeki Kent Konseyi çatısı altında örnek olacak
bir gençlik meclisi oluşturmak ve o bölgedeki 96.000 gence ulaşarak, sağlık,
spor, eğitim, iş imkanları gibi konularda çözüm bulmak ve proje üretmek..
Peki Maliye Bakanı, bu dernekle niye bu kadar uğraşıyor? Niye denetimlerin
biri bitmeden,öbürü başlıyor?
Bir destekcişi olarak kendi deneyimimle söyleyebilirim ki kayıtları en güncel,
şeffaf ve hesap verebilir durumda olan sivil toplum örgütü konumunda. Hele
bir de Denizfeneri gibi yapılanmaları düşününce kıyaslama kabul edilemez
Bu kesilecek ceza kaç öğrencinin geleceğini etkileyecek?
Şu anda bursla okumakta olan ve destekten yoksun kaldıklarında eğitim hayatları bitebilecek olan 13.000 genç için hiç mi üzüntü duyulmuyor?

Ekonominin % 40’ı kayıt dışı iken yani hiç vergi alınamazken, çocuk ve gençlerin eğitimlerine destek veren bir derneği yok etmeye çalışmak nasıl bir
anlayıştır? Nasıl bir bakış açısıdır?
“Hangi amaçla yardım ettin” sorusunu soran zihniyetin ne Taksim olaylarını,
ne işçi sorununu ne de çağdaşlığı anlama kapasitesi yoktur.
Hukuğun guguk olduğu toplumda yaşamak yaşamların en ağırı olsa gerek.
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Bence bir topluma verilecek en büyük ceza cahiller tarafından idare edilmektir.

Aptallığıma verin ama şaka gibi!!!
15 Ocak 2014
yaşanan olayları anlamaya yetecek zeka düzeyinde olanların oluğunu varsaydığımız Türkiye Cumhuriyeti’nde, vatandaşların olayları hemen kavrayıp,
anlayıp bir hafta sonra unuttuklarını var saydığımdan bu hafta aklıma takılan
bir kaç başlığı sizin ile paylaşıyorum. Hepsi şaka gibi ama malesef gerçek.
Aptalığıma verin ama kimin vesayetinde daha iyiye doğru gidiyoruz?
Ordunun,
Yargının,
Ya da AKP nin?
Hocam bunun olumsuzu yani vesayetsiz demokratik olanı yok mu?
***
“Adalet mülkün temelidir”
12 yıl sonra mülk nerede?
AKP’de.

Demekki adalet de AKP’de.
Yaşasın AKP adaleti!
***
HSYK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden alınarak Bakırköy
Başsavcıvekilliği görevine atanan Zekeriya Öz'ün yerine Ali Cengiz Hacıosmanoğlu görevlendirildi.
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Aptalığıma verin ama Ali Cengiz’in gelmesi bana manidar geldi bir oyun mu
var ne?
***
Tam yetkili Başbakan.
O başbakana bağlı özel yetkili adalet bakanı!
***
TBMM Başkanı Cemil Çiçek dedi ki 'Bu nasıl hukuk devleti?'
“Bir hukuk devletinde hiç kimse her istediğini, her istediği şekilde yapamaz.
Yasalar çerçevesinde yapacaktır. Sanki şu tartışma ortamında birileri kanuna
kendisi uyuyor, başkaları uymuyormuş gibi suçlama yapıyor. Hukuku bir tarafa bırakıyoruz, siyaseten işimize nasıl geliyorsa tartışıyoruz. Ama sonra da
diyoruz ki, ‘Türkiye hukuk devletidir.’ Bu nasıl hukuk devleti? Uymadığın kuralın arkasına nasıl sığınırsın? Nasıl o zaman Türkiye’de biz bu işleri yürüteceğiz? Hukuka uyularak ve hukuk uygulanarak hukuk devleti olunur. Yoksa sadece söylemekle bir ülke hukuk devleti olamaz.
1984 den bu yana politikada olan Cemil Çiçek sanki dün yurtdışından dönmüş gibi konuşmuyor mu?
30 yıldır yasa yap ya da onayla, idare edenlerin tarafında ol ve şimdi durumu
anla. Maşallah!!!
***
Adana'da bir TIR dolusu roket başlığı ele geçirilmesi, ardından Hatay Kırıkhan'da mühimmat yüklü olduğu iddiasıyla durdurulan TIR'ın aranmasına izin
verilmemesi ile ilgili tartışmalar sürerken, bu kez Adana'dan Hatay yönüne
giden ve içlerinde mühimmat bulunduğu ihbar edilen 2 yolcu otobüsü polisler tarafından durduruldu. Otobüslerin bagajında yüklü miktarda ağır silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
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Yardımlar sınıf atlıyor sanırım… Kamyondan otobüse!!!
***
Mecliste ana avrat söven AKP'li Vekilden , Adana'da halka gavat diyen Vali'den sonra gazeteciye ebeni öperim diyen bir AKP'li TBMM Başkanvekili
Sadık Yakut...

Aptalığıma verin ama sade gazetecinin değil 70 milyonun ebesini öpmüyorlar mı sizce?
***
Başbakan ile bir Cumhuriyet savcısının birbirlerini yalanlamasında sizce bir
tuhaflık yok mu?
***
Bu arada Başbakanın oğlunu gören var mı?
Bilal Erdoğan’I, hani polis bulamıyorsa Müge Anlıya mı başvursak!!!
Gerek kalmadı babası ile beraber cami inşaati denetlemesinde babasının
yayında görünmüş.

Ya başbakanı koruyan o kadar polis oğlunu göremiyor mu?
***
İzmir’deki yolsuzluk operasyonunda polisler olaydan ofise dönene kadar yerleri değiştirilirken, istifa eden bakanlar için fezlekeler 7 gündür İstanbul’dan
Ankara’ya varamadı..
Evet, bir hafta sonra Adalet Bakanlığı’na ulaşmış, incelenecek ve gereği yapı69
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lacakmış… Umarım Deniz Feneri’ne benzemez.
***
Bant Mag ekibi Vimeo’nun kapatılmasının ardından Türkiye sınırlarında acilen yasaklanması gereken diğer 10 web sitesini sıraladı.
İşte o liste:
1- Retronaut - Yerlisi yapıldı, gereği kalmadı, kapat!
2- Wikipedia – Zaten okullarda da bu site kaynak olarak kabul edilmiyor, kapat!
3- Pitchforkmedia - Burdan haber çalıp, çırpmayan kalmadı, kapat!
4- Amazon – Yeni euro ve dolar kurlarımızdan sonra yurtdışından alışverişin
gereği kalmamıştır, kapat!
5- WeTransfer - Kim bilir neler neler transfer ediyorlar yurtdışından yurtiçine, kapat!
6- YouTube - Zaten kapatmıştınız, yine kapatın!
7- IMDB - Türk filmlerine kasten düşük puan veren bu yanlı bir site. kapat!
8- BBC.CO.UK - Dış mihraklar taraflı haberleriyle yurdum insanının aklını çeliyor, kapat!
9- Twitter – Ooohhh, aklına esen istediğini yazacak efendim öyle mi?? Kapat
kapat!
10- Facebook - Arkadaşlık teklifiymiş, fotoğrafını beğenmekmiş, dürtmekmiş… kapat!
***
Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Türkiye'de AKP'li 600 belediye başkanının adının yolsuzluğa karıştığını öne sürdü.
Aptallığıma verin ama 600 ise az..
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***
Yunanistan’da geçen yıl kapatılan devlet bankası Postbank’tan 400-500 milyon euro hortumlanmasıyla ilgili skandalın baş aktörlerinden sayılan, bankanın eski yönetim kurulu başkanlarından Angelos Filipidis İstanbul’da yakalandı.
Polisimiz yine destan yazmış… Türkiye’de arananları alamıyor ama yabancı
olunca tamam.
***
Hem küfürbaz
hem ortadoğu sporlarında uzman,
ayrıca; dokunulmazlığı var
bilin bakalım bu kim?

Evet…
AKP Tokat milletvekili Zeyid Aslan.
Böyle vekilin varsa sırtın yere gelmez.
***
Başbakan Erdoğan, 17 Aralık operasyonunun Türkiye'nin demokrasi tarihine
kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.
Aptallığıma verin ama ne yazık ki hem demokrasisine, hem ahlak anlayışına
hem de tarihine sürülmüş kara bir lekedir. Ve siz bunu başardınız.
***
YouTube’a girmeye çalışan kullanıcılar, siteye erişim aşamasında ‘Bu Siteye
Erişim Mahkeme Kararı ile Engellenmiştir!!!’ uyarısı almıştı. TurkNet’in çağrı
merkezinden yapılan açıklamayla "sitenin mahkeme kararıyla yasaklı olduğu, bazı TurkNet kullanıcılarının hala YouTube’a girebildiği; ancak iki hafta
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içinde tamamen kapatılacağını kaydedildi.
İyi olmuş kapattıkları yoksa bu aralar çok ceyran yapardı. Kapatın kapatın da
esmesin.
***
Tüm gazetelerde boyboy Ülkelere göre IQ seviyesi!
Alman Bild Gazetesi yaptırdığı bir araştırmada dünyadaki tüm ülkelerin ortalama IQ seviyeleri yayınlandı. İşte ülkelerin IQ seviyeleri..
Tamam hocam da bence ülkelerin IQ ortalamaları değil ülkeleri idare edenlerin IQ su önemli.
***
Başbakan grup konuşmasında ne dedi?
'Kim olursa olsun olayın aslı şu, acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Nasıl bir
kokuşmuşluğun hüküm sürdüğü ortaya çıkacak. Virüs vücuda girmiş, sinsi bir
şekilde yayılmış. Ancak bu bünye kendisini sinsi virüslere karşı teslim edecek
kadar zayıf bir bünye değildir. Tarihte de bunu gördük. Haşhaşiler denilen
örgütün devlet bünyesini nasıl ele almaya çalıştığını gördük. Bizim devletimiz
böyle sızıntılara geçit vermedi, vermeyecektir.'
Türkçesi başbakan cemaate haşhaşi demiş, virüs demiş…
Tamam bu haftaki tüm televizyonlarda konu bu Haşşaşiler…
Kim bu haşaşiler ne yerler ne içerler? Ne kadar Müslümanlar?
Yeminle başbakan sayeninde halkımızın genel kültürü artıyor.
Kutu, kutudaki para, 4 bakan ve onların çocukları, Bilal, İmbat operasyonu,
ikinci dalga ne idi ki diye sormaya başlarız bir iki hafta sonra?
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***
Aptallığıma verin ama çalma sırası sandığa mı geldi yoksa o zaten ilk sırada
mıydı?

Aptallığıma verin ama bu neyin A’sı!!!
19 Ocak 2014
Bu hafta gene konu sıkıntısı çekilmedi Türkiye’de haber başlığı atmak için.
Elbette bir tarafa bağlanıp kalmadıysanız ya da tarafınızı seçebildiyseniz!
Yurdum insanı, yurdum politikacısı, yurdum bakanı, yurdum hakimi, yurdum
polisi, yurdum savcısı tam gaz çalıştı. Bize de bunların arasından önemli gördüklerimizi seçmek kaldı. Kolay mı sanıyorsunuz bir çuval pirinç içinde beyaz
taş ayıklamak gibi!
AKP’nın A’ sını Adalet diye biliyorduk ama bu hafta Adaletin A’sı olmadığı
kesinleşti.
Acaba Atamanın A’sı olmasın
Atama ve Kayırma Partisi
***

Ülkenin dindarlığını,
imam hatip sayısıyla, cami sayısıyla değil;
sokaktaki aç insanların sayısıyla ölçütüğünüzde sanırım
her şey yoluna girmeye başlar.
***
Almanya'nın en büyük kablo TV şirketi Unitymedia sonunda TRT'yi yayın
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listesinden çıkardı.
TRT’nin tarafsız iktidar yayınını kıskanmışlardır bu dış mıhraklar.
***
Üç beş asker öldü diye meclis toplamayanlar, birkaç akraba için değil meclis
toplamayı anayasayı değiştirmeye çabalıyor.
Eee, keserin ucu kime dokunuyor?
***
Ne istetediler de vermedik dediğine bugün çete demek hangi aklın ürünüdür?
Güncel deyim ile başbakan kafası!
***
AKP yöneticileri ve milletvekilleri başbakan hakkında konuşurken BEYEFENDİ
deyip duruyor.
AKP’de Bey olduğu kesin ama bir de efendi olsa!
***
Yeni atadıkları polisler cemaatçi mi çıktı ne?
İki hafta önce Ankara’da Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirilen müdürler yeniden görevden alındı.
Zor iş kendi polisini seçmek kavun değil ki dibini koklayasın.
Aptallığıma verin ama adam cemaatçi bir yerden alıp diğer tarafa gönderince aklı başına gelip hükümetin polisi mi oluyor?
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Haaaa şimdi anladım. Aklı başına gelmiyenleri iki hafta içinde başka yere
gönderiyorlar. Aklın başına gelene kadar gez babam gez!
***
Başbakan daha önce bir çok ilde yaptığı gibi Ankara'da da 214 hayali tesisin
açılışını yaptı.
Ama unutmayın Başbakan geçenlerde de Diyarbakır'da 1300 hayali tesis
açarak rekor kırmıştı.
Bu kadar açılış çok ceyran yapıyor dikkatli olun üşütmeyin.
***
Başbakan Avrupanın en büyük havaalanını yaptık diyor,
Ömründe uçağa binmemiş alkış tutuyorsa…
Başbakan milli gelir 10500 dolar oldu diyor,
Çoğunluğu asgari ücret ile çalışanlar ya da işsizler alkış tutuyorsa...
Başbakan dünyanın en hızlı büyüyen 2. ekonomisiyiz diyor,
Kendi işsiz ,çoluğu çocuğu işsizler alkış tutuyorsa...
Başbakan 3 milyar ağaç diktik diyor,
Otoban yaynında mangal yapanlar alkış tutuyorsa...
Başbakan bilmem kaç kilometre duble yol yapık diyor,
Şehrin çeperlerinde çamur ile yaşayanlar alkış tutuyorsa...
Türkiye’ye hoş geldiniz demektir!
***
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Mehmet Baransu'nun haberiyle CHP'lileri fişlediği iddiaları gündeme gelen
MİT kendini 'Fişleme değil arşiv çalışması yaptık' sözleriyle savundu.
A iyi valla, ben de fisleme deyince herkese elektirik fişi takıyorlar sanıyordum.
Arşiv çalışması ise sorun yok!
***
AKP'li Binali Yıldırım İzmir'de seçim kampanyasında üzerinde adının yazıldığı
parfüm dağıtıyormuş.
Ayakkabı kutusunda gelen kokuları bu AKP parfümle gizlemeye yeter mi
sizce?
***
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yeni internet düzenlemesiyle sitelerin kapatılmayacağını, ilgili sayfanın engelleneceğini söyledi.
Sağolsun bakanımız, içim rahatladı ben de sansür var zannetmiştim.
***
Artık Türkiye’de 'hırsızlık' o kadar itibarlı bir meslek ki, dokunulmazlığı bile
var.
'Dalga' geçer gibi.
Bilal için arama kararları kalkmış.
Pencere açıldı Bilal Oğlan adalet bakanı patladı
Varın bakın kanlı da Bilal yine hangi savcıyı hakladı
***
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, bir ilke imza attı.
Üniversite hattından sosyal medya sitelerine erişim yasaklandı.
Aptalığıma verin ama bir iki gün bekliyemediniz mi?
Nasıl olsa tüm ülkede yasaklanacak.
***

…ve Fenerbahçe şikeden suçlu bulundu!!!
Aptallığıma verin ama Fenerbahçe’den başka bir takım ceza almadı.
Yani Fenerbahçe kendi kendine şike yapan dünyadaki tek takım.
Gene tarihe geçtik.
***

Bugün 19 Ocak.
Ayakkabı kutularında milyon dolarlar saklanan ülkenin, ayakkabısının altı
delik koca yürekli adamını unutmak mümkün mü?
Bugün Hrant Dink'in katledilişinin 7. yıldönümü.

Aptallığıma verin ama TIRlatanlar !!!
24 Ocak 2014
Suriye`ye taşımacılık yapan şirket ya da TIR sahipleri tam anlamı ile ayvayı
yedi. Yeni rakipleri var artık.
Hem de arkadında çok güçlü bir destek ile. MİT! Açılımı mı? Muslim International Transport…
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***
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, siyasi istikrarı kimsenin bozamayacağını
söyleyerek, "Kimin sözü bilmiyorum ama 'Köpekler istedi diye atlar ölmez.'
Kardeş eliyle bir şey yapmak isteyenlerin eli kursağında kalacak" dedi.
Hatırlayalım en son,
Gezi Parkı direnişiyle ilgili açıklama yapan Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanların olduğunu iddia ederek
“Köpekler istedi diye atlar ölmez” demişti.
Anlaşılan bu laf AKP `lı bakanların sloganı.
***

Ayakkabı kutularından milyon dolarların çıktığı Türkiye her gün yeni bir yolsuzluk iddiasıyla çalkalanırken hükümet yolsuzlukları araştırmak için Malezya
ve Singapur’a heyet gönderiyor.
Kel merhem ilişkisi!
***
Adana Valiliği'nden yeni TIRlar ile ilgli açıklama:
Adana Valiliği, otoyolda durdurulan 3 tırla ilgili "3 araçta Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yapılan kontrollerde, Milli İstihbarat Teşkilatının rutin görevlerini ifa eden personelin bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu personel
gerekli incelemeyi müteakip rutin görevlerini ifa etmek üzere kontrol noktasından ayrılmışlardır" açıklamasında bulundu.
Hocam, rutin ne? Zaten sorun o da!
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***
TIR'ların içinde ne olduğu kimseyi ilgilendirmez diyen Hüseyin Çelik CNNTurk'te herkes haddini bilsin dedi.
En ileri demokraside hükümet sözcüsü dekolteden sonra TIR konusunda da
TIRLATTI.
Bir de bu haddin ölçüsü ne? Şahsen kendi haddimi bileyim de ona göre yazayım.
***
Çiller, Erdoğan, Gül, Gülen ve diğerleri…
“Ulan” ASYA BANK açılırken hepiniz oradaydınız!
O zaman paralel değildiniz de şimdi mi paralel oldunuz.
***
Gezi eylemlerinde Çanakkale’de sprey boya ile "kahrolsun faşizm" yazan 13
yaşındaki çocuğun davası bu hafta düştü.
Çocuktan al haberi diyeğim ama 13 yaşındaki çocuk uyanmış seçmenin yüzde ellisi aymamış.

Aptallığıma verin ama bu çocuk 18 yaşında “yaşasın faşizm” yazarsa ne olacak? Cezamı alacak ödüllendirilecek mi haydı burdan yak.
***
Ve birkaç haftadır sorduğumuz 4 fezleke Adalet Bakanlığı’na ulaştı da rüşvet
operasyonu kapsamında 4 eski bakanla ilgili hazırlanan fezlekeler TBMM’ye
yerel seçimlerden sonra gönderilecek.
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En azından anladık ki bu bakanlar paralellerden değil ki koruma altına alındı.
***
Suriye'ye TIR dolusu silâh,
İran'a uçak dolusu altın,
İsviçre'ye kutu kutu Avro..
Türkiye’nin 80 yıllık birikimini satılar bitti şimdi onurunu satıyorlar.
***
Belçika’ya İşgücü Göçünün 50′nci Yıldönümü Sempozyumu’nda konuşan
Başbakan Erdoğan, “Bunlar istedikleri kadar yolsuzluk desinler. Türkiye yıpratma gayretlerine karşı dik durarak yoluna devam edecek. Bir ananas devleti kurdurmayız“ diyerek 17 Aralık operasyonuna gönderme yaptı.
Türkiye "Ananas Cumhuriyeti mi" olsun
yoksa "Muz Cumhuriyeti" olarak mı kalsın?
Aptallığıma verin ama "Demokratik Hukuk Devleti" yapmaya çalışşanız.
Yoksa ters mi geliyor...
***
Aptallığıma verin ama Türkiye’deki dengelerin bir yansıması.
Yıl 2002
Öcalan : Bebek Katili
Gülen : Muhteram Hocaefendi
Yıl 2007
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Öcalan : Terörist başı
Gülen : Okyanus ötesi
Yıl 2011
Öcalan : İmralı
Gülen : Pensilvanya
Yıl 2013
Öcalan : Barış elçişi
Gülen : Örgüt lideri
***
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından
Fırat Nehri'nde bulunan ancak bugüne kadar dünya bilim literatürüne girmemiş 3 yeni sazan türü keşfedildi. Araştırma ekibince Fırat Nehri'nde bulunan 3 yeni sazan türüne Alburnoides Emineae, Alburnoides Velioglui, Alburniodes Recepi isimleri verildi.
İşin Türkcesi Emine, Velioğlu, Recep olmuş isimler. Emine ile Recep’in kim
olduğu belli ama Velioğlu nereden derseniz Rize Devlet Hastanesi Hastane
Yöneticisi Opr.Dr. Hasan Basri Velioğlu.
Eeee, ne yapacaksın bazıları rakı şişesinde balık bazıları Fırat nehrinde.
***
7 Şubat’ta Rusya Soçi’de başlayacak olan 22′nci Kış Olimpiyatları’nın yayın
haklarını alan TRT’nin, “kıyafet hassasiyeti” gerekçesiyle buz pateninde kadınlar, çiftler ve buz dansı kategorilerini yayınlamayacağı iddia edildi.
Derken TRT’ den bir haber daha, kadın voleybolu maçlarını yayınlamaktan
vazgeçtiği anlaşıldı.
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Şu ülkede kadını yasaklayıp bölünerek çoğalmayı becerseler her şey hallolacak.
***
Kocaeli Müftülüğü’nün internet sitesinde;
‘dinini değiştirenin boynunu vurun’,
‘zina yapan cariyeleri sopalayın,’

gibi yorumlara yer verildi...
Kısmet. Yurdum insanı Diyanet’ten kulağı ile duymadan önemsemez ama o
zaman da yapacak bir şey kalmayacak.
İyi uykular Türkiye.
***
Başbakan Erdoğan, yolsuzluk operasyonuna ilişkin;
“Zengini hayra teşvik etmek suç mu? ‘Okullarla ilgili hayırlarda, kültür, sportif alanla ilgili yardımlarda bağışları vergiden düşebilirsiniz’ diye yasal düzenleme yaptık. Hayrı, hasenatı tavsiye etmiş oluyorsunuz. Buna suç diyemez
kimse” dedi.
Sağ olsun başbakanımız zenginleri bu tarafta koruduğu gibi diğer tarafta da
onları düşünüyor.
***
AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner: "Bugünkü HSYK CHP'nin eseridir"
Yarın , 2010 referandumunda CHP iktidardı derse şaşırmayın.
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Yaa, bunlar ne içiyor!
***
Aptalığıma verin ama Başbakan paralel devlet, bana ulaşmaya çalışıyorlar,
beni de dinliyorlar derken aslında işin şantaj altında olduğunu belirtmiyor
mu?
Ee!! Santaj altında olduğunu kabul eden bir idarecinin bir organizasyonu adil
doğru idare edebileceğine inanıyo rmusunuz?
***
Son aylar en çok konuşulan, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş kendisi bir televizyon komedi programı Yasemince’de karakter olan Şuayip’e benzetenleri
mahkemeye veriyormuş.
Aptallığıma verin ama, ya kaybedersen! Mahkeme kararı ile Şuayip olacaksın. Kazanırsan, Kıvanç Tatlıtuğ olacak halin yok, gene Şuayip’ e benzeyeceksin!
***
Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 17 Aralık’taki yolsuzluk ve rüşvet
operasyonunun ikinci dalgasında ifadeye çağrıldığı iddialarından bir ay sonra, avukatı açıklama yaptı. “Meclis’te yaşananlar ve bir kısım medyada yer
alan müvekkilim hakkındaki haberler, hukuki olmayıp tamamen siyasi amaçlıdır. Müvekkilim sabit ikamet sahibi olup savcılık makamlarınca yapılacak
bildirim üzerine ifadeye gitmek için hazır.”
Kendisini mi kutlasak babasını mı?
22 günde hazırlanabildi mi yoksa 22 günde ortam mı hazırlandı?
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Aptallığıma verin ama Müslümana helal!!!
03 Şubat 2014
Silopi'de bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan kayıtlara göre 1100 TIR Irak'tan
Türkiye'ye giriş yaptı. Normal olarak bir TIR’ın geçiş süresi yarım saat sürüyormuş ama iddiaya göre TIR’lar konvoy halinde 14 saniyede bir Türkiye’ye
giriş yaptı.
Eeee nasıl olur demeyin, burası İleri Demokrasi ile idare edilen Türkiye.
Biz, Güneydoğu sınırını delik deşik sanıyorduk meğerse sekiz şerit otoban
olmuş.
***
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, “Çevre, Müslümanların özbeöz anasının ak sütü kadar helal, kendi mallarıdır. Kimse Müslümanlara, Türkiye’deki
insanlara ne çevreciliği öğretmeye kalksın ne de çevrecilik edebiyatı yapsın”
dedi
Buyrun buradan yakalım!!!
Çevreciliği sizden öğrenecek değiliz demişti başbakan.
Şimdi sorumlu bakanı, Türkçesi biz Müslüman olarak ister yakarız ister satarız diyor.
AKP’li müslümana her yol helal.
***
Adalet Bakanı Bozdağ hakkında, İzmir’deki Liman İşletmeleri operasyonunda
“yargı görevini etkilemeye teşebbüs suçu” nedeniyle fezleke düzenlendi.
Bozdağ, iddialarını doğrulayarak, iki savcının kendisiyle ilgili tutanak tuttuğunu söyledi.
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Bekir Bozdağ daha bakanlığının 18'inci gününde 2 savcıdan fezleke yiyen
bakan olarak Türk yargı tarihindeki onurlu yerini aldı.
***
17 Aralık’taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu nedeniyle AB Bakanlığı görevinden istifa eden ve hakkında fezleke hazırlanan AKP’li Egemen Bağış, CHP
lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirmek isterken büyük bir gafa imza attı.
Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1996 tarihli Milliyet gazetesindeki bir haberi paylaşan Bağış, “AK Parti’ye iftira atıp hakaret eden CHP’lilere dava açacağız. Ayrıca hatırlatmak lazım; Genel Başkanları tescilli” diye
yazdı.
Bağış’ın paylaştığı haberin başlığı “SSK’yı dolandırıp cezasız kaldılar” şeklinde
atılmış görülüyor. Haberde Kılıçdaroğlu’nun bir fotoğrafı da bulunuyor. Ancak haber okunduğunda Bağış’ın ima ettiği gibi Kılıçdaroğlu’na yönelik bir
suçlama yer almadığı ortaya çıkıyor. Tam tersine, haberde Kılıçdaroğlu, Sayıştay raporlarında taraflı davranılarak suçluların kayırıldığından ve SSK’yı
dolandıranların cezasız kaldığından şikayet ediyor. Bağış, başlığa bakarak
düştüğü bu gafın ardından henüz bir açıklama yapmadı.
Böyle sade başlıklarla işin aslını anlamadan ülke idare ettiklerinden bu haldeyiz.
***
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul belediye başkan adaylarını
tanıttığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait bir fotoğraf
gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun raftaki yolsuzluk dosyalarını incelerken çekilmiş olan
fotoğrafını toplantıda gösteren Başbakan Erdoğan, dosyalar arasında CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün de dosyasının
bulunduğunu söyledi.
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Tamam varsayalım başbakan haklı, oradaki dosyalardaki yolsuzluklar gerçek.
İyi de M.Sarıgül dosyasının yanındaki dosyalar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
eski Ekonomi Bakanı Kemal Unakıtan ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı,
Sakarya milletvekili Şaban Dişli’nin.
Aptalığıma verin ama ne yapacağız? Yalnızca M.Sarıgül dosyasına mı bakalım diğerlerini görmeyelim mi?
Ayrıca aptallıktan vaz geçerek size bir uyarı daha yapayım.. Kılıçdaroğlu’nun
elindeki dosya raftaki M.Sarıgül yazan dosyanın arkasına nasıl girebiliyor.
Başbakan şimdi çıkıp photoshop’u sizden öğrenecek değiliz der, ama cevap
belli Photoshop yapmayı daha öğrenememişler…
***
Başbakan Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada bir AKP’linin “BBC
bunları görmüyor” demesi üzerine “Sadece BBC mi… Wall Street Journal…
Bu gazetenin sahipleri kimler…” dedikten sonra “Geçenlerde İngiltere’de
aynısını yaptılar. Cameron hemen gazetelerini kapattı” ifadesini kullandı.
İngiltere'de son dönemde meydana gelen gazete kapatılması olayı 2011 yılında yaşandı. Telekulak skandalının odağındaki News Of The World gazetesi,
168 yıllık yayın hayatının ardından sahibi Rupert Murdoch'un kararıyla kapandı. Ancak Başbakan David Cameron ve İngiliz hükümeti, bu kararda rol
oynamadı.
Dahası;
Ad vermeden Fethullah Gülen’in BBC’ye verdiği mülakatı eleştiren Başbakan,
Cemaat’in “siyasi parti gibi davranmaları, şantaj, çirkin görüntü ve ses kayıtlarıyla anılmaları kabullenilemez” ifadelerini kullandı.
“İhanet boyutunda bir planı devreye sokmak istediler ve hala da istiyorlar”
diyen Erdoğan, buna rağmen Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümeye devam ettiğini söyledi.
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Bu paralel iki yapının başbakan hangi tarafında? Daha bir kaç ay önce şimdi
şikayet ettiği tarafta değil miydi?
***
17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında oğlu tutuklanan eski
İçişleri Bakanı Muammer Güler, “Meşru olmayan bir yolla amacına ulaşmaya
çalışanlar tabi ki bunun karşılığını göreceklerdir. İkinci Gezi vakası olarak da
adlandırılabilecek olayların farkındayız” dedi.
Aaaa Özür dilerim ama bu ikinci Gezi ise birici Gezi’den ne kadar götürdünüz?
***
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: “Türkiye artık 'okyanus ötesi'nden, gizli
kapılar ardından yönetilmeyecek”
Yani 12 yıldır 'okyanus ötesi'nden yönetiliyormuş.
Bir de Erdoğanın alternatifi yok diyorlar.
***
Haliç Kongre Merkezi’nde, Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Projesi Tapu Dağıtım Töreni’nde konuşan Başbakan Erdoğan ”Milletin oyuyla AK Parti çatısı
altında görev alanlar, meğer bir yerlerden gelen emir ve talimatla istifa ettirilmişler. Meğer AK Parti’ye de bazı tuzluklar sızmış” diye konuştu.
Aptallığıma verin ama diğerleri biberlik mi?
İkisinin de bir değerinden form olarak bir farkı yok. Böylece takım olmuşlar
zaten
***
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Meclis’te torba tasarı görüşmelerinde, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu süreciyle ilgili kuşku ve endişelerinin bulunduğunu belirten BDP Muş
Milletvekili Sırrı Sakık şöyle konuştu:
“Bu paralar bütçeye gelmiş, bu paralar bunlara dağılmış, bu paralar bir başkasına gitmiş. Eğer bütçeden bu şekilde para çalınmazsa bir başka şekilde
çalınır. Bizim açımızdan ne olur biliyor musunuz, bu paralar Hazine’ye gelirse
F-16’lar alınır, yine F-16’lar gider Roboski’yi bombalar, sokaklarda gaz bombasıyla halkımıza döner. Evet, yolsuzluğun üzerine bir bütün olarak gidin,
gidelim. Evet, bu Hazine’nin bekçisi değiliz yani Hazine çok da bizim hayatımıza bir şey yansıtmıyor. 2002’den bugüne kadar eski parayla tam 1 katrilyon 732 trilyon para almışsınız Hazine’den. Biz bir tek lira para almamışız.
Bir de bize diyorsunuz, ‘gelin bu Hazine’nin bekçiliğini yapın.’”
“Sayın” Sırrı Sakık, çalınan paralar Türk halkının mı Kürtlerin parası çalınmadı
mı?
Sen başkalarının özgürlüğüne sonuna kadar yasak getiren bir partiye ölesiye
arka çıkacaksın, bizden de senin "özgürlük" savaşına saygı duymamızı bekleyeceksin.
Allah akıl fikir versin…
Bu yolsuzluğu umursamayan ne Türkiye’yi ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceğini umursuyordur.

Aptallığıma verin ama mizahın gerçeği aştığı ülke!!!
11 Şubat 2014
'Gücü özgürlüğünde' olan Alo Fatih bu haftanın en çok konuşulan konusu…
7-8 Gazetenin aynı manşeti atabilmeyi nasıl becerdiğini şimdi anladım.
Meğer haber editörü belliymiş.
88

Aptallığıma verin.. 2013 - 2014

***
Dikkat, aşağıdaki cümleyi +18 olarak düşünmeyin.
"Rüşvet nedir biliyor musunuz? Rüşvet bir memurla sivilin iş tutması demektir. Onların arasındaki muamelenin adıdır."
Bu açıklamayı kim mi yaptı?
Başbakan Erdoğan!
***
Hükümeti engellemek için önünü kesmeye yönelik aynı malum örgütler bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şunları dile getirdi:
"Bir de kim var bunların içinde biliyor musunuz? Bu işin içinde bir de TÜSİAD
var. İşin garibi o. TÜSİAD'a bak ya. Ya sen git işine bak be, sen git üretim
yap... "
Bu yukardaki cümleye hiç bir sözcük ya da hece eklenmemiştir.
Önce TÜSİAD’ın açılımına bakalım: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği.
Başbakan, iş adamlarına Türkçesi ‘siz üretin biz yürütelim’ mi diyor?
Yanlış anlamayın Yürütmenin başı olduğundan.

***
Almanya’da bulunan Başbakan Erdoğan Berlin’de Türklere hitap etti. İsim
vermeden Fethullah Gülen’e seslenen Erdoğan, “Kendi ülkesini başka ülkelerde karalayan da olabilir mi? Gücün yetiyorsa gel burada yap” dedi.
Bu konuşma mahalle arasında olsa neyse de tüm dünyanın gözleri önünde
olunca biraz tuhaf kaçmıyor mu?
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Bu lafın üzerine adamın geleceği varsa gelmez.
***
Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu “35 ulusal gazetenin 30'u iktidara karşı, yüzde 50'nin medyası olmasın mı?” dedi.
Olsun elbette de bağımsız basın olması olasılığı yok. Bari orantılı olsun!
***
Türkiye’de yasaklı Web sitesi sayısı:
2002: 1
2006: 4
2008: 835

2010: 1.667
2012: 8.409
2013: 10.295
2014: 36.838
Sağ olsunlar bizim için büyük düşünüyorlar.
Yaşasın Özgürlük!
***
Başbakan Erdoğan:
“Yok fikir, düşünce özgürlüğünü engellemekmiş. İnternet kalkmıyor, kontrol
altına alınıyor. Bu ahlaksızlıklar devam mı etsin”
İnternet kalkmıyor, kontrol altına alınıyor.
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Zam yok fiyat ayarlaması var.
Yolsuzluk yok hayır işleri var.
MİT TIRları ile silah taşınmıyor, Suriye’de Türkmenlere yardım gidiyor.
Komploları Paralel devlet yapıyor.
Başbakan’ın aslında Taksime opera binası yapma hevesi varmış, bazıları karşı çıkmış.
Biz de salağız bunları yiyoruz.
***
Az da olsa iyi şeyler oluyor.
Erdoğan’a Yargıtay demokrasi dersi verdi.
Başbakan Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye açtığı tazminat davasını
''Muhalefet, tazminat baskısı ile susturulamaz'' diyerek reddetti.
***
Star gazetesi, Cumhurbaşkanı Gül’e internet yasasını veto etmesi yönünde
çağrı yapanları “porno lobisi” olarak niteledi.
Gazete “Porno lobisi baskı yapıyor” başlıklı haberinde, “Yeni internet yasasını veto için Cumhurbaşkanı’na çağrı yapanların, 2011’de çocukların porno
sitelere girişini engelleyen ‘güvenli internet’ uygulamasına da tepki gösteren
çevreler olması dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.
Star’a göre, lobicilerin arasında CHP, TÜSİAD ve Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü en başta geliyor.
İnternet = Porno
Tekel işçileri = Ayak takımı
Solcular = Çapulcu
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İçki kullanan = Alkolik
AKP = Melek!
Biz = Salak!
***
Başbakan, yolsuzluk operasyonuyla ilgili Al Jazeera'nin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Yolsuzluk dendiğinde şunu anlarım; devletin kasası soyuluyor mu
soyulmuyor mu? Ayakkabı Kutusundaki Halkbank Parası Değil.” dedi.
Bir: Başbakan paranın Halk bankasına ait olup olmadığını nereden biliyor?
İkincisi: Varsayalım Halk bankasına ait değil ama kara para olduğu kesin.
Vergilendirilmiş bir para olsa ayakkabı kutusunda değil bir banka hesabında
olurdu.

Aptallığıma verin ama Kabataş felsefesi
19 Şubat 2014
Yine başbakan ağırlıklı bir hafta geçirdik. Doğal olarak bizim de konu başlıklarımız hep başbakan. Çok sesli Türkiye’nin tek sesi Başbakan olunca konu başlıklarımız değişemiyor. Hangi konular mı var? Twitter, internet, İspanyol basını, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, FATİH projesi, fişleme, taşlanan şeytan,
cemaat, Kabataş daha neler neler…

Erdoğan: "Twitter kullananlara hakaret etmiyorum ama benim o kadar boş
zamanım yok, benim Twitter hesabım yok" dedi...
O zaman @RTErdogan hesabı çakma...
Ama @RTErdogan hesabı kendisine çok uygundu.
2756 Tweet atmış.
4.05 milyon izleyeni var
Ama kimseyi izlemeye değer bulmamış.
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Kim çakma hesap yaptıysa Erdoğan’ı iyi tanıyor olmalı tam Erdoğan gibi davranıp tweet atıyor.
Ha!!! Bir de Ankara büyük Şehir Belediyesi Başkanı büyük harf İ. Melih Gökçek’in vakti bol herhalde sürekli twitter’da..
***
Başbakan Erdoğan’ın İspanyol mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantında
Zaman gazetesi muhabirinin sorularına sert çıkması, İspanya basınının da
gündemine girdi. El Pais gazetesi, Başbakan’ın tavrını “saldırı” olarak değerlendirdi.
Haberde, “Rajoy, Türkiye’nin AB’ye girişini desteklerken Erdoğan da bir gazeteciye saldırıyordu” cümleleri kullanılırken, İspanya Başbakanı’na sorulan
yolsuzluklarla ilgili soruya Rajoy’un gayet soğukkanlı cevap vermesine rağmen Erdoğan’ın aynı yöndeki soruya, gazetecinin gözünün içine bakarak,
tehdit edercesine yanıtlamasının anlaşılmaz olduğu kaydedildi. Ve son olarak
da “Türkiye’nin Çin’den sonra en fazla gazetecinin hapis cezası almasını bu
basın toplantısını gördükten sonra daha da iyi anladıklarını” yazdı.
Basın toplantısını izleyen El Pais’in muhabiri Carlos E. Cue de Twitter hesabından, “Bir Türk gazeteci Erdoğan’a yolsuzluğu sordu. Erdoğan bıçağa sarıldı. Erdoğan’ınki kadar bir gazeteciye bu kadar açıktan bir tehdit görmemiştim. Acımasız bir ses tonu, soğuk bir bakış: Patronlarınla konuş, bu bir iftira”
diye yazdı.

Bu muhabir Carlos E. Cue kesin İspanya lobisidir!!!
***
Türkiye 180 ülke arasında 154′üncü oldu.
Hangi konuda mı?
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2014 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’de.
Eee ne olmuş diyebilirsiniz sanki eskiden çok mu iyiydik?
Bence çarpıcı olan şu: Türkiye, Afganistan, Burundi, Çad, Zimbabve, Kongo,
Irak'tan sonra geliyor.
Ve on yılda başbakanın deyişi ile demokraside ilerlerken Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 54 sıra geriledik
***
Bu ülkede konuşabilen bir yetkili yok mu?
Her konuda neden başbakan konuşuyor?
Polisin, savcıların, avukatların, askerlerin, vakıfların, derneklerin, gazetecilerin sözcüleri fırça yemekten korkup sustukça biz tüm “doğruları” başbakandan dinliyoruz.
1980 yılında Libya’daydım. Kaddafi bile bu kadar televizyona çıkmıyordu.
Yaşasın ileri demokrasi…
***
AKP hükümetinin, KPSS’ye giren memur adayları için hazırladığı renkli listeler ile fişleme yaptığı iddia ediliyor. İddialara göre, kırmızı listeye Gülen Cemaati, CHP, Geziciler ve Kürtler girerken; yeni alımlar mavi ve yeşil listeden
yapıldı.
Kırmızı rengi sevmedikleri kesin zaten.
Aptallığıma verin ama ayrımı fişlemeyi hırsızlar, hırsız olma olasılığı olanlar
ve namuslular diye yapsalar, işleri daha kolay olur diye düşünüyorum.
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***
Erdoğan, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı’nın
eğitimde FATİH projesi kapsamında tablet dağıtım törenine katıldı. Törende
konuşan Başbakan "interneti yasaklayacak olsak tablet dağıtır mıydık?" dedi.
Affedersiniz başbakan ama biz elektriği olmayan köye bulaşık makinesi gönderdiklerinizi de biliyoruz.
***
İçişleri Bakanı Ala, memleketi Erzurum’da açlıktan yakınan vatandaşa,
“Şeytan taşlamakla uğraşıyoruz” diye yanıt verdi de ben kıblenin ne taraf
olduğuna karar verdiler mi bir türlü anlayamadım.
Acaba şeytan taşlama yeri Meclis mi onun için mi yarılan milletvekilleri var?

Yoksa Pennsylvania mı?
Eğer, Pennsylvania ise uyarayım Türkiye’de attığınız taşlar oraya ulaşmaz.
***
Yazılanlara göre cemaat AKP ‘ye oy vermeme kararı almış.

CHP ve MHP’yi destekleyecekmiş.
Çok akıllıca bir politika.
Akıllıca olan seçimler değil çıkacak sonuçlar.
30 Martta AKP’nin kaybedeceği her oy cemaatin hanesine yazılacak.
Ve cemaatin kalemleri çıkıp cemaatin ne kadar güçlü olduğunu yazacaklar.
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Büyük olasılıkla biz de bunu yiyeceğiz.
***
Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı odaklı gelişmeler ile paralel yapının bağlantısı
olduğunu savundu.
“17 Aralık darbe girişimi de çöktü… Gezicilerle paralel örgütün patronu bir.
Bunlar zaten ezelden kardeştirler. Biz bunları 28 Şubat’taki ihanetlerinden
de tanırız” dedi.
Başbakanın konuşmalarını anlayabilmek için kafa yormamak gerek.
Geçen seçimlerdeki slogan ne kadar doğruymuş.
Neydi slogan? “Büyük düşün Türkiye”

Şimdi anlıyoruz bu sloganı “Bu seçimde büyük düşün, bir sonraki seçimlerde
kafanı yormazsın geçen seçimdeki düşündüklerini kullanırsın.”
***
Kabataş’daki başbakanın başörtülü bacısına saldırı olayından siz ne sonuç
çıkardınız bilmiyorum ama bence AKP hukuk felsefesi ortaya çıktı:
• AKP’li isen her beyanın bir tane kanıt olmasa bile esastır.
• Bizden değilsen suçsuzluğunu kanıtlamakla yükümlüsün.
Yaşasın AKP adaleti!
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Aptallığıma verin ama Cennet Demokrasisi
24 Şubat 2014
Başbakan Erdoğan son iki aydır yaptığı konuşmalarda "siyasi eleştiri" sınırları
zorlamaya devam ediyor. Bu nedenden elbette ki bu haftanın ana eksenini
başbakan oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyetinde en kanlı dönemlerde bile
verilen demeçler hiçbir zaman bu kadar seviye sorunu yaşamadı. 2014 Türkiye’sinde çıkan ya da çıkarılmaya çalışılan yasalar da demokrasi adına birer
utanç kaynağı.
Bu hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yasasında değişiklik öngören teklif ve
gerekçesi Meclis’e sunuldu.
AKP Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in imzasını taşıyan teklif 15 maddeden oluşuyor.
Yaşanan TIR krizinin ardından bu düzenleme ile yurtdışı faaliyetlerine ilişkin
MİT’in görev tanımı netleştirilecek. Ayrıca Milli Güvenli Kurulu benzeri bir
yapı oluşturulacak. Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu adı verilen ve üç
ayda bir toplanması öngörülen kurula Başbakan, başkanlık edecek. Yine Başbakan tarafından belirlenecek kurul üyeleri arasında bakanlar ve üst düzey
kamu görevlileri yer alacak.
Yasa teklifinden bazı başlıklar:
• Yeni düzenleme ile ayrıca MİT Müsteşarı Yargıtay’da yargılanabilecek.

• MİT mensupları için aynı konuya yönelik yeniden soruşturma yapılamayacak.
• MİT mensupları ve aileleri terörle mücadele kapsamında korunacak.
• MİT mensupları hakkındaki imzasız, delili olmayan ihbar ve şikayetler
cumhuriyet savcılarınca işleme konulamayacak.
• MİT hakkındaki bilgi ve belgeleri yayımlayanlara 3 yıldan 12 yıla kadar
hapis cezası getirilecek.
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MİT yasası, HSYK'dan da, internet yasasından da feci...
Hiçbir özel bilginiz kalmayacak.
Mit yasası, Anayasa hariç tüm yasalardan üstün olacak!
Aslında ülkeyi bir iki yasa ile idare etmek mümkün fazla uğraşmaya gerek
yok.
Birinci madde; başbakan ne istiyorsa o yapılır.
İkinci madde; başbakan ne istemiyorsa yasaktır.
***
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün talebini değerlendiren 10′uncu Sulh Ceza
Mahkemesi, Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar’da mahkeme kararı olmaksızın kişilerin aranabilmesi yönünde karar aldı.
Kamu güvenliği olarak gösterilen karar gerekçesini Ankara Vali Yardımcısı
Fahri Aykırı imzaladı.
Sonuç 6 ilçede mahkeme kararı olmaksızın kişilerin üstleri, araçları, özel kağıtları ve eşyaları aranabilecek.
Allahtan Güneydoğu’daki OHAL kaldırıldı.
***
Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, internet yasasıyla ilgili kaygılarını dile
getiren ABD'ye sert tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "İnternetle ilgili bize en son akıl verecek ülke Amerika Birleşik
Devletleri'dir" dedi.
Doğru, internet denen şey Türkiye’ye özel, öz Türk malı.
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Hem de iktidar ABD’den akıl almaz emir alır!!!
***
AKP'nin Ankara Arena Spor Salonu'nda seslendirilen yeni seçim şarkısı
'Dombira'.
Çok sevdiğim şarkıydı, soğudum.
Neyse benim soğumam bir yana AKP alışkanlığı, yine yürütmüşler. Şarkıyı
kullanmak için izin almamışlar.
O da bir yana sözde AKP’nin seçim şarkısı ama bir kere AKP lafı geçmiyor.
Sözler söyle:

Göründüğü gibi olan
Gücünü milletten alan
Recep Tayyip Erdoğan
Mazlumlara sırdaş olan
Gariplere yoldaş olan
Recep Tayyip Erdoğan
Ezilenlerin gür sesidir o

Suskun dünyanın hür sesidir o
Göründüğü gibi olan
Gücünü milletten alan
Recep Tayyip Erdoğan
Halkın adamı Hak'kın aşığı
O milyonların umut ışığı
Mazlumlara sırdaş olan
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Gariplere yoldaş olan
Recep Tayyip Erdoğan
Oldu her zaman sözünün eri
Çıktığı yoldan dönmedi geri
Kararlıdır davasında
Anaların duasında
Recep Tayyip Erdoğan
Sözü dosdoğru yoktur riyası
Zalimlerin korkulu rüyası
İnandığı yolda gider
Yıllardır beklenen lider
Recep Tayyip Erdoğan
Sınır tanımaz doktorlar…
Sınır tanımaz gazetecilerden sonra Türkiye de artık sınır tanımaz yalakalar
var!
AKP seçim şarkısı mı, Erdoğan’ı yalama şarkısı mı belli değil!
***
İşte İleri demokrasi:
Yargı doğrudan Adalet bakanına bağlı,
Adalet bakanı Başbakana.
Yeni MİT yasası ile MİT’in izinsiz özel sektör ya da devletteki her türlü bilgiye
ulaşma hakkı başta olmak üzere, yurt dışı operasyon, yasa dışı örgütler ile
görüşme, anlaşma ve de insan takası yapma hakkı aldığını düşündüğünüzde,
Nazi Almanya’sında SS’lerin bu kadar yetkişi var mıydı diye sormadan edemiyorum.
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Neyse gelelim MİT e…
MİT çalışanları, MİT müsteşarına bağlı müsteşar izin vermezse çalışanlar hakkında araştırma yapamıyorsun.
MİT müsteşarı Başbakana bağlı, Başbakanın izni olmadan soruşturulamıyor.
Yasama dersen, kesin çoğunluk ile istediğin yasayı torba yasanın içine sokarak sorgulanmadan hatta kimsenin haberi yokken Başbakanın izni ile onaylatıyorsun.
Yürütmenin başı zaten başbakan. Hangi bakan karşı çıkabilir ki bir örnek
yaşadık, 3 gün sonra 180 derece dönüş yapmıştı Çevre ve Şehircilik Bakanı.
Halkın bilgi alma hakkı zaten malum, ileri basın başbakandan bile ileri.
İşte size İleri demokrasinin özeti.
Hatta belki Cennet Demokrasisi desem daha iyi ama Başbakan için.
Kusura bakmayın dilim varmıyor Diktatörlük demeyi.
Başbakana yakıştıramadığımdan değil, 90 yıldır batılılaşmaya çalışan Türkiye’ye yakıştıramadığımdan.
***
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık operasyonunun başarısız bir darbe girişimi olduğunu söyleyerek, “Artık şapkasını alıp gidecek bir hükümet
yok” dedi.
Aptallığıma verin ama maalesef yok… Bu iktidar AKP’nin üstüne yıkılacak.
Keşke gitseydik diyecekler ama bu yıkıntı tüm ülkeye zarar verecek.
***
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Başbakan Erdoğan, Afyonkarahisar’da halka hitap ederken “Paralel yapının
evlerinde kalan kız öğrenciler geceleri ablalar tarafından uyandırılıp bize
beddua ettiriliyor” dedi.
Erdoğan, Saidi Nursi’nin kitaplarının yasaklanmasına ait olduğunu iddia ettiği bir belgeyi de kürsüden göstererek, “İşte bu CHP 1940’larda Saidi Nursi’nin kitaplarını yasaklayan partidir. İşte belgesi… CHP Genel Müdürü senin
belgelerine benzemez… İmza İsmet İnönü ” diye konuştu.
Aptallığıma verin ama hani Said Nursi’nin izinden giden cemaat, güncel adı
ile paralel örgüt CHP ile kol kola yürüyordu.
Başbakan Erdoğan Afyonlulardan bir istekte bulundu:
“Gençler, hanım kardeşlerim. Kapılarınızı bazı ablalar çalabilir. O ablalara
şunları söyleyin yeter: Biz Hükümetimizden, devletimizden memnunuz. Biz
başörtüsüyle okullarımıza gidemiyorduk ama artık gidebiliyoruz.”
Cemaat adına oy istemeye gelen "başörtülü bacılar" vatan haini,
AKP adına gelen "başörtülü bacılar" vatansever mi oluyor?
Başörtüsüz bacıları zaten adam yerine koymuyorsunuz.
Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin bugüne kadar hiç evlenmemesine gönderme
yaparak, “Aile nedir, çoluk çocuk nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok.
Çocuk nedir biz biliriz” dedi.
Ya afedersiniz allah bağışlasın ama Erdoğan’ın çocukları olamasaydı Türkiye
ne kadar milyon dolar kar ederdi acaba!
Kaldı ki Atatürk, Demirel ve Ecevit'in de çocukları yoktu ama hepsi halkı ve
çıkarlarını başbakandan daha iyi anladılar…
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Aptallığıma verin ama cahilin alim olduğu ülke
03 Mart 2014
İleri demokrasiden kleptokrasi dönemine bir sistem… Cahilin gitgide alim,
cehaletin ilim olmaya başladığı ülke Türkiye’de bir hafta daha geride bıraktık.
Seçimlere az bir süre kalması, iktidarın ahlaki açıdan sorgulanması ile sandıkta temize çıkma çabası ağızla beyin arasındaki bağlantıyı kopardı. Konuş konuşabildiğince, söv sövebildiğince. “Saf” bir başbakan ile ahlak, vicdan, adalet seçimlerden sonra inşallah…
Bu haftaki şaşırtıcı hırsızlık, araklama, yürütme başlıkları:
• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan 2014 Türkiye tanıtım
afişleri çalıntı çıktı
• AKP için hazırlanan şarkı çalıntı
• Ankara-Sivas tren hattı projesinde yapılan usulsüzlükler
***
Başbakan ile oğlunun internete düşen konuşmasından hemen sonra Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
“Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu arasında bir telefon
görüşmesi olduğu iddiası eşliğinde, internet aracılığıyla servis edilmiş olan
ses kayıtları, ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nı hedef alan bu kirli tezgâhı kuranlardan
hukuk içinde hesap sorulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Yaklaşık bir hafta geçti bu açıklama acaba şu anda kaç kişi bu açıklamaya
inanıyor?
***
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Gökçek: “CHP’yi engellemek suç mu?”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Ne yapmışım, suçum
ne? Cumhuriyet Halk Partisi’nin afişlerini asmayı engellemişim. Suça bak,
suça. Şeref midir, suç mudur siz karar vereceksiniz. Sayın Başbakanımızın
ülkeye yaptığı yatırımları hazmedemiyorlar. Kıskanıyorlar ve korkuyorlar,
Osmanlı yeniden diriliyor Allah’ın izniyle.” dediği öne sürüldü.

1. Melih Gökçek'in kendisiyle ilgili ses kaydını kabul etmesi ve "montaj değil"
demesi, Başbakanını da daha zora sokar.
2. Demokrasi nedir, muhalefetin demokrasilerde yeri ve önemi nedir, diyebilirsiniz ama adam zaten Osmalı yeniden diriliyor diyor ne demokrasisi!
***
AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu: “Kayıtlar doğru olsa bile inanan yok”
O Kuzu
Biz Koyun!
***

Başbakan Erdoğan, Ankara’da 1071 Malazgirt Bulvarı’nın (ODTÜ Yolu) açılışı
sırasında eylem düzenleyen gençler için, “solcu”, ateist” ve “terörist” nitelemelerini kullandı. Başbakan bu gençlere rağmen açılışı yaptıklarını söyledi.
Başbakanımızın seçmenleri için yaptığı bazı tanımlamaları bir hatırlayalım:
Çapulcu, kemirgen, ahlaksız, allahsız, ezidi, zerdüşt, hain, bölücü, lobi, haşhaşi, ajan, mihrak
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Şimdi de ateist, terörist…
Ya bunlardan hırsız olanı var mı?
Ha bir de hani başbakan kimsenin dinine, inancına karışmıyordu!!
***
CHP Erdoğan’a “Sayın” demeyecekmiş…
Siz demeseniz de onlar sayıyorlar zaten.
***
Eski Genel Kurmay Başkanı kaçabilir diye düşünüyorlar ama,
İran vatandaşı, özel uşağı olan Reza Zarrab’ın yurt dışına kaçmayacağından
eminler.
Yasasın İleri demokrasinin Bakana bağlı yargısı.
***
Seçim incesi secime katılan partilere birkaç slogan önerisi geldi aklıma…
- Büyük düşün Türkiye bir dahaki sene düşünmezsin!

- Baban sağolsun!!! (gemi resmi ile)
- Hırsız var!!!
- Nazar etme ne olur çal senin de olur
- Yine seçersen Yine Yerim
- Sen ye torunum ödesin
- Kutularım Reza’dan Adalet korur Nazardan
- Atma Tayyip din kardeşiyiz
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- Yolsuzluğu sizden öğrenecek değiliz
- Türkiyede YolSUZ hiç bir yer kalmayacak
- Çaldık ama bir sor niye!
- Zamanlama manidar!
***
Ustalık döneminde olduğunu söyleyen Başbakan Erdoğan, İsparta'da seçim
mitinginde, Fethullah Gülen'i hedef aldı; "Ben de safmışım... " dedi.
Önemli, samimi bir tespit olarak kabul edersek internete düşen başbakanın
konuşması olarak iddia edilen konuşmalar dublaj olabilir.
Aptallığıma verin ama internete düşen telefon konuşmalarındaki başbakan
hiç de saf değildi.
***
Bu haftanın sonucu: 30 Mart Türkiye müslümanlarının ahlakla imtihanı olacak.
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Aptallığıma verin ama bu gözlere utanmadan bakabilenlerden misiniz?
12 Mart 2014
Tüm hafta not alıp bu haftaki yazıyı hazırlamıştım ve yayınlayacaktım ki üç
mevsim direnen Berkin`in direnemediğini, bu gözlerin sonsuza kadar kapandığı öğrendim. Yazmanın hiçbir anlamı kalmadı. Bu kadar zaman sonra kendime gelip yazıyı güncelleyip yayınlıyorum. Hepimizin başı sağolsun… Belki
de şöyle söylemem gerekiyor. Türkiye ikiye bölündü. Vicdanlılar ve vicdansızlar. Ben vicdanlıların başı sağolsun diyorum…
AK Polisin yazdığı destana halk ağıt yetiştiremiyor… Bir AVM için 8 can….
***
BERKİN'in katilin kim olduğunu konuşunda şüphesi olan var mı?
ya..
Ali İsmail Korkmaz'ın
Ethem Sarısülük'ün
Abdullah Cömert'in
Mehmet Ayvalıtaş'ın
Ahmet Atakan'ın
Medeni Yıldırım'ın
Hasan Ferit Gedik'in

Mustafa Sarı'nın
***
Adalet ‘SİT’tir dedi. Seçimlere yaklaşık 20 gün kala siyasi iklim yine böl böl
ses kaydı yaptı. Bu ses kayıtlarının bir kısmı bile doğru ise AKP’nın açılımı
Adalet ve Kalkınma Partisi değil de Aileme Katkı Payı olarak değişmeli diye
düşünüyorum. Bu hafta yine konu başlıkları çok, elbette Başbakan açık ara
önde. Ama mahkeme kararları, açıklanan raporlar akla zarar genelgeler, akıl
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ötesi demeçler, salınan hayatlar ve son dakika özgürlükleri…
***
Bu hafta, yeni Başbakanlık binası “AKSARAY” için tarihi SİT statüsünün değiştirilmesi kararını iptal eden Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin kararına rağmen Söğütözü'ndeki inşaat tüm hızıyla devam ediyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan Başbakanlık binası tartışmaları ile ilgili olarak, "Yaptığımız hukuksuz bir şey yok,
güçleri yetiyorsa yıksınlar" dedi.
“Sağlam irade” sloganına başbakan kendini iyi kaptırmış anlaşılan.
***
Halka, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokma söz veren AKP
Hükümeti sözünü tuttu mu?
Türkiye’yi gelişmekte olan ülkeler içinde en borçlu beş ülkeden biri yaptı.
Her fırsatta IMF’ye olan borcu sıfırlamakla övünen Hükümet, 2002 sonunda
129.6 milyar dolar olan dış borç stokunun 2013 Eylül sonu itibariyle 372.7
milyar dolara ulaşmasından nedense hiç bahsetmiyor.
IMF’ye olan borç sıfırlanırken, borç stoku 11 yılda yaklaşık olarak üçe katlandı.
Özel sektör dış borç stokundaki artış ise daha dramatik.
Merkez Bankası’nın geçen hafta açıkladığı verilerine göre 2002 sonunda 43
milyar dolar olan özel sektör dış borç stoku, 2013 Aralık sonu itibariyle tam
266.3 milyar, anlayacağınız 6.2 kat artmış.
Dünya Bankası verilerine göre gelişmekte olan ülkeler açısından en borçlu
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ülkeler sırasıyla;
714.2 milyar dolar ile Rusya,
471.8 milyar dolar ile Brezilya,
400.3 milyar dolar ile Hindistan,
373.8 milyar dolar ile Meksika
ve
372.7 milyar dolar ile Türkiye oldu.
Buna göre; Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme masalı
gerçekleşmedi ama Türkiye gelişmekte olan ülkeler içinde en borçlu beş ülke
arasına girdi.
Baktığınız açıya göre bu da başarıdır.
***
Abdülkadir Selvi, "Türkiye bir aşiret devleti değil" diyor.
Aptallığıma verin ama haddimi aşmıyorsam düzeltiyorum.
'Eskiden değildi' olacak. Mevcut halini tanımlayamıyoruz.
***

Başbakan Erdoğan 30 Mart’taki yerel seçimlerde AK Parti’nin seçimlerden
birinci parti olarak çıkmaması durumunda siyaseti bırakacağını söyledi. Ankara’da yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Erdoğan şöyle
konuştu:
“Anketler yoluyla oynanmak istenen bir oyun var. Niye bu partiler hep ikinciliği üçüncülüğü dördüncülüğü kabul ediyorlar. Eğer partim bu seçimlerden
de birinci olarak çıkmazsa ben siyaseti bırakmaya hazırım diyorum. Acaba
diğerleri bunu bırakmaya hazır mı?”
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Ben bu lafı Özal’dan hatırlıyorum da.
Hane % 50 filan evde zor tutuyordunuz ne oldu evden mi kaçtılar?
***
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel medya temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
adaylığı sorusuna 'Şu an gündemimizde yok. Mevcut Cumhurbaşkanımız
devam edebilir' dedi.
Sağ olsun demokrasiye inanan başbakan, mevcut Cumhurbaşkanının devam
edebileceğine karar vermiş. Kim kime bağlı anlamadım.
Başbakan Erdoğan, gündeminde ilk olarak paralel yapıdan bahsetti ve 'Sakın
ola onları ağzınıza almayın. Benim villamdan bahsediyorlar ama Balıkesir'de
kendisinin villası çıktı' dedi.
Tencere dibin kara seninki benden kara durumu.
***
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, bir televizyon programında 17 Aralık soruşturmasında tutuklanıp serbest bırakılan iş adamı Reza Zarrab ve eşi şarkıcı Ebru Gündeş hakkında yapılan yorumlara Twitter hesabından tepki gösterdi. Takipçilerinin de konuya dahil olması üzerine Tatlıses, “Eğer o zat hırsızsa o zaman
ben de hırsızım” sözleriyle Zarrab’a arka çıktı.
Şimdi Zarrab da çıkıp o şarkıcıysa bende şarkıcıyım derse ne yapacağız?
Aptallığıma verin ama İbrahim Tatlıses’in doğru söylemediğini nereden biliyoruz?
***
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A Haber ATV ortak canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Erdoğan şöyle konuştu:
“İnternet yasasına malum çevreler itiraz ettiler. Yapabileceğimiz kadarını
yaptık. O alanda da 30 Mart’tan sonra atacağımız yeni adımlar var. Bu konuda kararlılığımız var. Bu milleti Youtube’a Facebook’a yediremeyiz. Kapatılmaları da dahil. ”

Başbakan Erdoğan gündeme damga vuran dinleme iddiaları ve ses kayıtlarıyla ilgili şunları kaydetti:

“ben artık ‘güvenilir hat’ denilen telefonları kullanmıyorum. Normal telefondan konuşuyorum. ‘Dinlerseniz dinleyin’ diyorum. Ülkenin getirildiği hale
bak. Dinlemelerin rezilliği çıktı. Adamı ipe götürür bu dinlemeler. Bunlar adamı eşinden ayırır.”
Başbakan Erdoğan’ın, Youtube ve Facebook’un kapatılabileceği sinyali vermesinin ardından yaşanan tartışmalar sürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan, internet üzerinden yapılan hakaretlerin suç olduğunu söyleyerek, bunlara müsaade etmeyeceklerini bildirdi.
“Bir ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına küfürler edilecek, olmadık hakaretler yapılacak. Yasadışı birtakım görüntüler alınıp, bunlar servis edilecek.
Bunları da biz içimize sindireceğiz. Böyle bir şey mümkün değil. Gerçek hayatta suç olan her şey sanal hayatta da suçtur. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu
tür uygulamalara müsaade edilmez.”
Aptallığıma verin ama buna bir yorum yapabilemiyorum…
Yorumu tüm dünya yaptı zaten!!!
***
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yayınladığı genelgeye göre uygu111
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lama 1 Mart’ta yürürlüğe girdi. Bakanlığın 3 Ekim 2013’te yürürlüğe giren
ÇED Yönetmeliği gereğince maden, petrol, doğalgaz, kayagazı veya jeotermal arama projelerine ilişkin “ÇED gereklidir ya da ÇED gerekli değildir” kararı verme yetkisi 27 Şubat tarihinde yayınlanan genelgeyle valiliklere devredilmişti.
Bakan Güllüce’nin yayınladığı genelgede, valiliklerin gerekli işlemleri uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla ÇED Genel Müdürlüğü’nün talimatlarına uyulması da istendi. Talimatta ÇED Yönetmeliği uyarınca “ÇED gereklidir
ya da gerekli değildir” kararı kapsamında gerçekleştirilen projeler için tanıtım dosyasına gerek olmadığına da dikkat çekilirken “Maden arama projelerine yönelik inceleme ve değerlendirme süreci içinde ‘yer görme’ prosedürü
uygulanması gerek bulunmaz. Ruhsat sahibinin aynı olması koşuluyla birbirine mücavir birden fazla ruhsat için birden fazla dosyanın hazırlanmasında
sakınca olmaz” denildi. Hükümet, bürokrasi nedeniyle günler süren ÇED’in
şartlarının esnetilmesi konusunda bir süredir çalışmalar yürütüyor. Hazırlıkları süren çalışmaya göre ÇED başvurusu yapan şirketin bir vize süresi içinde
uyarı yapmadan 60 ceza puanı dolunca iptal edilen Yeterlilik Belgesi için esneklik getiriliyor.
HES’ler, fabrikalar ve maden ocakları için verilen ÇED Yeterlilik belgesinin
geçerlilik süresi üç yıldan dört yıla çıkarılıyor. Bakanlık bu amaçla dört yıl
önce çıkarılan ÇED Yeterlilik Belgesi Tebliği’ni değiştiriyor. Başvurular 15 gün
içinde değerlendirilecek.
Herşeyi vali bilir, bilmiyorsa başbakana sorar…
***
Zafer Çağlayan: “Bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım. Ama bunları yapan Müslümanım diye geçiniyorsa yazıklar olsun”
Bu demeç demokratikleştirme paketindeki nefret suçu kapsamına alınan
ayrımcılık maddesinden yargılanması gerekmez mi?
Eğer gerekmiyorsa nefret suçu ne zaman kullanılacak!!!
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***
Ergenekon davasında tutuklu yargılanan sanıklardan eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ cuma günü tahliye edilmişti.
Bugün de art arda tahliye haberleri geldi. Şu ana kadar Yalçın Küçük haricinde, Tuncay Özkan, Levent Göktaş, Sedat Peker, Kemal Kerinçsiz, Dursun Çiçek, İbrahim Şahin, Alparslan Arslan, Mehmet Ali Çelebi, Hasan Iğsız, Şener
Eruygur, Merdan Yanardağ, Alaaddin Sevim, Doğu Perinçek, Muzaffer Tekin,
Hasan Atilla Uğur, Hikmet Çiçek, Mehmet Demirtaş tahliye edildi.
Aptalığıma verin ama birden bire ne oldu küçük bir af mı çıktı. Yoksa yakında
başlayacağı söylenen cemaat operasyonu için Silivri’de yer mi açıyorlar? Malum, Silivri’ye çifte rezervasyon yakışmaz.

Aptallığıma verin ama başbakanın alerjileri...
18 Mart 2014
Bu hafta gene sözün bitiği anlar oldu... Berkin Elvan, Burak Can, Ahmet Küçüktağ toprağa verildi... Ama başbakanımızda söz bitmiyor. Allahtan kayıpların aileleri başbakan kadar sorumsuz değil. Çocuklarını toprağa vermelerine
karşın büyük bir sağduyu gösterip herkesi sağduyuya ve sakin olmaya davet
eden mesajlar verdiler.
RTÜK, TRT’nin yayın ilkelerin ihlal ettiğine karar vererek raporun, “Gereğini
yapmak üzere” Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderilmesine karar verdi.
RTÜK’ün İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre TRT, 22 Şubat- 2 Mart
arasında toplam yayın süresinin 13 saat 32 dakikasını AKP’ye ayırırken, muhalefete 2 saat 48 dakika verildi. TRT Haber mitinglerden kesitler yayınladığı
seçim yayınlarının toplam yayın süresinin
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% 89.52’sini (13 saat 32 dakika) AKP’ye,
% 5.29’u (48 dakika) MHP’ye,
% 4.96’sı (45 dakika) CHP’ye,
% 0,22’si (2 dakika) BDP’ye ayrıldı.
Gereği nasıl yapılacak acaba? Ama anlıyoruz ki TRT’de paralel yapı kalmamış.
***
“Yaradanı, yaratılan sünnilerden dolayı severim” söylemindeki başbakanın
neden Alevi alerjisi olduğunu Konda araştırmasının sonuçlarından anlıyoruz.
İşte KONDA'nın bulguları:
• Toplumsal olaylarda polisin biber gazı sıkmasını insan haklan ihlali sayan;

Sünnilerin oranı yüzde 59
Alevilerin oranı yüzde 90
• Toplumsal gösterilere polisin müdahalesini yanlış bulanların oranı;
Sünnilerde yüzde 50
Alevilerde yüzde 80

• Gezi olaylarını hak arama özgürlüğü olarak gören;
Sünniler yüzde 31
Aleviler yüzde 93
• Basının iktidarı eleştirmesini demokrasinin gereği olarak görenlerin oranı;
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Sünnilerde yüzde 87
Alevilerde yüzde 93
• Farklı mezhepten biriyle evlenmeyi normal bulan;
Sünniler yüzde 53
Aleviler yüzde 85

• Gerektiğinde gazete ve TV yayınları denetlenmeli diyenler;
Sünnilerde yüzde 60
Alevilerde yüzde 39.
Rakamlar meydanda. Görüyoruz ki, Aleviler kurulu düzene karşı daha eleştirel eğilimlere sahipler.

Eeeeeeeeee gel de sev!
***
Başbakan Erdoğan, dün akşam İstanbul Okmeydanı’nda silahla vurularak
öldürülen Burak Can Karamanoğlu’na yapılan saldırıyı DHKP-C terör örgütünün üstlendiğini kaydederek, MHP ile DHKP-C’nin ittifak yaptığını savundu.
Partisinin Aksaray Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinginde halka hitap
eden Erdoğan , “Allah aşkına MHP ile eli kanlı devlet düşmanı DHKP-C’nin bir
araya geleceğini söyleseler inanır mıydınız? Artık inanın, zira bir araya geldiler, ittifak yaptılar, aynı safta, aynı hizada buluştular” diye konuştu.
Kendi idare ettiği ülkeyi kaosa götürmeye çalışan bir başbakanımız olduğu
için ne kadar şanslıyız. Böyle bir heyecan hangi ülkeye kısmet olur!
Bakalım kim kazanacak Başbakan mı halkın sağduyusu mu?
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***
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Berkin Elvan’ın cenazesinin siyasi şova dönüştürüldüğünü belirterek, bu ülkede sadece Berkin’in
ölmediğini söyledi.
“Bu ülkede sadece Berkin Elvan vefat etmiyor ki, 4 tane polisimiz şehit oldu.
Bir tane askerimiz mayına bastı şehit oldu. Niye onların cenazesine bu kalabalıkla gitmiyorsunuz? Onlar vatan evladı değil mi, onların anne babaları yok
mu? Onların çoluk çocuğu yok mu?”
Aptallığıma verin ama şehit cenazesine gidince de kızıyordunuz.
Dahası bu hayatını kaybedenlerin tüm sorumluluğu sizde değil mi?
Bu ülkeyi siz idare etmiyor musunuz?
Kimse ölmesin ama hiçbiri 14 yaşında ekmek almaya gitmiyordu ve hiçbirinin
tabutu kendisinden ağır değildi?
***
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendirirken tartışılacak sözler söyledi. Mehmet Müezzinoğlu, “Ahmet Necdet Sezer diye bir saksı, sizin önünüze koyarız siz de seçersiniz” dedi.
Eski cumhurbaşkanı için "saksı" diyen bir bakanın olması bir ülkede iktidarda
her şeyden önce bir "kalite" sorunu olduğunun kanıtıdır.
Üstelik saksı tuzluktan iyidir.
***
Başbakan Erdoğan, başına isabet eden biber gazı kapsülü nedeniyle 269 gün
komada uyutulduktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’la ilgili, “Ne ekmek
alması ne alakası var? Terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde
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ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan
bir çocuk” yorumunu yaptı.
Aptallığıma verin ama ister ekmek almaya gitsin ister taş atmaya, 15 yaşında
bir çocuğun ölümüne dünyanın her yerinde vicdanı olan insanlar üzülür. Hele sorumlu bir başbakansa, katilini bulamıyorsa hiç olmazsa susar.
Söylemesi zor ama hırsız, değilse katil, değilse nefret suçu işleyen bir vicdansız başbakan var.
Bir çocuğun mezarına bilye ve karanfil neden konulur, zor ama varsa çevrende masum birisi, bir sor!
***
AKP'nin İzmir mitingine Ankara ve İstanbul dahil Türkiye'nin birçok ilinden
insan taşındı.
İzmirlilerin katılımına güvenmeyen AKP'nin kaldırdığı otobüsler, İzmir girişinde ilginç manzaralar oluşturdu.
AKP İzmir adayı Binali Yıldırım ise mitinge gelenleri;
"İzmir'e hoş geldiniz"
diyerek karşıladı.
Anlayacağınız İzmir İzmir olalı anca AKP mitingi ile iç turizm patlaması yaşadı.
Yaşasın “Miting Turizmi”
***
2014 yılında tüm insanların 880 milyar fotoğraf çekeceği tahmin ediliyor.
Hatta 2014 yılında çekilecek bütün fotoğraflar, şu ana kadar çekilmiş tüm
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fotoğrafların %10'unu oluşturacak.
Eminim herkes bunun birçoğu benim çevremde çekiliyor diye düşünüyor.
***
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da düzenlenen AKP mitinginde
''Şimdi gelirken bana birileri Atatürk’ün posterini sallıyor. Bana neden Atatürk’ün posterini sallıyorsun. Ki büyük ihtimalle CHP’li'' dedi.
İyi de ne sallasınlar Türkiye’de? Lenin, Che ya da Hüsnü Mübarek!!!
Sayın başbakan siz kabul etseniz de etmeseniz de bu ülke daha halen Atatürkt’en vazgeçmedi hatta uzun süre de geçeceği yok.
***

Bu haftanın ses kayıtları…
Habertürk ve Alo Fatih’ten
sonra
Star gazetesinden Alo Mustafa!
Başbakan için muhtar bile olamaz diyenler anlıyoruz ki kesinlikle yanılmışlar.

Ülkeyi kendi mahallesi gibi görüp her konuya kendisi telefon ile müdahale
ediyor.
Aptallığıma verin ama bundan daha iyi muhtarlık olmaz.
***
Başbakan meydanlarda “tek tek kapıları çalacağız” diyor
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Aptallığıma verin ama çalınmadık bir kapı kalmıştı bırakın da kapılar bize kalsın.

Aptallığıma verin ama DNS'yi değil RTE'yi değiştirin
21 Mart 2014
Gezi yasak, gösteri yasak, muhalefet yasak artık kuş da şey pardon twitter da
yasak. Bir de başbakan çalışmıyor diyorlar, adamcağızın yetişmediği nokta
yok bir de duble yol yapıyor. Bu hafta tekrar olmaz o kadar demenin çıtasını
yükseltti yurdum idarecileri. Twitter, mwitter, bakara, makara, tape, mape
gündemi yakalamak mesele, hele anlamak olası değil!
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mart Perşembe günü Aksaray Hükümet
Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde halka hitap etti. MHP Aksaray
Belediye Başkanı adayı Op.Dr. Rıfkı Karabatak ise, Başbakan Erdoğan'ın mitinginin akşam ezanı vaktine denk geldiği için miting alanı çevresindeki camilerden akşam ezanının okunmadığını iddia etti. Karabatak, iddiasıyla ilgili
şunları söyledi:
"Miting sürerken akşam ezanı vakti gelmiş, ancak dini söylemlerle iktidara
gelen partinin mitingini kesintiye uğratmamak üzere meydana yakın camilerde ezan susturulmuştur. Ezan okunduğunda susup ezanı dinleme adeta bir
töre halini almışken, Başbakanı susturmamak için ezanı susturanlara Valilik
veya Müftülük herhangi bir soruşturma açmış mıdır?'
Başbakan konuşmaya başlayınca susturacak adam bulmak zor ülkede artık..

Baksana soru soracak gazeteci bile bulamıyoruz.
***
Çanakkale Zaferi’nin 99′uncu yıl dönümü nedeniyle ulusal gazetelerde yayınlanan AKP ilanında, Atatürk’ün adının anılmaması eleştirilere yol açtı.
1915 yılı ile günümüzün karşılaştırmasının yapıldığı ilanda, “Milletimizin 18
Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyor, şehitlerimizi sonsuz minnet ve rahmet ile
yad ediyoruz” denildi.
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Başbakan Erdoğan, dün Aydın mitinginde, bir grubun kendisine Atatürk posteri göstermesine tepki göstererek, “Şimdi gelirken bana birileri Atatürk’ün
posterini sallıyor. Bana neden Atatürk’ün posterini sallıyorsun” ifadelerini
kullanmıştı.
Gel de sallama…
***
Başbakan Başdanışmanı Mustafa Varank’ın THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karataş ile telefon görüşmeleri olduğu iddia edilen ses kaydı internette
yayınlandı.
İddiaya göre, Başbakan Başdanışmanı Varank ile THY Özel Kalem Müdürü
Karataş arasında geçen telefonda görüşmesinde, Nijerya’ya gidecek olan
silah ve mühimmattan sözediliyor.
Ses kaydında Karataş, “Onlarca malzemeler taşıyorum. Nijerya’ya gidiyor şu
anda tamam mı? Müslümanları mı öldürüyor, Hristiyanları mı? Vebal altındayım” diyor. Başdanışman Varank ise, MİT Müşteşarı Hakan Fidan ile bir
araya gelemediğini söylüyor.
Yok yok…
Rüşvet, silah kaçakçılığı, kara para ne ararsan var...
Sorarsan muhafazakar demokrat...
Aslı suç örgütü...
Adama bak eğer Hristiyan ölüyorsa rahat rahat uyuyacak.
***
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa mitinginde konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Twitter mivitır hepsinin kökü120
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nü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç beni ilgilendirmiyor" diye
konuştu.
twitter mwitter,
bakara, makara,
tıngır mıngır,
bunlar bizi salak yerine koyuyor gibi gelmiyor mu size?

Sonra;
Başbakan’ın konuşması ardından Başbakanlık gece 22:00 sularında açıklama
yaparak Başbakan Erdoğan’ın “Hukuki bir duruma işaret ettiğni” vurgulamış,
Twitter’in mahkeme kararlarını uygulamadığı ve “Twitter’e erişimin engellenmesinden başka çare kalmayabileceği” belirtilmişti.
Gece 23:00′dan itibaren Türkiye’de Twitter’a erişimin yasaklanarak, peyder
pey kesilmesiyle birlikte milyonlarca kullanıcı Twitter’a girerek mesajlaşmaya başladı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yasaklarını teknik çözümlerle aşan kullanıcılar gece yarısından sonra Twitter’ı adeta ablukaya
aldı. Ağırlıklı olarak yasağa yönelik tepkiler dile getirilirken, esprili yorumlar
da yaşananlara renk kattı.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Başbakan
Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın da gece yarısından sonra tweet
atması akla youtube’un yasaklı olduğu dönemlerde başbakanın ben giriyorum demesini getirdi.
Ayrıca gece 23:00’den sonraki twitter trafiğine bakarsanız dünyada bu kadar dalga geçilen başka bir yasak olmamıştır sanırım.
Sabah da Başbakan yardımcısı Arınç, twitter’da günlük programını yayınladı.
İronik bir milletiz vesselam
***
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Başbakanlık’tan Twitter açıklaması
“Halihazırdaki durumda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bazı linklerin
kaldırılmasına ilişkin mahkemelerden çıkarmış oldukları kararların uygulanması konusunda Twitter yetkililerinin duyarsız kaldıkları bir süreç söz konusudur. Nitekim bu süreç zarfında mahkeme kararları doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı gerekli girişimlerde bulunmuş ancak Twitter
yetkilileri bu taleplere duyarsız kalmıştır.
Mahkeme kararlarını umursamama, hukukun gereğini yerine getirmeme
biçimindeki bu tutumda bir değişiklik gözlenmemesi halinde, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için teknik olarak, Twitter’e erişimin engellenmesinden başka çare kalmayabileceği belirtilmektedir. Başbakanımız da
Bursa’daki konuşmasında bu olguya dikkati çekmiş bulunmaktadır.“
Sonuc olarak mahkeme kararlarına uyulmadığından dolayı Twıtter kapatılmış.
Peki, AOÇ indeki başbakanlık inşaati için de mahkeme kararı var.
Başbakan mahkemeyi tanımıyor ve inşaat sürüyor...
Başbakanı da kapatalım mı?
***
Berkin Elvan’ın ölümünün ardından attığı mesajıyla gündeme gelen Tunceli
Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz,
“İstifa dilekçemi, Tunceli Valiliği makamına sundum. Konuyla ilgili açıklama
yapmayacağım. İstifamız hayırlı olsun” dedi.
İstifa eden Yılmaz, İstanbul’da Gezi olayları sırasında başına isabet eden gaz
fişeği nedeniyle 269 gün komada kaldıktan sonra ölen Berkin Elvan’ın ölümünün ardından, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından “Bizler de
anne babayız, bizim de yandı ciğerimiz, Berkin Elvan ölümsüzdür, hoşçakal
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Berkinim. Canlar yerine camlar kırılsın, Berkin Elvan ölümsüzdür, şehit vatan
uğruna can verendir” diye yazmıştı.
Helal olsun! İyi ki varsın dediğim Tunceli Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz.
Çarklar her iyiyi öğütüyor.
***
Dört eski bakanla ilgili fezlekelerin görüşüldüğü Meclis’te bugün saat 19:00
sonrasında canlı verilmeyen görüşmeyi, CHP’li milletvekili Melda Onur tablet
bilgisayarı üzerinden canlı olarak yayınladı.
Meclis Genel Kurulu, CHP’nin 17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına adı karışan eski bakanlar için hazırlanan fezlekeleri görüşmek
üzere olağanüstü toplandı.
Tartışmalarının yaşandığı görüşmede Meclis TV’nin yayınıyla ilgili zaman zaman şikayetler yükseldi. Saat 19:00′da yayını kesen Meclis TV’nin ardından
CHP’li Onur, ustream aracılığı ile tableti üzerinden yaşananları canlı yayınladı.
Gülünç ülke vesselam.
Meclis TV'nin yayınının AKP tarafından sansürlenmesi ve Melda Onurun ipad
ile yayın yapmasını gören AKP'lilerin bizi de çekin demesine ne demeli?
Eeeeee en azından bir kısmına kendi başkanı tarafından tuzluk denilen yurdum millet vekili…
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Aptallığıma verin ama seçime üç kala
27 Mart 2014
Ve seçime üç gün kaldı. 30 Mart’ta dananın kuyruğu kopacak. Neden mi?
Seçim, yerel seçim olmaktan çıkıp genel seçim provası oldu. Sonuçlarının
etkileri de genel seçim etkilerinde olacak. Özellikle ileri demokrasinin sınırlarının ne kadar zorlanabileceğini bize seçim sonuçları gösterecek. İnlere girilecek mi yoksa fezlekeler, ses kayıtları yargıda işlem görecek mi? Göreceğiz.
Bu hafta gene Recep Tayyip Erdoğan başroldeydi. Tüm hafta ülkede fırça
çekmediği kimse kalmadığından yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara sardı.
Türkiye 30 Mart'ta tarihi seçimlerinden birini gerçekleştirecek.
Peki, seçim güvenliği tam mı?
Varmış!
Neden 52 milyon seçmen varken, 180 milyon oy pusulası basıldı?

Bizim insanımız üçüncüde doğru oy veriyor diye düşündüler herhalde…
Sandıklar nasıl korunacak?
Allah korur!
Elektrik kesilirse seçim hilesi yapılabilir mi?
Yok canım ne kadar kötü düşüncelisiniz

Mükerrer seçmen var mı?
Ölüler yeter mükerrere ne hacet.
***
Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’den, erişime kapatılan Twitter ile ilgili
ilginç bir yorum geldi. İşler Twitter’in kapatılmasını “Şeriatın kestiği parmak
acımaz” sözüyle yorumladı.
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Emrullah İşler, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’yı ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşler, Twitter’a erişim engeline ilişkin, “Bu Twitter’a
bildirilmesine rağmen Twitter iletişimi engellemediği için o ilgili görüntüleri
veya kayıtları kaldırmadığından dolayı Türkiye Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı, böyle bir tedbire başvurmuş durumda şu an itibariyle. Mahkeme
kararları, tabi hukukun üstünlüğü herkes için geçerlidir. ‘Şeriatın kestiği parmak da acımaz’ diye sözümüz var bizim” diye konuştu.
Hocam sizin adınıza üzgünüm ama daha şeriat gelmedi. Kısmetse bir kaç yıla.
İşler söyle devam etti, “Kimsenin üstünlüğü, ayrıcalığı olmaması gerekir. Aksi
takdirde hepimiz bu tür saldırılara bu tür kişilik ihlallerine maruz kalabiliriz”
ifadelerini kullandı.
Kesinlikle katılıyorum ülkemizde kimse kimseden üstün değildir. İleri bir demokraside Bilal Erdoğan neyse Ethem, İsmail ya da diğer canlar aynıdır.
Ya benim külahım nerde, ona anlatsa başbakan yardımcısı!
***
Başbakan Erdoğan, yerel seçimlere bir hafta kala, mitinglerdeki sözlerinin
sertlik dozunu her geçen gün artırmaya devam etti.
Ankara’da halka seslenen Erdoğan’ın hedefinde yine CHP ve Gülen Cemaati
vardı. Ana muhalefeti din düşmanlığı ile suçlayan Erdoğan, Cemaati ise “hain
bir terör örgütü” olarak niteledi.
Eee geriye kim kaldı?
Tabi ki USTA TAYYİP de, ne ustası bir anlasak.
Devam etti usta:
“91 yıllık süreçte iyi günlerimiz olduğu halde kötü günlerimiz de oldu. Tek
parti CHP dönemini yaşadık, çok ağır zulümleri yaşadık. Ah bu CHP var ya bu
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CHP gidecek yerleri yok. Kuran yasaklatıldı bu ülkede. Camileri yakıp yıktılar.
Sakala, bıyığa baş örtüsüne bile karıştılar. Mustafa Kemal kurdu ama öldükten sonra neler yaşandı ona bakın.”
Bakalım bu yalanlara inanan kaç kişi inanacak ustaya.
***
Twitter erişimine yapılan engellemeyi aşmak için kullanılan yöntemlerden
biri olan DNS değiştirmeye kısmi önlem alındığı iddia ediliyor. Yasaktan itibaren sosyal medyada paylaşılan ve bu yüzden hızla yayılarak yüzbinlerce kullanıcının tercih ettiği DNS ayar değişikliği çalışmıyor.
Kullanıcıların akıllı telefon veya bilgisayarlarındaki DNS ayarını “8.8.8.8
8.8.4.4″ yapmaları halinde Twitter dahil yasaklı tüm sitelere giriş engeli kalkıyordu. Ancak “8.8.8.8 8.8.4.4″ ayarının da TİB tarafından kara listeye alındığı iddia ediliyor. Bu nedenle de bu ayarı kullananların değil Twitter’a internete erişiminin de kesildiği bildirildi.
Ve böylece Twitter’ı yasaklayan sayılı ülkeler arasını giren Türkiye DNS’i de
yasaklayarak dünyada bir ilke imza attı.
Büyük düşün Türkiye mi?
İyi düşün Türkiye mi?
***
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’a getirilen
erişim yasağı ile ilgili “Twitter diz çöktü” yorumunda bulundu.
"Twitter diz çöktü" deyen Sağlık bakanı seyahatlerini ambulans helikopterle
yapıyor, demek ki sağlık sorunu var.
***
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Başbakan Erdoğan, “Bu Twitter, Youtube, Facebook, bunlar aileleri kökünden sarstılar. Bunlarda montaj var, her yol var. Biz tavır almayacak mıyız?”
dedi.
Partisinin Kocaeli’de düzenlediği mitingde halka seslenen Erdoğan şöyle
konuştu:
“Pensilvanya’daki zat, çiftiğinin yanında bir yer satın aldı, oraya da montaj
fabrikasını kurdu. Orada montajlar yapılıyor. Çok kabiliyetli yeğenleri varmış. Ahlakı olmayan bir hareketin kazanma şansı yoktur. Ahlakı olmayan bir
hareket kazansa bile kaybetmiştir. Bunlar, işte bu Pensilvanya, bu Pensilvanya partileri en başta ahlaktan yoksunlar.”
Başbakan Erdoğan Twitter’a erişim engeliyle ilgili medyanın tavrını eleştirerek “Neymiş? Özgürlüklere tahammülsüzlükmüş. Kim olursa olsun dinlemiyorum. Dünya karşımıza dikilse, ülkemin güvenliğini tehdit eden her saldırıya karşı tedbir almak durumundayım” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, Türkiye sınırında vurulan Suriye uçağı ile ilgili sert ifadeler kullandı:
“Bakın bugün haşhaşi, Suriye uçağı bizim hava sahamızı ihlal etti. F16’larımız kalktı ve bu uçağı vurdu. Niye? Sen benim hava sahamızı ilan edecek olursan bundan sonra bizim tokadımız ağır olacak. Ben Genelkurmay
Başkanım başta olmak üzere, silahlı kuvvetlerimizi, o şerefli pilotlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum, Hava Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum”
Başbakan, AKP reklamında Türkiye bayrağının kullanılmasının yasaklanmasını da sert dille eleştirdi.
Yasaklamayı da yasaklayan başbakan ülkenin stratejik tüm sektörlerini yabancılara satarken ülke güvenliğini ne kadar düşündü acaba demekten kendimi alamıyorum.
***
PKK lideri Abdullah Öcalan’a ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı inter127
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nette yayınlandı bu hafta.
Kayıtlara göre, İmralı Adası’ndaki diğer PKK’lı mahkumlarla konuştuğu iddia
edilen Öcalan, çözüm süreciyle ilgili “bağımsızlık, özerklik ve federasyondan
vazgeçtiler” açıklamalarına kahkahalarla yanıt veriyor.
Kayıtlarda Öcalan’ın “Onlar fasa fiso… Öcalan diyor bağımsızlıktan vazgeçmiş, federasyondan vazgeçmiş, en son da demokratik özerklikten vazgeçmiş. Kendi yüreğini soğutmadır. Tam tersine, vazgeçmeden ziyade, en uygulanabilir noktaya getirdik” dediği iddia ediliyor.
Ne diyelim haksız değil hani…
Böyle başbakana böyle terrörist…
***
Yenikapı’daki mitingde Gülen için Erdoğan, şunları söyledi:

“Pensilvanya beddua seansları yapıyor. Varsınlar etsinler ya. Hiç önemli değil. Bumerang gibi onları vurur. Kötü söz sahibinindir. Bitmedi. Şimdi geçenlerde baktım bir şey daha düşmüş. Ne diyor? O uzun bize çok hainlik etti diyor. Şu hale bak, ya sen ne biçim hocaefendisin ya. Ya sen bu noktada eğer
dürüstsen 99’da bu ülkeden niye kaçıp gittin? 15 yıldır kaçaksın. Uydurma
bir pasaportla kaçtın gittin. İlkokul mezunu ve öbür taraftan da maalesef
hak etmediği halde bir pasaportla kaçış. Şimdi soruyorum diyorlar ki inzivaya çekiliyor.”
Başbakan mitinglerini dinleyince küçük mahallelerde başında eşarbı elinde
torbaları ile kapı kapı, pencere pencere dolaşan orta yaş üstü dedikoducu
kadın tiplemesi geliyor aklıma.
Nedense…
Başbakan, Gülen’i ilkokul mezunu olduğu için aşağılıyor.
Sayın başbakan, Gülen’i sevmem ama kimseye de haksızlık yapılmasına da128
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yanamam.
Biz bu ülkede 1982 yılında açılan üniversiteden 1981 yılında diploma alan
liderler gördük.
Bilmem anlatabildim mi?
***
05.06.2013
Tayyip Erdoğan demeci: Gezi parkı olaylarının arkasında DHKP-C var.
11.09.2013
Tayyip Erdoğan demeci: Gezi parkı olaylarının arkasında CHP var.
16.02.2014

Tayyip Erdoğan demeci: Gezi parkı olaylarının arkasında CEMAAT var.
Aptallığıma verin ama merak ediyorum ne zaman Gezi parkı olaylarının arkasında AKP var diyecek?
***
Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Üsküdar’a eski müftü olan İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’i aday göstermesini eleştirdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Dini bu kadar siyasete alet etmek
olur mu?” sözleriyle yüklendi.
Yuh demeden bir düşünelim.
Sanırım başbakan yetki alanına girilmesinden korkmuştur.
***
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Haftanın bombası RTE’nin ses kaydı…
Erdoğan, 2010 yılında Deniz Baykal’ın istifasına yol açan kasetin talimatını
verdiği yönündeki ses kaydı iddiaları hakkında, “Yine bir montaj” açıklamasında bulundu. Başbakan Erdoğan yerel seçim mitinginde Düzce’de konuşuyor. Erdoğan, CHP eski lideri Deniz Baykal’a kurulan ve Baykal’ı genel başkanlıktan istifaya götüren kaset komplosu hakkında şöyle konuştu:
“Malum Baykal’la ilgili bir olay vardı ya. Yahu bunu benim ayarladığımı söylüyorlar. Yine bir montaj. Ve Kılıçdaroğlu denilen ahlak yoksunu adam diyor
ki ‘Açıklama yapsın’ Yahu neyin açıklamasını yapacağım? Bunu anayasayı
müzakere ederken, bu sosyal medyaya düştüğü zaman onu kaldıran kim ya?
Ben kaldırdım ben.”
Aptallığıma verin ama Deniz Baykal’a ait olduğu söylenen o çirkin kaseti
Akit yayınlamadı mı? Akit kimin yanındaydı daha halen kimin yanında?
RTE, Akiti sosyal medya sanıyorsa daha büyük sorun var demektir.
Üstelik görsel, mahkeme kararı ile kaldırıldı…
***
Başbakan Erdoğan, Twitter’a erişimin engellenmesine ilişkin soruya şöyle
yanıt verdi:
“Twitter önemli değil! Mesele yaklaşımı. Ulusal güvenliğimi tehdit ediyorsun.
Twitter dediğiniz olay nedir ya? Bu bir şirket. Bu işin arkasında aslında YouTube var. YouTube’un avukatlarıyla çalışıyor.”
Aptallığıma verin ama “benim zaten youtube’u hiç gözüm tutmamıştı hiç
şaşırmam hatta bu Amerikalıların internet lobisi paraleller ile çalışıyor” gelebilir yakında.
***
Ben icraata bakarım!
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Yalan,
iftira,
kasetçilik,
yolsuzluk,
rüşvet,
savaş kışkırtıcılığı,

medyada sansür,
yargıyı kuşatma,
gösterici cinayeti
ama duble yol yaptı!

Aptalığıma verin ama Firevun mu Musa mı?
17 Mayıs 2014
Bence insan olmak ayak üzerinde durup en az herhangi bir dili konuşup her
konuda fikir beyanında bulunmak değildir. Keşke bu kadar kolay olsaydı!
İnsan olmak, en kısaca iki temel unsurun üzerinde yükselir. Akıl ve vicdan.
Akıl bilgiye, bilgi sorgulamaya muhtaçtır. Vicdan ise adalete.
Son dört günde yaşanan Soma faciası ile başta Türkiye olmak üzere bir insanlık sınavı veriliyor.
Peki bu sınavdan geçtik mi?
Bakalım.
"Ne kaçıyorsun lan israil dölü" Başbakan
"Haydi bir de benim yanımda yuh çekin" Başbakan
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"Başbakanın üslubunu tartışmak doğru değil" Abdülkadir Selvi / Gazeteci
"Fakire dağıtılan kömürü zenginler mi çıkartsın" Hüseyin Çelik / Hükümet
Sözcüsü
"Sağlığım kötüydü yine de geldim" Alp Gürkan / Soma Maden'in sahibi
"Hiçbir ihmalimiz yok bu olayda" Akın Çelik / Manisa Soma Eynez İşletme
Müdürü
"Maksimum 302 işçi kaybetmiş olarak kapatırız" Taner Yıldız / Bakan
"Aklını kullanan hayatını kurtardı" Mustafa Harputlu / İzmir Vali Yardımcısı
"Yusuf'un tekmelerine sağlık" Hasan Karakaya / Gazeteci
"Yusuf orada kendini savunuyor" Yalçın Akdoğan / İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Sözcüsü
"Soma'da milletvekillerinin aracı pert edildi" Hüseyin çelik /
"Başbakan bütün acıları yüreğinde hissediyor" Ahmet Davutoğlu / Bakan
Dahası mı?
Çok örnek var ama Başbakanın konuşması sözün bittiği yer.
"...İngiltere’de geçmişe gidiyorum, 1862 bu madende göçük 204 kişi ölmüş.
1866 361 kişi ölmüş İngiltere. İngiltere’de 1894 patlama 290. Fransa’ya geliyorum 1906 dünya tarihinin en ölümlü ikinci kazası 1099. ... Bakın Amerika.
Teknolojisiyle her şeyiyle. 1907’de 361."
Bunalar sadece son 5 gün içinde halkına sorumlu olduğunu saydığımız çoğu
seçilmiş insanların sözleri.
Eylemlere gelirsek…
Göstericiye tekme atarak adını tüm dünya manşetine taşıma yeteneği gösteren Başbakanlık Müşaviri Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel.
Seçmenini yumruklayan bir başbakan.
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Soma’ya sokulmayan, girebilenlerin tutuklandığı avukatlar.
Protesto yapmak isteyen Somalılara biber gazı, basınçlı su…
Ve bir de hala “bu facia neden oldu?” diye konuşan onlarca televizyon maymunu.
Bu açıklamalar, sınavın sonunda, en azından Türkiye’yi idare edenlerin ya da
idare ettiği savında bulunanların, gece gündüz televizyonda konuşanların
sınıfta kaldığının kesin göstergesidir.
Asıl sorun ne
Zonguldak, Soma ya da Savaştepe gibi kömür madeni olan bölgelerde 10
yıldır ne yatırım yapıldı?
Ne fabrikaları kuruldu?
Devlet, maden dışındaki sektörlere ne teşvikler verdi?
Ya tarım? Ya hayvancılık?
Konuşmaya bile gerek yok. Saman ithal eden bir ülke oldu Türkiye ve bunun
ile öğünen bir basını var.
Soma örneğinden yola çıkmıştık oradan devam edelim.
Bu devlet politikaları sonucu, nüfusu yaklaşık 100.000 olan Soma’da alın size
asgari ücretle çalışacak, haklarını arayamayacak binlerce modern köle…
Kaza neden oldu sorusu bence en son sorulması gereken soru…
Asıl soru, o bakımsız, yatırımın en az yapıldığı madenlere girecek köleleri kim
yarattı ve bunlar yaratılırken siz neredeydiniz?
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Özellikle yetmez ama evetçiler, siz sesiz kalanlardan daha suçlusunuz bu
canavarın yaradılışında.
Ne yazık ki bu sefer katil uşak değil! Bunları sormayan aydın geçinen uşaklar!
301
Kimsenin inanmamasına rağmen resmi olarak 301 kişi hayatını kaybetti.
Anlayacağınız her aileyi 5 kişi kabul edersek yaklaşık her 60 aileden birinde
bir kayıp var. Belki size bu facianın ya da katliamın ne kadar büyük olduğunu
kanıtlar.
Bugün en az 301 öksüz çocuk
ve 301 dul
ve 301 evladını yitirmiş ana baba var!
Bugün itibari ile hayatını kaybeden 301 madencinin bize anlattığı…
Türkiye'de kömür...
Ya uğruna can verilen
ya da uğruna oy verilen
yanıcı bir maddedir.
Ne yazık ki Türkiye de bir milyon ton kömür çıkartılırken ortalama 8 işçi
kaybediyor.
Önümüzdeki kış gene AKP 3,5 milyon kömür dağıtacak.
Ve bu kömürde en az 25 işçinin kanı olacak.
Gelelim vicdana
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Adalet mi demiştik?
O zaman sorun kendinize Firavundan yana mısınız Musa’dan mı?
Hala “Firavun mu?” diyorsanız, sizin ya aklınızdan şüphe ederim ya da vicdanınızdan.

Aptallığıma verin ama Toma Cumhuriyeti…
29 Mayıs 2014
Son haftalarda neler olmadı ki, Soma`da yiten 301 can, binlerce polis ile gezen bir başbakan, korku duvarını aşan halk kesimleri, cenazeye gidip cenazesi çıkan insanlar ve tüm bu olumsuzlukları savunmaya çalışma çabasındaki
saçmalayanlar. Öte yandan başlayan seçim havası… Yeni padişahımızı mı
seçeceğiz yoksa Cumhurbaşkanı mı? Hatta bu hava yurt sınırlarını aştı bu
hafta.
Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan’ın Soma’da bir yurttaşa ‘İsrail dölü’ diyerek tokat attığına ilişkin görüntüleri yalanlayarak, “Başbakanımız görebildiğim kadarıyla kimseye yumruk atmadı, yemin ediyorum öyle bir şey
söylediğini duymadım” dedi.
Yaşlılık işte… Ne diyeceksin
***
Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ile Posta Gazetesi Yazarı Yazgülü Aldoğan, hakkında avukat Ali Çezik suç duyurusunda bulundu.
Avukat Çezik, iki yazarın da ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’
suçundan 4,5 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi.
Aptallığıma verin ama ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu tüm insanlık için kınamalıyız da önce kimden başlamalı acaba?
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***
Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in tekme attığı Erdal Kocabıyık’la ilgili gerçek 8 gün sonra ortaya çıktı: Yusuf Yerkel’den tekme yedi, evi basıldı, gözaltına alındı, şüpheli olarak sorgulandı. “10 yıllık madenciyim” diye isyan etti
ancak serbest kalabildi.
Bir de madenci olmak kötü diyorlar. Ya tekme yiyen madenci olmasaydı
TGB’li filan çıksaydı!
***
Binali Yıldırım'ın kardeşi, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım,
Uğur Kurt’un polis tarafından vurulmasını protesto edenleri Twitter’dan
eleştirdi.
Çatışmaların hala sürdüğü sırada, Twitter’dan Türk Kızılayı İstanbul Şube
Başkanı İlhami yıldırım bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, “Biz bu ülkeyi Molotofla, tabancayla, havai fişekle, taş, sopayla değil, NENE hatunlarla, yırtık
ayakkabıyla savaşarak kurduk! Size mi vereceğiz.” dedi.
Yıldırım’ın devamında attığı twitlerse oldukça dikkat çekiciydi. Türk Kızılayı
Başkanı’ın attığı twitler şöyle:
“Ya bu Ülke de sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz! Sizlere
her kim destek oluyor, yüz veriyorsa o da şerefsizdir!”
“Eğer arpanız fazla geldiyse o arpayı önünüzden almayı da biliriz! Arpa taşıyanları da biliriz”
Tabi ki bu yazılanlar Binali Yıldırım'ı ilgilendirmez sadece bilgi olarak yazdım
da önemli olan böyle bir zihniyetin Kızılay gibi bir kurumda yetkili olması.
Türkiye’nin nerelere geldiğinin göstergesi değil mi?
***
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Balkanları sel bastı…
Ortodoks Kiliseleri Balkanlar’ı vuran selin sorumlusunu buldu: 2014 Eurovision Şarkı Yarışması Birincisi Avusturyalı ‘drag queen’ Conchita Wurst … Bir
başka deyişle ‘ilahi ceza.’
Al birini vur ötekine.

Hatırlarsınız Yalova depremi de günahkar askerlerden dolayı olmuştu.
***
Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun 28 Kasım 2013 tarihli, ‘Gülen’i
Bitirme Kararı 2004′te MGK’da Alındı‘ başlıklı haberiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın sonucunda, Baransu ve gazetenin Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında 52′şer yıl hapis cezası istemiyle
dava açıldı.
Çoban ve Baransu’nın ‘şüpheli‘ olduğu iki sayfalık iddianamede, Başbakanlık
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT) ‘‘ihbar eden‘ sıfatını taşıyor.
Peki ama orduyu ihbar ederken kahramandı. İleri demokrasi idi.
Hayırdır?
***
Erdoğan'ı Almanya’ya gitti.
Köln doğu ve batı olarak ikiye bölündü.
Türkiye’de merkez medyada haber: Başbakan Almanya’da hiçbir politikacı ile
görüşmedi.
Anlayacağınız hiçbir Alman politikacı Erdoğan ile görüşmedi.
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***
İHA’nın haberine göre, Dost-Yar Cemiyeti’nin davetlisi olarak Adana’ya giden
Dilipak, Seyhan Sami Kayahan Eğitim Tesisleri’nde konferans verdi. Dilipak
konferansta teknolojinin insan yaşamına yaptığı etkileri anlattı. Dilipak şunları söyledi:
“Ne önemi var ne alıyorsam alıyorum, öğrenip de ne olacak demeyin. Bakın
size bir örnek vereyim. Mesela kırmızı renk otomobil alan kadınlar genellikle
üniversiteli kadınlardır. Kırmızı renk otomobil alan kadınlar sert sigara kullanıyorlar, içki kullanıyorlar. Bu kadınlar evlenemiyorlar, ya da evliliklerini sürdüremiyorlar. Bu kadınlar kavgacı çok kaza yapıyorlar ve CHP’ye oy veriyorlar. Bunu sigortacılara sorarsanız bu ilginç asimetrik sorgulamadır.”
Aptallığıma verin ama nedir bu KIRMIZI alerjisi, bayraktan mı acaba?
Kadın alerjisinden bahsetmek bile gerekmez sanırım.
İkisi bir araya gelince söyle ne söylersen kim tutar seni…
***
Antalya’da İbrahim Erim (43) hakkında, facebook sayfasından Başbakan Erdoğan’a ‘hırsız’ dediği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Atalarımız derlerdi ki - Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Çağdaş yorumu ise artık - Doğru yazanı facebookta oyarlar.
***
Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü olan 31 Mayıs’ta İstanbul’da 25 bin polis
görev yapacak ve 50 TOMA hazır tutulacak. Taksim Meydanı kapatılmayacak
ancak en ufak toplanmalara müdahale edilecek.
Tank cumhuriyeti diye beğenmeyenler, Toma Cumhuriyetine hoş geldiniz…
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Aptallığıma verin ama "Gezizekalı" …
08 Haziran 2014
Çatı filan derken oldukça nemli, küçük tsunamili bir haftayı geride bıraktık.
Nemli derken, nem bel boyu, metroda bilek boyu ve üstüne yapılan yüzlerce
geyik... Hatta bu geyiğe katılan sorumlu valiler... Ama dünyada ilk olan bir
şey vardı. Ankara metrosu şemsiye kullanılan ilk metro olarak tarihe geçti.
Bilimde tavan yapan bir TÜBİTAK... Gene başbakanımızın fırçaları ve yeni bir
sıfat “Gezi zekalılar”. Anlayacağınız aynı memleket bizim memleket, şaşırtma
katsayısı sürekli artıyor.
‘Dini değerleri aşağılama’ suçlamasıyla cezalandırılan isimlere bir yenisi eklendi. Twitter’da ‘Allah CC’ rumuzunu kullanan öğretmen rumuzu nedeniyle
15 ay hapse mahkum edildi.
Nedeni, toplumun bir bölümünü inaçları ile dalga geçmesiymiş.
İyi de bizim aklımızla dalga geçenleri ne yapacağız.
***
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oğlu Mehmet Emre’nin mezuniyet töreni için
bulunduğu Harvard Üniversitesi’nde katıldığı, “Güncel Bölgesel Konular ve
Geleceğe Bakış” başlıklı panelde dinleyiciler arasında bulunan Harvard Tıp
Merkezi’nden Dr. Emre Altındiş’in eleştirel soruları ile karşılaştı.
Hürriyet’in haberine göre, Dr. Altındiş’in, “Türkiye’de insanlar ölürken geceleri nasıl uyuyorsunuz*” sorusu, salonda buz gibi havanın esmesine yol açtı.
Dr. Altındiş şöyle devam etti:
“Bildiğiniz gibi şu an Gezi olaylarının yıldönümündeyiz. T.C. 8 vatandaşını
öldürdü. Günde 3 kadın öldürülüyor. 4 işçi iş kazalarında katlediliyor. Roboski katliamında sizin başında olduğunuz ordu 34 kişi öldürdü. 17’si çocuktu.
Siz Ankara’da yaşıyorsunuz. Kızılay’da Ethem Sarısülük başından kurşunla
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vuruldu. Katili dışarda. Siz böyle bir devletin başında olmaktan utanmıyor
musunuz? Nasıl bize burada demokrasi yalanları söylüyorsunuz? Geceleri
nasıl uyuyorsunuz?”
Gül, soruları soğukkanlılığını bozmadan dinledikten sonra, “Şimdi beni sen
dinle. Kimse sana böyle soru sorma hakkı vermez” dedi. Cumhurbaşkanı Gül,
Harvard Üniversitesi’nde konuşma yapacağı Kennedy School of Government’a gelirken Türk öğrencilerin protestosu ile karşılaştı.

Ayıp ama bir noter ile bu kadar da uğraşılmaz ki.
***
Başbakan Erdoğan yıl dönümüne saatler kala, Gezi olaylarını çok sert bir dille
eleştirdi. Sanatçıların Gezi’nin 1′inci yıldönümü için yaptığı çağrıya ağır sözlerle yüklenen Erdoğan, “Artist, sanatçı görünümünde bir takım müsveddeleri yeni acılar yeni ölümler yaşansın diye isyan çağrıları yapıyorlar” dedi.

Hocam çocuğu öldürülmüş bir anneyi meydanlarda yuhalatmak, kendisine
oy vermeyeni ötekileştirip düşman görmek insan müsveddelerine uygun
davranışlar ama ...
***
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullah Gülen hakkında yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Savcılığı, Gülen’in geçmişte “takipsizlik” ve
“beraat”la sonuçlanan dosyalarını da yeniden inceliyor.
Savcılık, Gülen’i, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve darbeye teşebbüs” iddialarıyla soruşturuyor.
Peki ne istediniz de vermedik diyenler yardım ve yataklık etmiş olmuyor mu
bu durumda?
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***
Geçtiğimiz yıl Gezi Parkı olayları sırasında, parktaki ağaçlarla röportaj haberine imza atarak çok konuşulan Takvim gazetesinin Haber Müdürü Mevlüt
Yüksel, olayların yıl dönümünde de benzer bir röportaj gerçekleştirdi.
Manşetten yayınlanan haberde, Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmemesi için
eylem yapan meslek örgütleri ve gençler “huzursuzluk yaratanlar” olarak
sunuldu. Ağacın ağzından eylemleri eleştiren Yüksel, ağacın “Köküme bir
damla su dökmedi. Şimdi yine beni bahane edip huzurumu kaçıracaklar.
Yeter bi huzur verin” dediğini aktardı. Haberde, söz konusu röportaja ilişkin
şu ifadelere yer verildi:
“Twitter’da 72 hesap açıldı! Can Dündar belgesel yaptı. Ünlü isimler video
ile Gezi Parkı’na çağırdı! Yabancı basın Türkiye’ye merak saldı! Ancak kimse
Taksim’deki o ağacı hatırlamadı. Kızılağaç ise dünyasını sadece Mevlüt Yüksel’e açtı: Emekliye ayrıldım. Aman huzurumu kaçırmayın“

Helal olsun iste gazetecilik odunun halinden odun anlar.
***
Ankara’da yoğun yağışlar, TBMM yeni binasını da vurdu. Daha önce su basan binada bu kez kanalizasyon taştı ve TBMM binası lağım pisliğiyle doldu.
Akıllı bina olarak tanıtılan binanın alt katındaki pis sular temizlenirken, ortaya milletvekillerini şaşırtan bir görüntü çıktı.
Anlayacağınız meclisi B.K basmış.
Gerçekten de bina akıllıymış.
***
Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkındaki TÜBİTAK raporunda,
“Konuşma bütünlüğünü sağlamak için kelimelerin dahi parça hecelerden
oluşturularak, istenen yeni kelimenin türetilerek ortaya çıkarıldığı ilginç bir
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uygulama ortaya konmuştur” denildi.
Ne tesadüf ki kasetler, Tübitak`tan sorumlu bilim bakanımızın hissettiği gibi
aynen montaj çıkmış.
Artık TÜBİTAK’ın son iki harfini başa alsak... AKTÜBİT daha iyi gibi.
Çünkü TÜBİTAK’ın bilimsel bir değeri vardı.
***
3′üncü Havalimanı’nın temel atma töreninde konuşan Başbakan Erdoğan,
Gezi olaylarını sert bir dille eleştirdi ve ilk defa eski Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci espiri küpü Egemen Bağış’ın Gezi olaylarına katılanlar için
kullandığı “Gezi zekalılar” nitelemesini kullandı.
2,5 milyon ağacın kesildiği alanda konuştuğunu umursamayan Başbakan’ın,
tek ağaç kesilmesin diye çırpınanlara "Gezi zekalı" demesi kendi deyimi ile
manidar.
Başbakanın gezi zekasını kıskanması doğal.
Gezi zekalılar özgür, eleştirel, yaratıcı, yenilikçi ve esprili olduklarını kanıtladı.
Biatçı kültürün zekayı körelttiği de bir gerçek.
Örnek: HÜLOOOOOOOĞ.
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Aptallığıma verin: Yeni Türkiye
07 Eylül 2014
Ve artık Türkiye yeni Türkiye. Bu hafta Türkiye’de birçok taş yerinde oynadı
ve yeniden dizildi. Yeni Cumhurbaşkanı, yeni başbakan, yeni bakanlar... Ve
yeni Türkiye. En azından şimdilik bir kavram olarak... Dahası dinlemeler, dinlemelere tepkisizlikler, PKK, Işid, mahkeme kararları filan… Anlayacağınız
Yeni Türkiye eskisinden en azından son 12 seneden pek faklı değil.
Kılıçdaroğlu: “Bizim muhatabımız Başbakan” demiş
Aptallığıma verin ama demek ki artık muhatap da yok.
Neden mi?
Başbakan Davutoğlu, "Hepimizin muhatabı cumhurbaşkanı" dedi.

Yasasın Yeni Türkiye usulü başkanlık sistemi!
***
Yeni Türkiye’nin dünya basketbol şampiyonasında ilk maçının Yeni Zelanda
ile olması bana manidar geldi!!!
***
Balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ihlal” kararı doğrultusunda tahliye olan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’dan, yaklaşık 4 yıl kaldığı Ankara Sincan Cezaevi’nden yediği
yemeğin karşılığı olarak 850 TL istendi.
İçeri girmeden önce tutuklama kararının yanında fiyat listesi de veriyorlar mı
acaba?
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***
Sabah gazetesinin haberi: MİT'e yalan makinesi geldi.
Sizce öncelikle kimde kullanmak gerek?
Hem de makinenin zor durumlara karşı kapasite testini yapmış olurlar.
Bakalım nereye kadar dayanabiliyor yalan makinesi?
***
Büyüksün Yeni Türkiye.
Hangi ülkede bir terör örgütü başka bir terör örgütüne hem de en büyük
şehrinde operasyon düzenlesi?

Bu hafta PKK’nın gençlik kolu olarak bilinen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) İstanbul`da IŞİD’in hücre evine operasyon yaptı haberleri vardı.
Yeni Türkiye.
***
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’teki yemin töreninde,
CHP’nin tavrı kadar, HDP’nin Erdoğan’ı ayakta alkışlaması da tartışıldı. Demirtaş, Erdoğan'ı Neden Alkışladığını Açıkladı: 'Halkın İradesi Ayakta Alkışlanır'
Aptallığıma verin ama Türkiye de insanların %51'i Kürtçe yasaklansın derse
onları da alkışlar mı?
***
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Alman Der Spiegel dergisi, NSA eski çalışanı Edward Snowden’ın sızdırdığı
gizli belgelerin Türkiye ile ilgili bazı bölümlerini yayımladı.
“İkili oyun” başlıklı haberde, Türkiye’den hem ortak hem hedef ülke olarak
söz edildiğinin belirtildiği NSA belgelerinde Türkiye’nin, siyasi liderlerin ve
hükümetin amaçlarının öğrenilmesi, TSK, dış politika hedefleri ve enerji güvenliği hakkında bilgi edinilmesi için izleme ve dinleme talimatı verildiğine
yer verildi.

NSA’nın resmi irtibat ofisi olan SUSLAT’ın Ankara’da faaliyet gösterdiği ve
Amerikan istihbaratının faaliyetlerini İngiliz istihbarat birimi GCHQ ile yakın
işbirliği içinde yürüttüğü kaydedildi. GCHQ’nun özellikle Türk siyaseti ve
enerji sektörü hakkında istihbarat toplamaya çalıştığı vurgulandı.
Der Spiegel 16 Ağustos’ta yayımladığı haberde Almanya Federal İstihbarat
Teşkilatı’nın (BND) 2009′dan bu yana Türkiye’yi dinlediğini iddia etmiş, Alman hükümeti tarafından yalanlanmayan haber, iki ülke arasında gerginliğe
yol açmıştı.
***
ARD kanalında Halil Gülbeyaz imzası taşıyan haberde, Gaziantep’te radikal
İslamcı örgüt IŞİD için savaşmak üzere gençlerin kampta örgütlendiklerini ve
tel sınırlar üzerinden “kontrolsüz” bir biçimde Suriye ve Kuzey Irak’a geçtiklerini iddia eden görüntü yayınlandı.
Gaziantep Valisi Erdal Ata iddiayı yalanladı.
Sizce kim haklıdır?
***
Kimse Türkiye’nin gücünü test etmesin
ya da
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zamanla oturur...
Türk politikasının geldiği doruk noktası:
Reyhanlı’da 51 kişi öldü, açıklama: “Kimse Türkiye’nin gücünü test etmesin”
Suriye Türk savaş uçağı düşürdü, açıklama: “Kimse Türkiye’nin gücünü test
etmesin”
Isid Süleymansah’daki birlikleri tehdit etti, açıklama: “Kimse Türkiye’nin gücünü test etmesin”
Konsolos ve konsolosluk çalışanları rehin alındı, açıklama: “Kimse Türkiye’nin
gücünü test etmesin”
Marmaray’da sorun var açıklama: “Zamanla oturur”
Hızlı tren sorunlu, açıklama: “Zamanla oturur”
Sağlık sistemde sorun, açıklama : “Zamanla oturur”
Eğitim sistemi TEOG açıklama “Zamanla oturur”
Bu iki yanıtı biliyorsan ülke idare etmek o kadar da zor olmasa gerek.

***
25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına takipsizlik kararı alınmış..
25 Aralık’da ne olmuştu ki, kaç kişi anımsıyor?
***
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Yeni Türkiye’de adalet:
Kasten adam öldüren polise, 7 yıl
Parasız eğitim isteyene, 25 yıl hapis!!!

Aptallığıma verin ama kesin çözüm!!!
12 Eylül 2014
Yeni Türkiye’de torba yasanın çıkmasından sonra daha halen ayorum.com’a
ulaşabiliyorsanız bu hafta çok güldük ağlanacak halimize. Bulanık ve kokulu
olmasına karşın Ankara suyunun çok sağlıklı olduğunu iddia eden Ankara Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ve Sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu bilimin
ağzının payını verdi. Dahası mı Etek, Çarşı, TİB… Konu mu yok yurdum siyasetinde!
İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi'nde etek boylarının, eğitimi
olumsuz etkilemesi gerekçe gösterilerek etek giyilmesi yasaklandı.
Anlaşılan kızlar artık pantolon giyecekler.
İyi tarafından bakarsak kız erkek eşitliği deyebiliriz,. Hatta etek boyu sorunu
da böylece ortadan kalktı.
Helal olsun bana artık günümüz makbul gazeteci kafasını yakalamaya başladım.
***
Kirli su iddialarına yanıt: “Suçlu CHP, arıtıcı ve satıcılar”.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın suyuna kent
atıkları karıştığına ilişkin iddiaları yalanladı.
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İddialarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Gökçek, suyun temiz olduğunu
göstermek amacıyla canlı yayında Ankara’nın şebeke suyu ve Fransız marka
bir şişe içme suyuyla deney yaptı. Gökçek, deneyin ardından ”CHP’nin onuruna” diyerek ambalajlı suyu içti.
“Bu tamamen ideolojik” dediği iddialarla Ankaralıların korkutulmaya çalışıldığını ve su arıtma aleti satanlar ile kapalı ambalajda su satanlara rant sağlandığını iddia eden Gökçek, CHP ve Ankara Tabipler Odası’nı suçladı. Gökçek, musluklardan akan sarı su nedeni ile de su tesisatını değiştirmeyen kullanıcıyı suçladı.
Basın toplantısında gazetecilere, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ikramı”
olarak belediye tarafından şişelendiği belirtilen şebeke suyu ikram edildi.
Aptallığıma verin ama zaten tüm zamanların her konudaki tek suçlusu
CEHAPE…
Ama unutmayın eğer başkanı kızdırırsanız ki -kızdığı semtlere otobüs seferlerini iptal ederek kanıtlamıştır- suyunuzu keser.
Belki de daha sağlıklı olur.
Seçerken düşünmediniz belki artık düşünmeye başlarsınız.
***

148 madde olarak, 99 gün sonra TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen
“Torba Kanun”la, yargı kararlarını uygulama yetkisinin kamu görevlilerinin
keyfiyetine bırakması eleştiri konusu oldu.
Kanuna göre, mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılamayacak.
Kanunda yer alan bir başka düzenleme ile kamuda görevden alınan memurların eski görevlerine geri dönmesinin yolu da kapandı. Daha önce geri dönüşle ilgili yargı kararlarının uygulanması için idareye bir aylık süre verilirken,
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yeni yasa ile bu süre iki yıla çıkarıldı. Ayrıca iki yıllık süre sonunda kamu görevlisinin aynı göreve değil “kazanılmış hak ve aylık derecesine uygun bir
başka kadroya atanmasına”na da olanak verildi.
Kısacası anladığım artık Türkiye’de yasa ile YETKİLİLER YASA DIŞI!
***
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’ya yöneltilen suçlamaların delillerine iddianamede yer verildi. Suç unsuru olarak gösterilen kombine kartı ise dikkat çekti.
Çarşı’nın mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında
“hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası suçundan hazırlanan iddianamede, Mahmut İli’ye ait
Beşiktaş kombine kartı adli emanete suç unsuru olarak verilirken, yapılan
aramalarda bulunan gaz maskeleri, bez maskeler, koruyucu gözlükler ve
baretler de adli emanete kaldırıldı.
38 sayfalık iddianamenin 21 sayfasının Çarşı mensubu kişilerin ad, soyad ve
ev adreslerinden oluştuğu belirtildi. Çarşı grubuyla ilgili ayrıntıların yer almadığı, daha çok “örgüt” iddiası üzerinden oluştuğu bildirilen iddianamede,
Çarşı Grubu liderleri Cem Yapışkan’ın aldığı 25 bin para karşılığında grubu,
Gezi Parkı olaylarına kattığı iddia edildi.
Bu ülkede son yıllarda yaşayanların torunlarına anlatacak çok şeyi olacak
ama inandırabilecekler mi bilemiyorum.
Anlaşılan amaç, çarşı özelinde Geziye katılanların bir kısmına daha göz dağı
vermek.
Aptallığıma verin ama iddianamede adı geçen 35 kişi içindeki çarşı liderlerinden 5-6 sını tanıdım. Bazıları ile çay kardeşliği bazıları ile bira kardeşliği
de yaptık. Bu kez baltayı taşa vurdular gibi geliyor bana. #çArşıYalnızDeğildir
***
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Hürriyet gazetesinin yazı işleri müdürü ve köşe yazarı Tufan Türenç’in ülkedeki sanat anlayışını eleştirmek amacıyla kullandığı ‘Bale izleme kültürüne
erişmeyen insan atom reaktörü yapamaz’ sözleri gündem oldu.
Tufan Türenç bence bir bakıma hâklı ama bu ülke ne “imamlardan” ne
“sözde adamlar” yetiştirmiş ve ülkeyi ileri demokrasiye taşımıştır. Lütfen
unutulmasın.
***
Faruk Çelik: “Asansörde ölen işçi benim yüzümden ölmüyor” dedi.
2007 den bugüne bakanlık yapan birisinin hem de bu sürenin büyük bir kısmı Çalışma ve Ssosyal Güvenlik bakanıyken yılda bin küsür kişinin ölmesinde
ne sorumluluğu olabilir?
Bakan haklı asansörde ölen işçilerin ölüm nedeni yerçekimi!!!
***
10 işçinin ölümüne neden olan asansör faciasının olduğu şirketin sahibi
İmam Hatip’ten babasının arkadaşı, soruşturmayı yapan oğlunun yakın arkadaşı.
Bilin bakalım bunlar kim?

***
Bir ehli müslim olarak Ankara’da yaşasaydım, Diyanet İşleri danışma kuruluna Ankara’da musluktan alınan apdest geçerli olur mu diye sorardım.
***
Ölüm, yuvaya dönüş gibi.Yerin, göğün ve ruhun derinliklerine cesurca bakabilen ve sevgiyle yaşayabilene neden korku versin. Seviyorum seni ölüm.
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Hüseyin Avni Mutlu
@Valimutlu
Dünyanın en büyük şehirlerinden, ağaç düşerek, yağmurda boğularak, asansör kazaları gibi akla gelemeyecek ölümlerin yaşandığı İstanbul’un Valisinin
yazdığı bu twitterdaki bana manidar geldi.
Sizce?
Yoksa başa çıkamayınca özendirmeye mi çalışıyor?
***
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan, internet trafik bilgilerini
saklama yetkisinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na verilmesi hakkında, ‘İnterneti kısıtlama gibi bir anlayışımız olamaz’ yorumunda bulundu.
Değişikliğin Avrupa Birliği müktesebatına uygun şekilde yapıldığını belirten
Elvan, mahkemelerden “Şu şahsın trafik bilgilerini gönderin” şeklinde talep
geldiğini ve sonrasındaki sürecin 1 ayı bulduğunu, bu süreci kısaltmak için bu
düzenlemeye gerek duyulduğu söyledi.
Aptallığıma verin ama mahkeme kararı olmadan web sitesinin TİB tarafından kapatılması mı ya da kişisel bilgilerin depolanması mı AB kriteri?

Ya da bizim bilmediğimiz bir AB daha mı var? Paralel AB!
***
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, yapımı devam eden Akyazı Spor
Kompleksi’nin adının RTE (Recep Tayyip Erdoğan) Gençlik ve Spor Kompleksi
olarak değiştirilmesini kabul etmesinin ardından salonda arbede çıkmış.
Ya neden kavga ediyorsunuz?
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İşte çözüm:
Ülkenin adını RTE (Republic of Turkish Erdoğan) yapalım
Bir de tüm ülke tapusunu TÜRGEV’e devredelim.
Tüm sorunlar bitsin…

Aptallığıma verin ama onurumuz kaç paraya?
18 Eylül 2014
Bu hafta gene Türkiye’de bol miktarda akıl dışı olay, demeç ile uçukluk vardı
haberlerde. Basına kapalı basın toplantısından, her konuda suçlu CHP’ye,
boy aptesti almayan üniversitelilerden şantaj yapan Kuveyt Büyükelçisine,
Wikipedia dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararından tanrıtanımazlara haber yağdı. Ben de bir kaçını sizinle paylaştım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle basına kapalı basın toplantısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaz kenarındaki Beylerbeyi Sarayı’ndaki ofisinde bazı gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile
köşe yazarlarını toplayıp toplantı yaptı.
Yaşasın özgür basın.
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlarda Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları için, ‘Bunlar ekonomik değil siyasi
açıklama, gerekirse Fitch ve Moodys’le ilişkileri keseriz’ dedi.
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Biri Cumburbaşkanına bu kurululuşların Türkiye politikaları için değil de kendi yatırımcı müşterileri için rapor verdiğini söylese artık.
Cumhurbaşkanı sanırım Fitch ve Moodys’e küsünce batacaklarını sanıyor.
***
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Akkiraz, AK Parti hükümetinin
politikalarını eleştirdiği konuşmasında ‘üniversiteli gençlerimizin yüzde 60’ı
cünüp geziyor’ dedi.
Demek onun için üniversite işsizlik oranı bunun için yüksek. İşleri hayırlı gitmiyor cenabet gezdiklerinden.
***
Kuveyt Büyükelçisi, Ankara’da Türk pilotun eşinin gözleri önünde dövülmesi
olayıyla ilgili büyükelçilik elemanlarına sahip çıktı ve mahkeme kararı olmadan sınır dışı olasılığına karşı ‘yatırımlar olumsuz etkilenir’ diyerek, Türkiye’ye üstü kapalı tehditte bulundu.
Şimdi başbakanlıktan sabrımızı sınamasınlar yanıtını bekliyoruz.
Aptallığıma verin ama bence bu olayla onurumuzun kaç paraya düştüğünü
göreceğiz.

***
Bu haftaki haberlerden biri Wikipedia ile ilgili…
İnternet ansiklopedisi Wikipedia’nin İngilizce sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘otoriter lider’ olarak tanımlanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Çelik bu
duruma tepki gösterip “Analizin ve ansiklopedinin güvenirliği sıfırın altına
düşmüştür” dedi.
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Yandın Wikipedia!!!
***
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu‘nun İstanbul’daki asansör kazasının ardından kendisi hakkında
yaptığı “istifa” çağrısıyla ilgili, “Hem siyaseten hem bürokrasideki başarısızlığından dolayı istifa etmesi gereken birisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu’dur” dedi.

Merak ediyorum şu CHP olmasa Türkiye cennet mi olacak yoksa AKPliler Hititleri mi suçlayacak.
Osmanlı ile Selçukluları suçlamayacağı kesin olduğu için Hititler aklıma geldi.
Tüm Hititlilerden özür dilerim.
***
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 3. havalimanının tüm
Marmara bölgesinin doğa ve ekolojik yapı ve dengesini yok edeceği, İstanbul
Çevre Düzeni Planı, evrensel şehircilik plan ve ilkeleri ile kamu yararına aykırı
olduğunu söyledi.
Meslek odaları 12 Eylül’de bu planların iptali istemiyle dava açtı.
Türkiye de halen adalete inananlar var. Bu bir ölçüde umut ama Atatürk Orman Çifliğinde yapılanlar ve kiracısının dediklerini düşününce… Aptallığıma
verin ama milyonlarca doların konuşulduğu havaalanı projesinin adalet mekanizması ile durdurulabilmesi bir hayal.
***
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eğitimde zorunlu din ve ahlak kültürü derslerine karşı Ankara’dan davacı olan 14 Türk vatandaşının 2011 yılında açtığı davada kararını bugün açıkladı.
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AİHM, kararında, “Türkiye, daha fazla geciktirmeden, ailelerin dini ve felsefi
inançlarını açıklamak zorunda bırakılmadıkları bir muafiyet sistemi gibi, sorunun giderilmesine dönük imkanları ortaya koymak zorundadır” dedi.
Aptallığıma verin ama büyük olasılıkla Milli Eğitim Bakanının yanıtı “yüzde
99.7 müslüman olan Türkiye de onlar zaten GÖNÜLLÜ olarak imam hatip
seçti. Ne yapalım imam hatipten din dersini mi kaldıralım!” olacaktır.
Başabakan da “AİHM bizim sabrımızı sınamasınlar…” diyecektir.
***
Kibar bir söylem ile “hükümete yakınlığı ile bilinen Akşam” gazetesinden,
CHP’ye IŞİD ile ilgili tartışma yaratacak suçlamalar geldi.
Gazetenin genel yayın yönetmeni Mehmet Ocaktan, “IŞİD‘de CHP‘nin de
tuzu var mı?” başlıklı yazısında, ana muhalefetin terör örgütüne bölgede
destek verdiğini ileri sürdü.
IŞİD’in doğmasında ABD’nin büyük payı olduğunu belirten Ocaktan, mezhepçilik yapmakla suçladığı Irak eski Başbakanı Maliki’nin görevi sırasında “koşa
koşa Bağdat’a gidip boy boy fotoğraflar çektiren CHP’li siyasetçilerin de
IŞİD’e zemin hazırlanmasına katkı sunduklarını” iddia etti.
Aynı zamanda eski bir AK Partili vekil olan Ocaktan, “Ayrıca CHP’li vekillerin
kendi halkını katleden Suriye diktatörü Esad’la kol kola pozlar verdiğini de
unutmayalım” dedi.
Mehmet Bey haklı!!!
Zaten bütün dünya CHP'nin gönderdiği tır dolusu silahları ve IŞİD'den satın
aldığı petrolü konuşuyor.
Sınırların güvenliği, konsolosluk çalışanların korunmasının sorumluluğu CHP
de.
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***
MEB'in zorunlu din dersi kapsamında 9. sınıflara okuttuğu ders kitabında, bir
yaratıcıya inanmayan ateistler, "Tanrı yokmuş gibi davranan insanlar" olarak
tanımlanıyor.
Tanrıtanımazlık, “Tanrı'nın varlığını reddetmek ve Tanrı yokmuş gibi davranmaktır” denilen kitapta öğrencilere; "Sizce evrendeki olaylar ve yaratılış bir
tesadüf sonucu mu meydana gelmektedir?" diye soruluyor.
Yanıt, kimsenin inancına karışmayan ileri demokrasi ile idare edilen Yeni Türkiye Milli Eğitim Bakanlığında.
Sıkıysa tesadüf de.
***
Başbakan Ahmet Davutoğlu Milli Eğitim Bakanlığı ziyareti sırasında AİHM’in
‘zorunlu din dersi’ ile ilgili kararını değerlendirdi. Davutoğlu, zorunlu din dersi için ‘bir ateistin dahi din kültürü bilgisi sahibi olması zarurettir’ dedi.
“Bazı ülkelerde bırakınız Türkiye’de din kültürü ahlak dersi, bazı ülkelerde
öğrenciler kiliseye götürülüyor. Bütün bu uygulamaları göz ardı edip de Türkiye’de bunu dini baskı amacı gibi yansıtma çabalarını kabul etmemiz mümkün değil.
Hele hele Türkiye’nin çevresindeki gelişmelere baktığınızda bu Türkiye için
elzemdir. Eğer devlet, dini telakki ailede öğrenilir. Ama doğru ve sağlam bir
dini bilgi eğitimle verilmezse, işte çevremizdeki radikalleşmenin kaynağını
teşkil eden düzensiz dini bilgiyi denetleme imkanı kalmaz.”
Ve devam ediyor başbakan.
“Ateistler tarafından kabul edilen bir gerçek olan, inanç sistemi olarak da
yaşamıştır. Burada din kültürü ve ahlak dersine Türkiye’de duyulan ihtiyaç,
başka ülkelere göre farklı olabilir. Ben nasıl Marksist değilsem ama Marksiz156
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mi bilmem, bir ateistin dahi din kültürü bilgisi sahibi olması zarurettir.”
Buyurun buradan yakın, laik ya da layık olduğumuz Yeni Türkiye’nin başbakanı.

Aptallığıma verin ama Berkin Elvan diyorum başka da bir
şey demiyorum
26 Eylül 2014
Bu hafta yine eğitim, başörtüsü özgürlüğü, Adalet bakanının adalet anlayışı,
Bozcaada, atom bombası yapımı, Başbakan Yardımcısı Arınç, kaybolan altınlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ki onsuz bir hafta
düşünülemez, Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, kurtulan rehineler derken
konu sıkıntısı yoktu hamdolsun!!!
Adalet Bakanı Bozdağ’ın Diyarbakır ziyareti sırasında, Başsavcı Ramazan Solmaz’ın makamında çekilen ve Başsavcı’yı Bozdağ’ın yanında elleri bağlı,
ayakta beklerken gösteren bir fotoğraf tartışma yarattı.
Aptallığıma verin ama şaşıracak yada tartışacak ne var ki "Yeni Türkiye" fotoğrafı… hükümet önünde el pençe divan duran bağımsız yargı!
***
Türkiye’nin en önemli doğal sit alanlarından biri olan Bozcaada, yenilenen
imar planı ile otellere ve villalara teslim edilmeye hazırlanıyor.
Bozcaada'ya beton planı hangi beton kafadan çıktıysa yarın Geyikli’den Bozcaada’ya çılgın proje deyip köprü de yapmaya kalkarlar böylece yapılacak
villaların fiyatı da artar.
Yaşasın Rant ve onun yandaşları!
***
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Alman Die Welt gazetesi Türkiye’nin atom bombası yaptığını iddia etti.
Korkunç bir iddia! Eğer doğru ise tüpü çakmakla test eden bir toplum için
topluca intihar demektir.
***
Başbakan yardımcısı Arınç, MEB’e bağlı okullardaki öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte yer alan ‘başı açık’ ibaresinin kaldırıldığını açıkladı. Anlayacağınız ortaöğretimde öğrencilere başörtüsü serbest bırakıldı.
Her yer imam
Her yer hatip!!!
***
Taraf'ta yer alan Hüseyin Özay imzalı habere göre, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonun ardından patlayan İsviçre’ye yönelik altın ihracatında, kayıp
altın skandalının yaşandığı ortaya çıktı. Türkiye’nin gümrük verileri ile İsviçre’nin gümrük verilerinin karşılaştırılması sonucunda, Türkiye’den İsviçre’ye
ihraç edilen altınların büyük kısmının yolda kaybolduğu belirlendi. Sadece
yılın dört ayında 3 ton altın İsviçre yolunda kayboldu.
Kesin İsviçreliler hata yapmıştır.
Ya da Bulgaristan’da filan arayın bizde böyle şeyler olmaz.
Lütfen gülmeyelim özellikle kadınlar… bizim hükümetimiz ciddidir.
***
İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı 5. Sınıf Konu 1. “İnsan, Akıllı
ve İnanan Bir Varlıktır.”

Yani…
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İnanmıyorsanız ya akıllı değilsiniz ya da insan..
Hem de önümüzde inanıyoruz diye yapılanları göre göre...
***
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in geçtiğimiz hafta içerisinde kamuoyuna ‘güvenli’ olarak sunduğu şebeke suyunun Sağlık Bakanlığı
merkez binasının kantininde kullanılmaması dikkat çekti.
Yorumsuz….
***
Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD ile ilgili iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın sert tepki gösterdiği New York Times gazetesinin, ABD’de bulunan Erdoğan’la görüşmek istediği ancak ret cevabı aldığı öne sürüldü.
Bu Amerikan gazeteleri çok yüzsüz… Kesin paraleldir…
***
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, MEB’e bağlı ortaöğretim okullarındaki
(ortaokullar ve liseler) öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte
yer alan “başı açık” ibaresinin kaldırılması ile ilgili konuştu.
Bakan Avcı, gelen talepler doğrultusunda bu uygulamanın kapsamının genişletildiğini belirterek, “Anaokulu, ilkokulda geçerli değil. İmam hatip ortaokullarında zaten uygulanıyordu. 5. sınıf itibariyle isteyen öğrenciler bundan yararlanabilecek” dedi.
Provokasyonlar olabileceğine dikkat çeken Nabi Avcı, “Bazı provokasyonlar
olur mu? Olabilir. Birileri bazı mizansenler kurgularlar. Ama işin doğal akışı
içinde böyle şeyler olmaz. İşin doğrusu bunu arzu eden öğrencilerin önün159
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den bu engellerin kaldırılmasıdır.” diye konuştu.
Nabi Avcı karmaşayı çözdü yüreğimize su serpti!
Türban şimdilik anaokulunda yok.
Türbanlı eğitim 9 yaşında başlıyor.
Oh be rahatladık!
***
Irak’ın Musul kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu’nda IŞİD militanları tarafından rehin alındıktan 101 gün sonra serbest bırakılan 49 kişiden biri olan
Gaziantepli özel harekat polisi Veysel Can, esarette yaşadıklarını DHA’ya anlattı.

IŞİD militanlarınca Türkiye sınırına bırakılmalarından MİT’in haberi olmadığını anlatan Veysel Can, “MİT’e haber vermedikleri için 4 saat sınırda bekledik.
Geçen süreden sonra Türk görevliler geldi, ‘Belgeleri imzalayıp sizi sayarak
teslim alacağız’ dedi. Sonra bizi teslim aldılar.” diye konuştu.
Aptallığıma verin ama ben bile MİT'in müthiş operasyonla rehineleri kurtarışının bir halkla ilişkiler çalışması olduğunu anladım.
***
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaralı IŞİD militanlarının Türkiye’de tedavi edildiği iddialarını, ‘Hastayı tedavi etmek gibi bir görevimiz var’ sözleriyle cevapladı.
Eeee, Gezi olayları sınırda değil diye mi doktorları suçlayıp yargıya gittiniz?
***
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“Şerefli yalnızlık” sahibi dünya lideri Erdoğan’ın BM Zirvesi’ndeki konuşmasına nedense ilgi azdı!!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün New York’ta düzenlenen BM İklim Zirvesi’nde
Genel Kurulu’a hitap etti.
Konuşma sırasında salon bomboştu.
Anlaşılan New York ve civarında AKP Belediyesi yok.
***
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, zamanında Suriye Başkanı Beşşar Esad’ı devirmek uğruna IŞİD ve benzeri radikal gruplara destek olanların, bugünkü
krize sebep olduklarını söyledi.
Allah Allah kimden bahsediyor acaba?

Bizim eski Başbakanımız şimdiki Cumhurbaşkanımız ile şimdiki Başbakanımız
eski Düş işleri bakanı olmasın..
Aptallığıma verin ama artık şerefli yalnızlıktan stratejik derin yalnızlığa gidiyoruz sanırım.
***
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı Sami Şükri’nin ABD New
York’ta bugün beklenen görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’daki
darbeyi eleştirdiği BM’deki konuşması gerekçe gösterilerek iptal edildi.
Aptallığıma verin ama havuz ve yandaş olarak adlandırılan medya bu haberi
nasıl verecek?
“Sisi’ye ayar verdi” ya da “Sami Şükri, Çavuşoğlu'ndan korktu.”

***
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum
değildir. Hiç kimsenin can güvenliği yoktur. Hiç kimse de sürdürülebilir refah
ve barış içinde olamaz.” dedi.
Ve böylece ilk kez aynı fikirde olduğum cumhurbaşkanı var karşımda..
Berkin Elvan diyorum başka da bir şey demiyorum.

Aptallığıma verin ama Konuşan Yeni Türkiye
29 Eylül 2014
Bu hafta diye başlamak isterdim ama ülke günlük olarak Avrupa Birliği uçuk
haber kotasını doldurduğundan daha sık yazmaya başlıyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, sağ olsun idarecilerimizin yaptıkları açıklamalar Yeni Türkiye kavramının anlamını pekiştiren diğer ülke liderlerini kıskandıracak performanslar gösteriyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin yeni akademik yılı açılışında katılan ve yılın
ilk dersini veren Başbakan Davutoğlu, rüyalarında Gazali ve Hegel’le tartıştığını söyledi.
Dışişleri Bakanı olduğunda, kendisini daha önce öğretim üyesi olarak tanıyan
bazı büyükelçilerin “hocam” diye hitap ettikten sonra özür dilediklerini hatırlatan Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:
“Bir daha bu sebeple özür dilerseniz bana ve değer verdiğim en büyük makama bunu hakaret telakki ederim. Bakanlık geçicidir, hocalık bakidir. Bir
insana hocam demek, ölümle ve son nefesle de bitmez. Hala benim görmediğim hocalarım vardır. Açık söyleyeyim, rüyalarımda bazen Gazali ile Hegel
ile tartıştığımı hatırlatırım. Doktora tezimi yazarken görmediğim halde onlar
benim hocamdı.”
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Şimdi ben Başbakanın söylediklerini Avustralya’da aile doktoruma söylesem
hemen beni psikoloğa gönderir. Psikolog nereye gönderir bilemiyorum.
Yaşasın yeni Türkiye eğitim seviyesi
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Ali Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu
yakın korumalarının ABD polisi ile aralarında geçen arbede görüntülerinin
ardından, protestocularla küfürleştikleri görüntüler de ortaya çıktı.
Neden şaşırıyorsunuz. Türkiye’de olsa tekme atarlardı. Arada Amerikan polisi olduğundan ne yapsınlar küfür etmişler. Hem de ne küfür!
Yaşasın Yeni Türkiyenin devlet kalitesi.
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki iPhone 6 çılgınlığına tepki gösterdi, üretici
firma Apple’ı da kendini tekrar eden modeller üretmekle eleştirdi.
Aptallığıma verin ama satın aldığınız teknoloji satın alanın kapasitesi ile düz
orantılıdır.
Yaşasın her şeye karışan Yeni Türkiye’nin Cumhurbaşkanı.

***
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, “Erasmus değil, ‘orgasmus’ projesi!” başlığıyla yayımlanan yazısında, dünyanın parlak çocuklarını yuttuğu ve uyuttuğunu
öne sürerek, “Erasmus’a bazı Avrupalı öğrenciler Orgasmus adı verirler. Durum bu kadar vahim yani! Erasmus projesi, eğitim projesi değil, yozlaşma,
cinselliği putlaştırma, cinsellik peşinde koşturan ‘ahmaklar sürüsü’ yetiştirme
projesidir! Evet, ‘Erasmus kardeşliği’ geliyor! dedi. Kaplan, elit kadroları yetiştiren projenin, “melez ama tektipleşmiş, tek kutsalı cinsellik olan insanaltı
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yaratıklar” oluşturduğunu öne sürdü.
Aptallığıma verin ama Erasmus Avrupa gençlerini geleceğe halklar arası barış
amacı ile taşıyan bir program değil miydi? Sanırım ben yanılmışım meğer
melez ırklar yaratmak içinmiş.
Yaşasın bölünerek çoğalmayı hayal eden Yeni Türkiye vatandaşları.
***
Akit gazetesi, karma eğitimin kadınlara yönelik tacizleri tetiklediğini iddia
etti.
Karma eğitim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Akit gazetesi sürmanşetine, “Karma eğitim tacizi tetikliyor” başlıklı haberini taşıdı. Habere göre,
okullarda kız ve erkek öğrencilerin birlikte okuması taciz vakalarını artırıyor.
Ortaöğretimde başörtüsü yasağının kaldırılmasının ardından, Eğitim-Bir-Sen,
kız ve erkeklerin birlikte öğrenim gördükleri karma eğitimin de kaldırılmasını
talep etmişti.
Sanırım kız erkek ayrı ayrı okullara gitseler daha iyi olacak diye düşünüyorlar
da ya eşcinsellikte patlama olursa!!!
Yaşasın Yeni Türkiye’nin cinsel yaşamı!

***
Hükümetin ortaöğretimde başörtüsüne yeşil ışık yakması ardından ‘Öğrenci
Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle MEB’e bağlı
okullarda dövme ve piercing yasaklandı.
Hayat tarzına hiç müdahale yok Allah için…
Yaşasın Yeni Türkiye’de eğitim sistemi!
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***
22 Şubat 2006’da Ankara Batıkent Lisesi’nin duvarına sprey boya ile yazılan
‘Katil devlet hesap verecek’ ve ‘Oligarşiyi yıkana dek savaşacağız’ sloganlarını
‘düşünceyi açıklama hürriyeti’ kapsamında değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sekiz yıldır yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verdi.
Bu hıza ömür dayanmaz.
Yaşasın Yeni Türkiye’nin hızlı adaleti.
***
İstanbul Vatan Caddesi üzerinde, ‘afet toplanma alanı’yken Fatih Belediyesi
tarafından yakın zamanda inşaat izni verilen 8 bin metrekarelik arazinin sahibi Ömer Saçaklıoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Mustafa Şevki Kavurmacı’yla ortak olduğu ortaya çıktı.
Şasırdık mı? Hayır!
Bir şey yapacak mıyız? Hayır!
Deprem olunca ne yapacağız?
Gidip kapısında toplanacağız.
Yani artık ismi ‘afet toplanma alanı’ değil yeni ismi ‘afet toplanma kapısı’
Yaşasın Yeni Türkiye’nin planlama dahileri.
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta, zorunlu din dersinin kaldırılması
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kararı alan ve Türkiye’ye gerekeni yapması yönünde çağrıda bulunan Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) tepki gösterdi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı
Sempozyumu’nda konuşan Erdoğan, “Dünyanın hiçbir yerinde sorunlu fizik
dersinin zorunlu kimya dersinin tartışıldığını göremezsiniz. Ama din dersinin
tartışıldığını görürsünüz. Eğer zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri
olsun mu olmasın diye tartışılacaksa uyuşturucu bağımlılığından neden şikayet ediliyor? Terörden, şiddetten, ırkçılıktan, antisemitizmden, İslamofobi’den neden şikayet ediliyor?” dedi.
AİHM’nin aldığı kararı yanlış bulduğunu söyleyen Tayyip Erdoğan,
“Ellerinden tutulmayan, başları okşanmayan kendilerine bir istikamet, bir
aydınlık çizilmeyen o çocuklar, oluşan boşluğu başka şeylerle kapatmaya
çalışıyorlar. Bu bazen uyuşturucu oluyor, bazen şiddet oluyor, bazen de örgütlü şiddet olup, teröre dönüşebiliyor” diye konuştu.
Din dersi olmazsa uyuşturucu veya terör olurmuş!
Allahtan din dersi mecburi de ülkede ne hırsızlık, ne tecavüz, ne de kafa
kesme gibi sorunlarımız yok!
Ayrıca bu açıklamadan da anlıyoruz ki zorunlu din dersine rağmen patlama
yaptığına göre BONZAİ de artık uyuşturucu kapsamından çıkıyor.
Sanırım din dersi ile fizik, matematik derslerini karşı karşıya koymak, kıyaslamak sadece ileri demokrasilerde olur
Yaşasın Yeni Türkiye de ki yeni akıl.
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Aptallığıma verin ama fazla tolerans
24 Ekim 2014
Son on beş gündür yazamadım. Konu mu yok? Elbette hayır. Konular içinde
seçim yapmak zor ve biri söylediği bir şeyin ertesi gün tam tersini söyleyince
düşünüp yazmaya zaman kalmıyor. Tam başlıyorsun yazmaya bir haber, tam
tersi konusunda demeç! Hayda hocam ne oluyor... Kimden telefon geldi!!!
İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi, Üsküdar’da Validebağ Korusu’nun girişine
yapılması planlanan camiyi de kapsayan Nazım İmar Planı Tadilatı’nın yürütmesini durdurdu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise tepkilere ve
yaşanan gelişmelere sert çıktı. Ve “İşin çevrecilikle, yeşille, Validebağ Korusu ile alakası yok” dedi. “Arkadaşlar maalesef bu memlekette fazla tolerans,
fazla iyi niyet karşındakini azdırıyor, karşındakini kendisini haklıymış gibi bir
pozisyona düşürüyor.” ifadelerini kullandı.
Bunu söyleyen adam seçilmiş belediye başkanı!!!
Bir dahaki seçimleri de kazanırsa “Asacaksın Üsküdar meydanında bir kaçını” diye başlarsa şaşırma...
***
Yeni Türkiye aklı:
‘900 hektar ormanı yok et sonra yerine tanesi 2 bin avrodan ithal ağaç getir’
İşte ben buna planlama derim…
Yer Ak Saray!
İstanbul değil AOÇ hiç değil!
Beştepe Beştepe!
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***
İstanbul’un Şile ilçesinde “Abanoz’ adlı bir sokağın ismi, ‘çirkin ve müstehcen
bir anlam anımsattığı’ gerekçesiyle ‘Asım Sokağı’ olarak değiştirildi.
Adamın aklı neredeyse fikri de oradadır…
***
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, Ebola virüsünün göründüğü
kadar kötü olmadığını, ancak bulaşınca öldürdüğünü söyledi.
İşte Türkiye’ye böyle güler yüzlü kahve kültürü gelişmiş bürokratlar gerek.
***
Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak, Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 100
milyon TL’ye yaptırılan ve 3 ay önce heyelan sonucu yıkılan atlama kuleleriyle ilgili olarak, ‘Reklamın kötüsü olmaz anlamında bir tanıtımı oldu’ dedi.
Vali bey haklı Neron’un Roma’yı yakması da reklam! Vali Bey böyle bir reklam düşünür mü acaba?
***
İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde ‘Sana güveniyorum, sen de bana güveniyorsan sarıl bana’ yazısıyla kolları açık şekilde bekleyen gence ‘çevreye rahatsızlık veriyor’ gerekçesi ile 91 TL para cezası kesildi.
Aptalığıma verin ama ahlaka mügahir deyip ceza kesse neyse… Adam sanki
milleti zorla öpüyor!
Pardon Türkiye’de zorla öpenlere ceza yoktu.
***
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden takipsizlik kararı verilen 17 Aralık soruşturması ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, mesajında “Tüm olanlardan sonra 17-25 Aralık haftası “Hırsızlar Haftası" olsun ve hırsızlar tarafından AKP Genel Merkezi'nde
kutlansın” ifadelerini kullandı.
İyi fikir! Devlet eşrafının kutlamasını beklemek akla zarar ama sosyal medyada kesin kutlanmalı.
***
BOTOBÜS" adını taşıyan botanik otobüs, üstündeki bahçesiyle trafiğe çıktı.
İstanbul'un çeşitli hatlarında yolcu taşıyacak olan "BOTOBÜS", ilk olarak "87
Edirnekapı-Taksim" hattında hizmet verecek.
"BOTOBÜS" üst kısmına yerleştirilen bitkilerle fotosentez yaparak karbon
emisyonunu azaltırken, çatısı güneş ışınlarına direkt maruz kalmadığı için
enerjiden tasarruf sağlayacak ve klima performansını artıracak olan otobüsmüş.
Anlayacağınız hareketsiz tüm alanları betonlaştıranlar beton dökemedikleri
yerleri yeşillendiriyorlar
Ama bir iki sorum var:
Damdaki yeni yüklenen yükün ağırlığı firen mesafesini ne kadar etkiler?
Viraja girince etkisi gibi testleri hangi üniversite ya da enstitü yaptı?
Şey pardon bugüne kadar hangi konuda yapıldı diye sormak gerekiyor?
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Aptallığıma verin ama Allahtan zorunlu din dersi almadım zorunlu fizik almışım…
Peki yarın gazetede “Otobüsün çatısı çöktü. Toprak altında kalan yolculardan yaralılar var” başlıklı haberler görürsek şaşırır mıyız?
***
AKP'li yetkililerin 2008'de laikliğe aykırı fiillerin odağı haline gelmekten' açılan kapatma davasında verdikleri savunmada, kamu kurumlarına veya ortaöğretime dönük bir çalışmamız ve niyetimiz yoktur dedikleri belirlendi.
Ortaöğretimde türbanın serbest bırakılmasının ardından dikkat çekici bir
ayrıntı ortaya çıktı.
AKP kapatma davasının delilleri arasında yer alan kamuda türban serbestisine karşı, hükümetin mahkemeye verdiği savunmada, "Bizim kamu kurumlarına veya ortaöğretime dönük bir çalışmamız yoktur, böyle bir niyetimiz de
yoktur" dediği belirlendi.
Aydınlık'tan Can Özçelik'in haberine göre; AKP'nin, savunma metninde düzenlemenin sadece yükseköğretim için olduğu öne sürülüyor. Adalet bakanı
Bekir Bozdağ'ın gazetecilere yaptığı açıklamalar da bunun ispatı olarak gösteriliyor.
Kapatma davasında verilen savunma metninde yer alan ifadelere göre Bozdağ, o dönem hastanelerde görevli başörtülü memurlara ilişkin yöneltilen
sorulara şöyle yanıt veriyor:
"Biz bu konudaki düşüncemizi gayet açık söyledik. Dedik ki sadece yükseköğrenime dönük düzenleme yapıyoruz. Hatta eleştiriler olunca hazırladığımız
metne 'yükseköğrenim' kelimesini de ekledik. Bizim kamu kurumlarına veya
ortaöğretime dönük bir çalışmamız yoktur, böyle bir niyetimiz de yoktur. Biz
bunu defalarca açıkladık. Böyle bir niyetimiz yok, böyle bir çalışmamız yok.
böyle bir uygulamamız yok."
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Dün dündür bugün türban!
***
Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 zam geldi.
Enerji fiyatlarına gelen zamla birlikte son 10 yılda doğalgaza yapılan zam
oranı yüzde 215'e, elektrikte ise yüzde 115'e çıkmış oldu.
Ama Enflasyon düşük!
Türk mucizesi…
***
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve bağlı il müdürlüklerinde görev
yapan memur, sözleşmeli personel, geçici görevli personel, işçi ve temizlik
şirketi personelinin kılık ve kıyafeti hakkında bir genelge yayınlayan Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada kurum içinde tayt dahil bir dizi
kıyafetin kullanılmasını yasakladı.
Getirilen kuralların tüm personel için geçerli olduğu vurgulandığı genelgede,
“Kurum içinde sporcu atleti, kolsuz penye, şort, tayt, streç kot, sandalet,
terlik, çivi topuklu ayakkabı, abiye vb. giyilmeyecek” denildi.
Genelgede yönetmelik hükümlerinin takibinden amirlerin sorumlu olduğu
belirtilirken, aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem yapılacağının altı
çizildi.
Yakında şalvarlı balet, tesettürlü balerin görürsek nasıl olsa normalleşme der
geçeriz.
Dahası,
Fazıl Sayın eserleri repertuvarlardan çıkartılmış.
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Neden?
Muhalif.
Ama sanırım bir gün Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
konserine gider de önünde Fazıl Sayın eseri çalarsa biz Cumhurbaşkanımıza
ne deriz kaygısı.

Merak etmeyin kesin gitmez! Keşke gitse, hiç olmazsa çok sesliliğin ne olduğunu biraz anlar.
***
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde TOKİ tarafından sel felaketinden etkilenenler
için yapılan ve 20 bloktan oluşan 388 afet konutunda 1 yıldan bu yana oturan aileler suların hiç akmadığını belirtiyor. Yurttaşlar her gün 1 kilometre
uzaklıktaki dağdan evlerine su taşımak zorunda.
Haberde, su olmadığından ısınma sisteminin çalışmadığı, hatta kanalizasyonun çalışmadığı da var.
Tam bir AKP projesi! Alt yapı da neymiş? Önemli olan üst yapı, üst yapı yani
vitrin.
***
Daha önce ‘Kimse Yok Mu’ derneğinin yardım toplama yetkisinin elinden
alınmasıyla ilgili kararı imzalamasını “Ne oldu, neden oluyor, niçin oluyor
diye 10 saat düşünecek halim mi var?” sözleriyle ifade eden Başbakan Yardımcısı Arınç, bayramda hayvanların kurban edilmesi ile IŞİD’in kafa kesme
eylemlerinin ‘aynı’ olduğunu savunan sanatçı Leman Sam’ı, “İnsan bile sayılmayan, kaldı ki Müslüman olduğunu konuşmayacağız bir cellatlar grubunun
yaptığı işle bir kurban kesmeyi yan yana getiren bu zavallıyı huzurlarınızda
kınıyorum.” sözleriyle kınamaya zaman buldu.
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***
Eski Başbakan Yardımcısı İşler, Kobani odaklı eylemlerde yaşananlara ilişkin
PKK ile IŞİD’ı karşılaştırdığı açıklamasında, ‘IŞİD öldürüyor ama işkence yapmıyor’ dedi;
Yorumsuz…
***
Gelelim AKSARAYA
Milletin bir milyar bilmem kaç milyonuyla üstelik yasa dışı bir Başbakanlık
binası yap sonra Cumhurbaşkanlığına döndür. Ve adını AKSARAY koy.
Kimse neden sormuyor burası AK partinin bir uzantısı mı? Neden Aksaray?

Milletin parası ile yapıp hiç gitmeyi düşünmüyorlar gibi bir hava var.
Biri diktatörlük mü dedi?
Yok canım seçim yapılıyor ya!

Aptallığıma verin ama 29 Ekim’de ne yapacaksınız?
28 Ekim 2014
Evet yarın 29 Ekim 2014... Size ne ifade ediyor? Tatil, Cumhuriyetin kuruluşunun 91. Yıl dönümü ya da yeşil için, ezilenler için, laiklik için, gelecek için
direniş günü mü? Buyurun bunlardan birini seçin. Ama seçerken şunu unutmayalım ki bu seçme hakkını size o beğenmedikleri eski Türkiye verdi. Bu
hafta kafama en çok takılan birkaç konu ve sayıları sizinle paylaşıyorum.
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Macaristan'da Ekonomi Bakanı Mihaly Varga, internette kullanılan her bir
gigabyte için 62 cent vergi alınacağını söyledi.
Eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmesek diyorum!
***
Başbakan Davutoğlu, ilk adımı 2009 yılında atılan Alevi açılımına benzer bir
açılım için düğmeye bastı ve yeni bir paketin hazırlanması için talimat verdi.
Yakında seçim var demek ki.
Yandaş gazetelerde çıkacak yeni haber başlıklarını görüyor gibiyim en başta:
Karadeninizde çok kaliteli petrol bulundu.
Doğuda doğal gaz bulundu.
Alevi açılımında büyük adım.
Yunanistan’a ağzının payını verdik…
***
‘Akil insanlar’ heyetinde de yer alan gazeteci-yazar Etyen Mahçupyan, Başbakanlık başdanışmanı oldu.
Şaşırdık mı?
Sanırım izleyen kimse evet dememiştir.
Her türlü testten geçmiş olan Mahçupyan’ın tek eksiği biryantin!!!
***
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PKK Cizre’de iki mahallede “özerklik” mi ilan etti?
Yok canım onlar paralel PKK’dır.
Açılım sürüyordur.
***

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çarşı izninde sivil giyimli 3 askerin şehit edilmesiyle ilgili yayın yasağı kararı alındı.
Yayın yasağına gerek var mıydı ki?
Merkezde bulunan yandaş medyada zaten haber yoktu ki…
***
Aptallığıma verin ama kısaca sayılar ile Türkiye'nin dünyadaki yerine söyle
bir bakalım...
Türkiye dünyanın 17.büyük ekonomisine sahip ama Dış borç/GSMH oranı
2013 de (%) 47.
Orta derece limiti %50

Dünyadaki üretim yerimiz ise 2000 de 15.lik ondan sonra ilk on beşte gören
yok.
Türkiye'deki kişi başı gelirde(2013)
71 inci sıradayız 15.300 dolar ile…
Lübnan 69.sırada 15.800 dolar
Malezya 62.sırada 17.500 dolar
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Gabon 55.sırada 19.200 dolar
Türkiye'deki eğitim harcamaları 171 ülke içinde 144 sırada.
İran 79,
Cumhurbaşkanımızın beğenmediği Suriye 76,
Tunus 17. sırada
Türkiye, yetişkin okuryazarlıkta 141 ülke içinde 73üncü
Zimbabve 62,
Çin 47. sırada
74. sırada kim mi var? Libya!!!
Türkiye eğitimdeki eşitsizlik sıralamasında 150 ülke içinde 94 üncü
95. Namibya
96. Mozambik
12 yıldır adı Adalet ile başlayan bir parti idare edilen Türkiye'deki yönetimde
adalet sistemine baktığımızda;
Adalet bakanlığının bütçe payı %1.7 miktar 3.4 milyar dolar
Personal sayısı 24.000
Yaklaşık nufüsa sahip Almanya’da personal 57.000 bütçe 15 milyar dolar

Türkiye’de 7081 Hakim 4040 Savcı var. Kadro açığı 3875
Türkiye'de cezaevlerinde toplam 119.447 kişi var (Haziran 2010)
Tutuklu sayısı 59,365
Hükümlü sayısı 60,082
Anlayacağınız yarısı yargılanmak için bekliyor.
Ve ilk birinciliğimiz…
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce 2011’de en fazla mahkum edilen ilk
ülke Türkiye!
1. Türkiye 155 kez
2. Rusya 121 kez
3. Ukranya105 kez
4. Yunanistan 69 kez
Türkiye'de basın özgürlüğü 179 ülke içinde 154üncü sırada
Güney Sudan 124
Kongo 76
Ve ikinci birinciliğimiz
En fazla hapsedilen gazeteciler: (2013)
1. Türkiye 40 gazeteci
2.İran 35 gazeteci
3. Çin 32 gazeteci
İnsanların birbirine güveni;
Dünya ortalaması %24.1 Türkiye’de % 8.4
Türkiye'deki kadınlar;
Türkiye de şiddet gören kadınlar
Fiziki şiddet : %39
Fiziki ve Cinsel şiddet %42
Erken evlenme % 31.7
Doğu ve Güneydoğu’da bu oran %68
Türkiye'de iş yaşamına kadınların katılımı 177 ülke içinde
Sudan 158
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Afganistan 152
Türkiye 165
Türkiye'de orta eğitimde kızların erkeklere oranı 152 ülke içinde
Tanzanya 123
Zambiya 124
Türkiye 125 inci sırada
Dünyada kadınların ücret verilmeden en fazla çalıştırıldığı iki ülkeden biri:
Türkiye
Son bir ayda tanımadığın birine yardım ettin mi? Sorusuna olumlu yanıt verenlerin oranı
Türkiye %30.7
Dünya ortalaması %45.7
Son bir ay içinde gönüllü bir işte çalıştın mı? Sorusuna olumlu yanıt verenlerin oranı
Türkiye %4.2
Dünya ortalaması %19.1
Son yıllarda ihracatta patlama yaptığını idda eden Türkiye’nin ihracatında
ileri teknolojinin payı %3,

Dış ticaret açığımızın (enerji hariç) %98’i ileri teknoloji ürünlerinden kaynaklanıyor.
Daha iyi anlayabilmek için sanırım aşağıdaki kıyaslamalar yeterli olur:
Her yıl 432 ton demir satıp, 1 ton ilaç alıyoruz.
670 tır demir satıp, 1 tır cep telefonu alıyoruz.
582 tır un satıp, 1 tır ilaç alıyoruz.
2088 tır krom cevheri satıp, 1 tır aşı alıyoruz.
178

Aptallığıma verin.. 2013 - 2014

25 tır mermer satıp 1 adet tomografi cihazı alıyoruz.
2612 tır çimento satıp 1 tır bilgisayar alıyoruz.
Çimentonun kilosu 6 cent, bilgisayarınki 380 dolar.
5,6 ton buğday satıp, 1 kg uçak yedek parçası alıyoruz.
3,4 ton domates satıp, 7 kg domates tohumu alıyoruz.
77 cent’e 1 kg patlıcan satıp, patlıcan tohumunun kilosuna 6300 dolar ödüyoruz.
Not: bu bilgiler Ankara Sanayi Odası 2012 araştırmasına olup facebook’dan
alınmıştır.
***
Tüm aydınlanmacı,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
ve
sömürgeciliğe karşı çıkıp
Kurtuluş savaşını kendine örnek alan
tüm toplumlar için
Cumhuriyet Bayramınız

Kutlu Olsun.
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Aptallığıma verin ama 12 yıl ve sonrası!
25 Kasım 2014
Birkaç haftadır yazamadım. Bilmem ama acaba kaçınız iki hafta önce ne olduğunu anımsıyor? Ama hiç kimse Küba, Müslüman denizciler, cami bağlantısını kaçırmamıştır. Bu konuda Türkiye`de bol bol mavra olur diyordum. Küresel gırgır konusu oldu. Muhterem bir de ”Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Çünkü fıtratları farklıdır” deyince ikinci dalga geldi… Eee elbette
konu dünya lideri olunca konu hemen küreselleşiyor…
Türkiye`nin en önemli konularından biri deprem.
Kaymakamlığa soruluyor deprem toplanma alanları neresi?
Yanıt: Gizli bilgi veremeyiz!
Ne zaman toplanacağımız yeri öğreneceğiz? Depremden sonra mı?
O herhâlde daha gizli.
Yer neresi Yeni Türkiye?
Daha ilginci; Ak Saray için mimarlar odası soruyor? İskanı var mı?
Yanıt: Devlet sırrı!
***
Edirne valisi Dursun Şahin, Mescid-i Aksa baskınına kızdı, sinagogu Musevilere kapattı.
IŞİD’e kızıp camileri kapatacak bir vali var mı acaba?
***
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AKP’li 12 yılda en az 14 bin 455 işçi, Ekim ayında ise en az 160 işçi yaşamını
yitirdi.
İşte ‘Yeni Türkiye’: Ermenek, Isparta, Torunlar, Soma, Tuzla, Davutpaşa, Ostim, Kozlu…
3 Kasım, AKP’nin hükümet olup ilerleyen yıllarda hızla devletin iktidarı haline
gelişinin 12. yılı.
Bu yıllarda şimdi Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak
üzere, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Enerji Bakanı
Taner Yıldız ve diğer AKP’li kurmayların dilinden “ekonomik kalkınma”,
“büyüme”, “İleri Türkiye” ve şimdi de “Yeni Türkiye” sözleri eksik olmadı.
Ancak ülkenin halkı açısından değişen bir şey yok. Tersine her geçen yıl
emekçilerin aleyhine çıkarılan yasalar, giderek azalan alım gücü, hak ve özgürlük mücadelelerine karşı süreklileşen bir baskı rejimi, güvencesiz çalışma
koşullarının yaşama geçirildiği bir Taşeron Cumhuriyeti oluşturuldu.
İşçi ölümü verilerinin ilk on yılı SGK, son üç yılı ise İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi kayıtları:
2002 yılının son iki ayında 146 işçi,
2003 yılında 811 işçi,
2004 yılında 843 işçi,

2005 yılında 1096 işçi,
2006 yılında 1601 işçi,
2007 yılında 1044 işçi,
2008 yılında 866 işçi,
2009 yılında 1171 işçi,
2010 yılında 1454 işçi,
2011 yılında 1710 işçi,
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2012 yılında 878 işçi,
2013 yılında 1235 işçi
2014 yılının ilk on ayında ise 1600 işçi can verdi…
Yani AKP’li 12 yılda en az 14 bin 455 işçi yaşamını yitirdi…
2014 / Ekim ayında en az 160 işçi yaşamını yitirdi…

***
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için yaptırdığı ancak kaçak olduğu ortaya
çıkan bin odalı - son iddialara göre 2000 odalı- sarayın ardından, saltanat
uçağıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İddiaya göre Erdoğan'ın seyahat edeceği uçaklara pilot alınırken şehit ya da
gazi yakını olup olmadığı araştırıldı. Şehit yakını pilotlar sakıncalı bulundu.
Böyle bir korku ile 1000 odalı bir yerde yaşamak oldukça korkutucu olmalı.
Allah kolaylık versin!
***
Eskişehir’de Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz
davasında sanık polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatı mahkemeye verdiği dilekçede Saldoğan’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü.
Bu iddialarının devamında ise, “Müvekkilimin belinde silahı bulunmaktadır.
Öldürmek isteyeceği bir kişiye varsa husumeti, onu engelleyecek ne vardır?”
diye sordu.
Daha halen Türkiye’nin polis devleti olmadığını söyleyecek kimse kaldı mı?
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***
ABD’nin eski Ankara Büyükelçileri Francis J. Ricciardone ve Robert Pearson,
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde düzenlenen “ABD-Türkiye ilişkilerinde Atatürk’ün Mirası” başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.
Ricciardone, ülkesi ABD ile Türkiye arasından son dönemde yaşanan gerginlikleri Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözüne atıf yaparak, “Yurtta
stres, cihanda stres” şeklinde tarif etti.
Francis J. Ricciardone’un yaptığı teşhis gerçekten müthiş. Tam olarak AKP’
nin politikalarını anlatıyor.
***
AKP’li Mehmet Metiner canlı yayında “Hüseyin ile Yezid karşı karşı geldiğinde bizim tavrımız Yezid’ten yanadır” dedi
İlk kez Mehmet Metiner ile ayni fikirdeyim.
İlginç olan A Haber deki %100 siyaset programında bu lafın üzerine kimse bir
şey söylemedi. Anlıyoruz ki kimse kimseyi dinlemiyor sadece kendi söyleyeceği ya da söylemesi gerektiğini düşündüğü şeyleri söylüyor. Anlayacağınız
çok kaliteli bir tartışma programı.
***
G20’nin bu yılkı gündem maddesi YOLSUZLUK ve RÜŞVET
Dönem başkanı kim?
Türkiye!
Neden diye sorarsanız bence Türkiye’nin deneyimine güveniyorlar.
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Elbette deneyime herkes boyun eğmelidir!!!!
***
Ermenek’teki maden ocağında cansız bedenine ulaşılan Tezcan Gökçe’nin
düzenlenen cenaze töreninde baba Recep Gökçe’nin ayağındaki yırtık lastik
ayakkabılar topluma bir şey anlattı mı bilmem ama …
Prestij için saray yaptıranlar uçak alanlar ve bunu savunanlar siz bu konuları
amcamın pabucuna anlatın!
***
Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, İngiliz kamu yayın kuruluşu
BBC’nin, Gülen Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Zaman gazetesi ve Samanyolu
TV’den farklı çizgide olmadığını savundu.
'Üzerinde ve yanında iktidar batmayan gazeteci' Mehmet Barlas BBC’yi mi
yerdi Samanyolu’nu mu yücelti?
***
Cumhurbaşkanlığı Sarayıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Bozdağ, ‘Pembe Köşk’te bilardo var. O günün şartlarıyla bugünün şartları bir
değil. Niye bu millet eleştirmiyor?’ dedi.

Aptallığıma verin ama yorumu size bırakıyorum. Ben yaparsam bana zarar!
***
”Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Çünkü fıtratları farklıdır”
‘‘Bazen ‘Erkek ve kadın eşitliği’ diyorlar. Kadın kadına eşitlik doğru olandır,
erkek erkeğe eşitlik doğru olandır ancak kadının özellikle adalet karşısındaki
eşitliği asıl olandır. Mağdur olanın zorla mağdur eden seviyesine çıkartılma184
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sıdır eşitlik ya da tam tersidir. Kadınların ihtiyacı olan, eşitlikten ziyade eş
değer olabilmektir”.
“adın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir. Çünkü fıtratları
farklıdır. Tabiatları bünyeleri fıtratları farklıdır. İş hayatında hamile bir kadını
erkekle aynı şartlara tabii tutamazsınız. Çocuğunu emzirmek zorunda olan
bir anneyi, bir erkekle eşit konuma getiremezsiniz. Kadınları erkeklerin yaptığı her işi yaptıramazsınız. Komünist rejimlerde olduğu gibi…. Eline ver kazmayı küreği çalışsın, olmaz böyle bir şey. Onun narin yapısına ters düşer.”
“Bizim dinimiz kadına bir makam vermiş, annelik makamı. Anneye bir makam daha vermiş. Cenneti ayakları altına sermiş. Babanın değil annenin
ayakları altına koymuş. Annenin ayağının altı öpülür. Anne başka bir şey. Ve
makamların o ulaşılamazdır. Ama bunu anlayanlar olur anlamayanlar olur.
Bunu feministlere anlatamazsın mesele, onlar anneliği kabul etmiyor. Ama
anlayanlar yeter bize diyoruz, onlarla yola devam ederiz.”
”Feministler anneliği kabul etmiyor”
Bu cümleler sizce aşağıdakilerden kime aittir?
A) Cüppeli Ahmet Hoca
B) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
C) Kadir Mısıroğlu
D) Ebu Bekir Bağdadi
Evet, yanıt (B) ve konuşmanın yapıldığı yer Kadın ve Adalet Zirvesi.
Yaşasın Laik Demokratik Sosyal Türkiye Cumhuriyeti.
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Aptallığıma verin ama “Yurttaşlık” bir dinmiş !
10 Aralık 2014
Türkiye de yaşamak ya da en azından Türk basın yayınını izlemek etmek insanın bilgisini ve zekasını geliştiriyor. Dünya yerel haber zorluğu çekerken
Türkiye’de günde ortalama beş adet manşetlik demeç ya da haber esin kaynağı oluyor… Tek zorluğu bu haberlerin gerçek olup olmadığını anlayabilmek. Yine bu hafta başta iktidar partisi, Cumhurbaşkanı ve şuralar tavan
yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, katıldığı Din Şurası’nda devlet ve din ilişkisi üzerine yaptığı açıklamalarda Türkiye’de kilise ile devlet ilişkisinin taklit edilerek,
din devlete tehdit gibi bir anlayışın kendilerine dayatıldığını savunan Erdoğan, “Bunlar yurttaşlık dini benzeri dinler inşa ederek, İslam’ın karşısına kendi yapay dinlerini koymanın çabası içindeler”
“Din ve devlet işleri ayrı olsun’ diyerek dine yönelik her saldırıyı meşru görenler, kendi yapay dinlerini devlete egemen kılmanın mücadelesini verdiklerinin bilincinde değiller. Bu ülkede sipariş şairleri çıktı, ‘Kabe Arap’ın olsun,
bize Çankaya yeter’ dediler. Bu zihniyet bir dinin yerine, hak dinin yerine
yapay bir din kurma, helvadan put yapma zihniyeti değil de nedir? Kendileri
yaptılar, kendileri taptılar.” dedi.
Şimdi sırada bildiğimiz köşe yazarlarımız var bu hafta köşelerinde bu toplum
artık şeriata hazır diye yazarlarsa ne şaşırın ne de kızın…
Kızacaksanız önce kendinizden başlamanız gerek. Şimdiye kadar kazanımlarımı ne karşılığı verdim diye.
***
Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan
Alev Alatlı; Gezi olayları ve benzer sokak eylemlerinde gençleri sokağa dökmek için kışkırtıcı tavır takındıklarını öne sürdüğü yazarları eleştirerek "Bir
kalem darbesi ile atar ergenleri sokağa döken yazarın yaptığı helal değildir"
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dedi.
"Dünya 5'ten büyüktür. Beynelmilel medya kartellerinin, muhtelif strateji
uzmanlarının nadan dünyalarından büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanım siz ve
ekibiniz dünyadaki bugün 1.5 milyon Suriyeli'ye kapılarını açtığınız için tarih
sizi ayrı bir yere yazacak. Dünya 5'ten büyüktür dediniz ve tüm oligarkları
boşa çıkardınız. Bugün George Orwell olsa sizi ayakta alkışlardı. Siz dünya
beşten büyüktür dediğinizde George Orwell ayağa kalkar sizi alkışlardı. O
yetmez Daniel Defoe de kalkar o da alkışlardı. Sizin sahici dostlarınız sanatçılar ve edebiyatçılar arasındandır.''
George Orwell yaşasaydı ayakta alkışlar mıydı bilmiyorum ama sosyalizmi
düşünerek yazdığı Big Brother’ın vahşi kapitalist Müslüman bir ülkede yaşanmasına çok şaşıracağı kesin.
***
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5.inci Din Şurası’nda yaptığı konuşmada, Osmanlıca dersinin zorunlu ya da seçmeli olması hakkındaki tartışmalara dair,
“İsteseler de istemeseler de bu ülkede Osmanlıca öğretilecek ve öğrenilecektir” dedi.
Aptalığıma verın ama bence önce AKPli millet vekillerine Osmanlıca öğretsek eğer başarılı olurlarsa ortaöğretimde deneriz..
Eminim AKP’li milletvekilleri başarılı olursa ortaöğretimdekiler hayda hayda
olurlar.
***
Adları 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk skandalına karışan AKP’li dört eski bakan
için kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine yayın yasağı getirilen
ülke, Cumhurbaşkanına göre dünyada başın özgürlüğünün en üst düzeyde
olduğu ülke. Hala savunuyor.
***
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AKP’li dört eski bakan hakkında kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu’na
bugün ifade veren Avrupa Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış, iş adamı
Reza Zarrab’ın kuryelerince evine bırakılan pakette çikolata veya gömlek gibi
bir hediye olduğunu belirterek ‘Hediye Türk geleneğidir’ dedi.
AKP li alınca: “Hediye Türk geleneği”
CHP alsa rüşvet.
Pişkin beşerler böyle şaşarlar.
***
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun, Türkiye ziyaretinin İstanbul ayağında kullandığı makam aracı yerli
üretim olan Renault Symbol oldu.
Renault Symbol’ün Türkiye’de perakende satış fiyatı 37.550- 50.100 TL arasında değişiyor.
Cumhurbaşkanından vaz geçtim Diyanet İşleri başkanı kaş liralık araba kulla188
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nıyor acaba…?
***
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası’nda, Osmanlı Türkçesi’nin zorunlu ders olarak bütün liselerin öğretim
programlarında yer alması benimsendi.
Aptallığıma verin ama her hafta bir yüzyıl geri gidiyormuşuz gibi geliyor bana.
***
Avşar, 'Kaç-Ak Saray' için benim evim daha şaşalı dedi…
Tamam da Avşar’ın evinin şaşasının parasını biz ödemiyoruz.

Zaten sorun bu değil mi?
Kimin parası ile kime hava atıldığı!!!
***
Yavuz Bingöl için üzüldüm.
Neden mi?
Konuştuğu konu yüzünden, yağlamaları, insanları üzmesi, çıkarcılığı filan yüzünden değil.
Cumhurbaşkanı, Başbakanın canla başla onu savunmasından…
Bilmem anlatabiliyor muyum?
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***
AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili
‘Hazreti İbrahim’e kadar uzanan bir yolun, bir davanın en son neferlerindedir’ dedi.
Bundan benim anladığım son peygamber…
Buyurun buradan yakın!!!

***
TBMM’de düzenlenen “Hz. Mevlana’yı Anlamak” Konuşmacı Ömer Tuğrul
İnançer, 1 Kasım 1928 Harf Devrimi ile ilgili sarf ettiği “İnkılap mı? İnkılap ne
demek biliyor musunuz? ‘Köpekleştirme’ demektir. Bu memlekette inkılap
(köpekleştirme) yapılmıştır” dedi…
TBMM’deki bir konferansta İnançer’in inkılapları ‘Köpekleştirme’ olarak tanımlamasıyla ilgili olarak TBMM, ‘Şahsi değerlendirmedir’ açıklamasını yaptı.
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Daha önce de ramazanda TRT ekranlarında “Hamileler sokağa çıkmasın”
diyen Ömer Tuğrul İnançer’i tanıtırken Mevlana uzmanı diyorlar.
Bu kadar ayrımcı, onun gibi olmayanları öteleyen birinin değil uzmanı Mevlana’yı anlamış olması bile kuşkuludur.
***

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'de
hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü ve kadının toplumdaki rolüne dair endişeler olduğunu söyledi.
Endişe elde olan bir şeyi yitirme kuşkusu ile hissedilen bir duygu değil mi?
O halde endişelenecek bir şey yok.
Sayın Federica Mogherini eğer endişelenecektiyseniz bunda 10 sene önce
endişelenmeniz gerekiyordu.
Bu saatten sonra bence korkmanız gerekiyor.
Biz mi? Biz bu konuda kaşarlandık.
***

Başbakan Davutoğlu partisinin Eskişehir Kongresi’nde ‘AK gençlik sizden bir
ricam var. O yanlışı yapmış olsalar bile o çapulculardan da AK gençlik çıkarın’
dedi.
Sözde sanatçılar bitti sırada gençler...
Sanırım gençler bu kadar ucuza gitmez.
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