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Yılların Hacı Şakir’i İslamiyet’i bırakıp Amerikalı Palmolive olmuş 
haberimiz yok. Demirdöküm Alman Vaillant’a satılırken, şivesiyle 
sevimlilik yaptığını sanan Ofçay; Amerikan Jacobs, Kemal Kükrer; 
Japon Ajinomoto, Dost Süt; Fransız Groupe Lactalis, Cola Turka 
Japon Dy’do olmuşlar. İnsan Cola Turka’nın milli ve dini değerler 
üzerinden “emperyalizm karşıtı” reklamlarını hatırlayınca… 
Sermayenin dini ve milliyeti olmadığına daha çok inanıyor. 
• İdlib’de işler sarpa sarınca “misafirlerimiz”e kapı gösterildi. 

Yunanistan’la yapılan geri kabul anlaşması daha bir yılı 

doldurmadan mülteciler yine siyasi pazarlık konusu. Daha dün 

zorla geri göndermek için İstanbul’u yönetenler başta olmak üzere 

Suriye’ye otobüs turları düzenleyenler şimdi aynı turları Edirne’ye 

düzenliyor. Giriş izni verilemeyeceğini bilmelerine karşın umut 

üzerinden şantaj yapılıyor. Unutmayalım nihayetinde hepimiz 

mülteciyiz. 

• Savaşa hayır demek yasaklandı. “Toplumda infial uyandıracak, 
milli vicdani ve 
insani değerlere 
dokunacak, iç barışı 
tehdit edecek” 
gerekçeleriyle. İç barış 
bozulmasın diye dış 
savaş meşru kılındı. 
Yasak sürekli değil 
şimdilik sadece 10 
günlüğüne. Sonra 
yine serbest de 
olabilir, yasak da. 
Yani “yurtta barış, 
dünyada barış” bazen 
doğru.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilen 4. Ulusal 
Antarktika Bilim Seferi (ilk üçü?) heyeti yol çıktı. 40 gün sürecek 
“bilim yolculuğu”na Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin’de katılıyor. Şahin, yolculuk öncesi getirdiği baklavaları 
katılımcılara dağıtırken Antarktika’daki araştırma konusunun 
ipucunu verdi. 
• Avrupa Parlamentosu (AP), Türk bayrağını yırtan Yunan 

Milletvekili Yannis Lagos’a ödenek ve dört gün çalışmalara 

katılmama cezası verdi. Türk medyasının, düşmanlık temelinde 

verdiği haberlerde ise Lagos’un Yunanistan’ın faşist ve ırkçı Altın 

Şafak partisinin milletvekili olduğunu ve bütün ırkçıların aynı 

damardan beslendiğini görmezden geldi. 

• Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı. “Kaza” sonrası pistin bakıma 
ihtiyaç duyduğu ve işi alan yüklenicinin bir yıldır işi tamamlamadığı, 
bu işlere pek bakamayan bakan tarafından açıklandı.  
• CNN Türk bildiğiniz gibi. Van’da meydana gelen çığda yedi, 

“kurtarma” sırasında ise 34 kişi hayatını kaybetti. CNN Türk 

çığ haberini verirken yayını kesip Erdoğan’ın Kırıkkale mitingine 

bağlandı. 

• Gezi davasında cemaat savaşları. Hukuksuz yargılama beraatla 
sonuçlanırken, aynı andaki Erdoğan konuşması sonrası Kavala, 
cezaevi aracından bu kez darbe iddiasıyla cezaevine gönderildi. 
Yetmedi beraat kararı veren hakimlere soruşturma açıldı. Bu filmi 
daha önce de görmemiş miydik?
• Kızılay’da denetim raporu: 2018’de kesilip dağıtması gereken 

kurbanlar halen dağıtılmamış. Kurban parası yatıranlar infialde. 

Bizim sevaplar ne zaman yatacak!

• Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi ve 59 arkadaşı çığ faciası 
yaşanırken Ani harabelerinde yemekte eğlendiler. Buraya kadar 
normal. Normal olmayan, savunma! Kilisenin “akustiğini test 
ediyorduk. Eşim çok yoğun benden rica etti, ben de sonuç garanti 
olsun diye çok sayıda uzman çağırdım”.
• Barış Terkoğlu ve haberi yapan muhabir Hülya Kılınç önce 

gözaltına alındılar, sonra tutuklandılar. Gözaltı, sabahı bile 

bekleyemedi. Gerekçe, 

TBMM’de Ümit Özdağ’ın 

da açıkladığı Libya’da 

hayatını kaybeden 

MİT mensubunun 

haber yapılması. 

Türkiye’de haber ancak 

cezaevinden yapılır.

• Çoğu zaman ürünün 
kalite ve güvenliğinin 
önüne geçecek şekilde 
gözümüze sokulan “yerli 
üretim” logosunun bir 
çok üründe acı bir nostalji 
olduğu ortaya çıktı. 

Barış'tan yanayız...

Deniz'lerin ve hepimizin ablası Şekibe (Çelenk) Ablayı kaybettik. 

Unutmayacağız...


