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• Dünyada ilk. Meclis’ten geçen düzenlemeyle “Milletvekili araçları 

kırmızı ışıkta geçebilecek, park yasağı gibi trafik kısıtlamalarına tabi 

olmayacak”. Ayrıca vekil çırakları da bu ayrıcalıktan faydalanacak. 

Herkese bir çakar.

• Abdurrahman Dilipak “kenevirden yapılan gömlek kurşun geçirmez” 
dedi. Herhalde dünyanın her yanına yayılan cihatçılara yeni yıl 
mesajı. Geçirmez ama eğer geçirirse, Cübbeli Ahmet’in “yanmayan 
kefen” satışıyla olay tamamlanmış oldu. 
• AKP’deki çözülme Erdoğan’ın kamuoyu baskısına direnme 

gücünü de etkiliyor. Termik santral baca vetosundan sonra Simit 

Sarayı’nın Ziraat’a devrinde de fren. “Olmaz öyle şey. Haberim yeni 

oldu.” Arkasından “Dünya Göz. Kurtarılıyor mu ? “ Hemen tam 

sayfa gazete ilanı. Yok öyle şey. Devam, olacak bir şeyler. 

• İngiltere’de bulunan “Standart Toilet” şirketinin aynı adlı tasarımı 
beş dakikadan uzun süre oturmayı zorlaştırıyor. İşçilerin tuvalette 
geçirdikleri zamanı karları için engel gören patronlardan hatırı sayılır 
sipariş alan tasarımla, sınıf mücadelesi başka bir mecrada devam 
ediyor. Bir tarafta mola süreleri büyük mali kayıplara yol açıyor 
diyenler, diğer tarafta tuvaletlerin sığınılacak bir yer gibi görünmesini 
sağlayan ağır iş yüküdür diyenler. Mücadele sürecek. 
• Büyük bir doğal felaketin başlangıcı olacak Kanal İstanbul ısrarı 

sürüyor. Bilimsel hiçbir gerçeklikle açıklanamayan inadın tek 

gerekçesi siyasi tıkanma ve çöküş. Bu mega “projeler” hiçbir 

otokratik rejimi kurtaramadı. Bu da farklı olmayacak. Ya Kanal ya 

Yaşam. 

• Pelikan grubuna kafa tutmasıyla övülen, reform olduğu iddia edilen 
çabaları için alkışlanan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yakalandı! 
Tarikat liderinin elini öperken görüntüleri ortaya çıkınca “ben o 
zaman milletvekili bile değildim” dedi. “Her şey öptükten sonra 
oldu”. Yürü be Abdülhamit, vekillik, bakanlık. 

• Termik santralların 

bacalarına filtre 

takmadan 2,5 yıl 

daha çalışmasına izin 

veren kanun teklifi 

TBMM’den geçti. 

Tepkiler üzerine 

Erdoğan tarafından 

veto delen tasarı aynı 

vekiller tarafından 

değiştirildi. Vekiller 

yırttı, olan CNN 

TÜRK’te zarar hesabı 

yapan-sunan Beste 

Uyanık’a oldu. 
• Hrant Dink Vakfı’nın 

2019 yılı “Medyada Nefret Söylemi İzleme Raporu” kamuoyuyla 
paylaşıldı. Ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan köşe yazısı ve 
haberlerde Yeni Akit 100 nefret söylemiyle birinci sırada yer aldı. Aynı 
“gazete” (mi?) geçen yılın raporunda da birinci sırada yer almıştı. 
Sıralamaya giren diğer yayın organlarının isimlerini vermiyoruz. 
Yandaşları, tirajı en alttan olanların nefret söyleminde en üstte yer 
aldığı biçimde sıralayın, liste oluşsun.
• Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, sosyal medyada oyunlar 

aracılığıyla çocuklara FETÖ’nün musallat olduğunu, PKK’nın ise 

oyunlarla çocukları uyuşturucu bağımlısı yapabildiğini söyledi. Her 

iki musallatlık sonrası örgütler lehine somut sonucun ne olduğunu 

başka bir bilimsel tezle açıklayacak. 

• Dünyanın her yerine Şili’den yayılan “kadınların dans ederek erkek 
şiddetine tepki gösterdiği dans” yalnızca Türkiye’de yasaklandı. 
Çünkü Türkiye’de erkekler böyle şeyler yapmaz, yapsalar devlet buna 
müsamaha göstermez. 2019’da yalnızca sayı olmayan sonuç.  479 
kadın cinayeti. 
• Aralarında Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü AKP eski milletvekili 

Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın da bulunduğu 

37 rektörün uluslararası hakemli dergilerde hiç 

makalesinin bulunmadığı anlaşıldı. Onun da manav 

açma, kantinde sebze meyve ticaretine yapılan 

atıfları var ama.  

• Ayağa kalkmadığı için belediye şoförüne “tuvalet 
önünde oturma” cezası veren Güngören Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi kendini savundu. 
İpekçi; “Güngören’de komünizme ve kapitalizme 
alternatif bir ekonomik sistem geliştirdiği için dış 
güçlerin hedefi olduğunu” söyledi. Şoför de dış 
güçlerin ajanıymış!

Las Tesis


