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• Elazığ’da deprem. 1 saat sonra Kızılay’dan SMS; "10 lira gönder”. 
Sonra “Deprem vergileri ne oldu” diyenlere soruşturma. HDP’nin 
yardım kamyonlarına valilik engeli. Soğukta havada çadırda 
kalanlara medyanın “Mutlusunuz değil mi? soruları. Deprem 
vergisiyle yaşamaya alışanlardan son söz “Depremle yaşamaya 
alışmalıyız”. Bitti.  
• Süleyman Soylu, Demirtaş’ın “Devran” kitabından uyarlanan 

tiyatroyu izleyenleri ve Kadir İnanır’ı hedef aldı. Demirtaş; saz 

çaldı, türkü söyledi, resim yaptı, karikatür çizdi, kitabı tiyatro oldu, 

ama "film çevirenler" hep siyasiler oldu. 

• Vatan, millet bayrak edebiyatıyla bayağı ekmek yiyen, sonra işi 
siyasi yandaşlığa çeviren Sedat Peker yurtdışına kaçmış. Ama 
aslında kaçmamış da, ata yadigari (!) Balkanlardaymış (hangi ülke 
bilinmiyor). Üniversitede okuyormuş, bu sene mezun oluyormuş. 
Hangi bölüm acaba? Ayrıca bazı ülkelerden de oturum da almış. 
Bir kısım polislere de mesajı var; “Şerefli teşkilatın içine bir şekilde 
monte olmuş, görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim 
hesabımız her zaman var olacaktır”. Operasyon olacak, kaç diyenler 
hangi taraftan acaba?
• 557’si ağır olmak üzere 1333 hasta ve yaşlı tutuklu varken 

Cumhurbaşkanı Madımak katliamının hükümlüsünü seçti. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan 

Kılıç’ın cezası Cumhurbaşkanlığı’nın özel affıyla serbest kaldı. 

Vicdanlar AFFETMEYECEK. 

• İstanbul halkının %63’ünün karşı olduğu projede hükümet ısrarcı. 
Şimdi de Bakan Albayrak’ın kanal güzergâhından 2012 yılında arazi 
aldığı ortaya çıktı. Avukatı haberi doğrularken kendini yalanladı.  
“Her vatandaşın yapabileceği gibi sıradan bir satın almayla …”. 

• Yerli otomobilde yerli parça bulunamadı. Siyasi tanıtımın sisleri 
dağılınca gerçekleri CEO Karakaş bile saklayamadı. Tasarımın İtalya 
(PİNİNFARİNA), araç entegrasyonun Almanya (EDAG), motorun 
Almanya (BOSCH), şasinin İngiltere (MYRA), bataryanın Çin (firma 
ile görüşülüyor) olacağı ortaya çıktı. Ancak dikiz aynasındaki karınca 
duası ile tampondaki “Reis Sağolsun” çıkartması yerli.

• Filistin topraklarının ilhak ve işgal şampiyonu Benyamin 

Netanyahu, Erdoğan’a ait dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 

“Eskiden bana 3 saatte bir Hitler diyordu, Şimdi 6 saatte bir böyle 

hitap ediyor ama şükür ki Türkiye ile ticaretimiz büyüyor”. 

• CNN Türk’e boykot. Gerçeklerin üstünü örterek AKP’nin reklam 
ajansı gibi çalıştığını söyleyen CHP, yayınlara katılmayacak, 
kanalı izlemeyecek. Duyarlı kamuoyunun uzun süredir yayınlarını 
izlemediği kanala gecikmiş ama doğru bir protesto. Asıl sorunun 
medya sahipliğinde olduğu unutulmadan.
• Mobil iletişim sektörünün en iddialı markasının ülkesi Güney 

Kore’de tren, metro, otobüs gibi müşterek alanlarda cep telefonu 

ile konuşulmuyor, konuşanlara ise sert sert bakılıyormuş. Hadi ya, 

nasıl yaşayabiliyorlar o zaman!

• Vatandaşlarını “savaş var, Irak’a gitmeyin” diye uyaran Hükümet 
ne Suriye’deki savaştan, ne de muhtemel Libya bataklığından 
ayrılamıyor. Nato’nun Libya’da ne işi var diyenler, şimdi Libya’da “iş” 
arıyorlar.
• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık kurumlarına gönderdiği 

yazısında "per-

sonelin giyeceği 

k ı y a f e t l e r i n 

edep, adap ve 

inanca göre 

uyarlanması" is-

tendi. 
• Diyanet’ten bin 
yılın açıklaması. 
“Konut kredisi 
faizi helaldir, 
Sonuçta kamu 
bankası, para 

yabancıya gitmiyor”. İnşaat, sen nelere kadirsin. “Öte” tarafı 
anlatmak için “devlet memuru” olanlar emlak piyasasının 
önlenemeyen düşüşü için “bu” tarafta görev yapıyor. 
• Bekçilere üst arama, silah taşıma, kullanma vb. yetkiler veren 

teklif torba yasayla geçti. CHP, HDP ve İYİ PARTİ’den muhalefet 

şerhi. “Ahlak polisliği kurumsallaştı”.

Vendetta


