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• Berat Albayrak “demir bir yumrukla doları 5 TL’ye indirdik”. 
Hangi tokatla 7 TL’ye çıkmıştı ya da soğana da at bir yumruk. 
• Can Dündar’ın suikastçısının yakasına yapışan eşinin ,yakasına 
“adalet” yapıştı. Dilek Dündar, “pasaportuma el konuldu, evime 
haciz geldi, oğlumun mezuniyet törenine katılamadım, eşime 
karşılık rehin tutuluyorum”. Bırakmayız onu öyle !
• “Ülkenize sadelik getiren sihirli düzenlemeler” kitap olarak 
çıktı. Kitaptan satır başları:
-Derle, Topla, Rahatla  :Herşeyi ayrıştırın ve konsolide edin.
-At, Kurtul, Rahatla: Dava arkadaşları, akademi, sivil toplum, eski 
fabrikalar, modern mimari eserler, tarım, hayvancılık, adalet….
 Bütün muhalifleri ülkenin ortasına yığıp kendinize sorun “Beni 
mutlu mu ediyor mutsuz mu ediyorlar. Teşekkür edin ya da 
yargılayın ve  onlarla vedalaşın. Bütün kitapçılarda. 
• Ankara’da bir polis, gözaltına alınan genç kızı taciz ederken 
kameralara yakalandı. Emniyet Müdürlüğü; “Gözaltına 
direnmesi sonucu basına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Kızın 
babası da FETÖ’cüydü” 
• Muğla’da bir köpek terk edildiği otobüs durağında 1 yıldır 
sahibini bekliyor. Hayvan işte!
• Rusya 60 ton domatesi, üzerinde canlı larva olduğu gerekçesiyle 
iade etti. İade domatesler varlık kuyruğuna (mı)?

• Üniversitelere siyasi atamaların en yakınımızdaki örneği, DEÜ 
Rektörü Nükhet Hotar; Tıp Fakültesi kantinine “DEÜ MANAV”ını 
açtı. Hotar, Üniversitenin “örnek bir projeyi hayata geçirdiğini” 
söyleyerek, bilimle değil tanzim satış standıyla övündü. 
• “One Minute”le başlayıp “bana mı sordunuz giderken”le biten 
Mavi Marmara krizinde Türkiye ile İsrail arasındaki gizli anlaşma 
maddeleri ortaya çıktı. Uluslararası Ceza Mahkemelerine 
sunulan beş gizli maddeden oluşan iddiaya göre, olayla ilgili 
Türkiye’de süren her yasal işlem ulusal yetkili mahkemelerde 
sonlandırılacakmış. İddia tabii. 
• İmar barışı ile kaçak ve tehlikeli binalarla yapılaşmayı seçime 
/ paraya tahvil ederek yasalaştıran AKP, deprem bile görmeden 
arka arkaya yıkılan binalardan rahatsız. “Depreme çok büyük 
sürprizimiz var geldiğinde ayakta duran tek bina bulamayacak 
ve şok olacak” 

• Toplumu derinden yaralayan “kaza” isimli katliamlar birer 
birer aklanıyor. Çorlu tren kazasında yetkililer “kusursuz” 
bulunarak takipsizlik kararı verildi. Kusursuz cinayet!
• Camilerde bazı imamlar AKP için dua ettirip oy isterken, 
Diyanet İşleri Başkanı açıkladı; “Camilerimiz ayrıştırmaya alet 
edilemez”. Ayrıştırma yok, herkes AKP’ye oy verecek.
• İktidar ve ortaklarının beka, muhalefetin ise “hiçbir şey” olarak 
algıla(ma)dığı yerel seçim takvimi tek domates, tek patlıcan, 
tek soğan kampanyalarıyla sürüyor. Halkın katılmadığı, atama 
adaylı, ilkesiz ve hedefsiz ittifaklı seçimin, bu yazı yazıldığında 
değil basıldığındaki belli olacak sonuçları sürpriz olamayacak. 
Ülkenin içinde bulunduğu karanlıktan, ekonomik krizden çıkışı 
çözümsüz kalacak. Taraflar kazanımlarını abartacak, her an 
kayyuma devredilebilecek, bütçesi saraydan onaylanacak 
belediyelerle yerel demokrasi gelişmeyecek. Hukuk, özgürlük, 
adalet, eşitlik ve üretim üzerine kurulmayan ve talep edilmeyen 
bu seçim maratonunu kim kazanırsa kazansın kaybeden yine 
halk olacak. Demokrasinin yalnız seçim olmadığını öğreninceye 
kadar. Ama umudumuzu da yitirmeden.. 
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