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• İlden ile seçmen 
kaydırma. Bir gecede 
ilçelerin tabelalarını 
değiştirme. Bir 
daireye bin seçmen 
sığdırma. Olmayan 
daireye kafi miktarda 
hayali seçmen yazma. 
Seçim sonuçlarından 
umutluyuz!
• Rock müziği grubu 
kurduğu için görevinden 
alınan imam, görevine 
dönmek için açtığı davayı kaybetti. Sen değil, onlar kaybetti.
• Binali Yıldırım, görevinden istifa etmeden İstanbul BB adayı. 
Adaylık sonrası anlaşılmaz açıklamalar. Sonuncu hariç.
Erdoğan: Meclis başkanlığından İstifasına gerek yoktur. Yıldırım: 
Benim dışımda konu kapanmıştır. Yıldırım: Hukukun olduğu 
yerde etik konuşulmaz. Bahçeli: Yıldırım’ın adaylığı istifa 
gerektirmez. Yıldırım: Seçim siyaset değildir. Yıldırım, SON: 
Adaylığım kesinleşince istifa edeceğim. (şimdilik)
• Yıllardır arka bahçesi olarak ekip “biçtiği” Güney Amerika’yı 
en küçük bağımsızlık talebinde dize getirmeye çalışan ABD bu 
kez açık oynuyor. Chavez’le kaybettiği zamanı telafi edercesine 
seçimle işbaşına gelen Maduro’ya karşı meclis başkanını, devlet 
başkanı ilan etti. Amaç demokrasi. Petrol promosyon. Yeni 
Irak, Libya, Yemen, Suriye filmi. Avrupa’nın liberal hükümetleri 
hemen Trump’ın kuyruğuna dizildi. 8 gün süre verdiler. 
Yoksa karanlık ve gerici rejimlere “uyguladıkları yaptırımları 
”devreye sokacaklar. Venezuela’ya mutlaka demokrasi (darbe) 
getirecekler. Bizim kalbimiz ise Venezuela’nın yoksul ve acılı 
halkıyla.
• Nihat Hatipoğlu, kişilerin sosyal medyada yaptığı hakaretlerin 
hesabının ahirette sorulacağını” söyledi. “Ahirette like’larınızın 
da hesabını vereceksiniz” O şimdi Rektör.
• Her bakanlığa uygun eski bakan İsmet Yılmaz, “Vereceğiniz 
destek yarın ruz-i mahşerde (mahşer günü) berat belgeniz 
olacaktır”. Her türlü bakanlık teklifine açığım. 
• Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını 

duyurmasını 
a r d ı n d a n , 
KPSS’de ye-
terli puan 
alan binlerce 
ö ğ r e t m e n 
adayı sözlü 
mülakatlarda 
elendi. Tür-
kiye 6.sı bile. 

• Eren Erdem önce tahliye edildi, sonra aynı gün tekrar tutuklandı. 
Kararı ve davayı protesto eden Eren, ölüm orucuna başladı. 
Herkes sessiz. “İşimiz var, seçim için adaylarla boğuşuyoruz”. 
Siyasi hasım görülen Eren’e karşı yürütülen yok etme sürecinde 
CHP’nin de vekiline ayıracak zamanı yok. Unutmayın Eren’in de 
yok.
• Fazıl Say konseri davet/ kabul polemiğine  “Çok iyi olur, Mozart 
ve Beethoven dinler” yorumu yapan Rutkay Aziz”e Erdoğan’dan 
yanıt; “…Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak 
faşistliğin dik alasıdır”. Yanıta yanıt Aziz’den; “Ben mi faşistim, 
yoksa Mozart mı?”
• Hükümetin 
e n f l a s y o n l a 
m ü c a d e l e 
kampanyasına 
bir destek de 
Makine ve 
Kimya Endüstrisi 
Kurumu’ndan. 
MKEK bu 
k a p s a m d a 
millî ve yerli 
üretim tabanca 
fişeklerinin fiyatında %7,5 indirim yaptı. Açıklamada ”Bu zorlu 
süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet 
duymaktayız. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” dedi. Muhtemel 
kurbanlara da hayırlı olsun. 
• Bir “kamu” kurumu olan (teorik olarak) TRT’nin yaptığı 
harcamaların ticari sır olduğu ortaya çıktı. Böylece TRT’nin 
ticaret yaptığı kabul edilmiş oldu. Ama siyasi, dini ve etnik 
ticaret. Elektrik faturalarındaki TRT payına yaslanarak yıllardır 
kamu kaynaklarını tüketen TRT ninnilerinin maliyeti günlük 6 
milyon TL. 22 bin Euro maaş alan temsilci, 100 bin maaş alan 
spiker olunca.
• Sanata düşmanlık sınır tanımıyor. Edebiyat, bale, heykel, 
tiyatro ve sinemada önce aşağılama, sonra şiddet sonra da 
“halkın manevi değerleri” için sansür ve yasaklama. Sinema için 
küçük bir örnek. Bakın arabalar (cars) filminden ne anlıyorlar. 
“İnsana özgü olan bir takım gayr-i meşru haller arabalar 
arasında gösterilmiştir”. Yani arabalar gayr-i meşru ilişkilerini 
nikahlanarak meşrulaştırmalıdır.
• Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 yılı otoyol ve köprü gelirleri 
büyük bir başarı olarak medyada yerini aldı. Gelirler %23,3  
artarak 1,8 milyar liraya ulaşmış. (Bakım, personel ve işletme 
bedelleri hariç) YİD lerden yalnızca Osmangazi Köprüsü KGM 
için iflas gerekçesi. Köprüde, geçiş garantisi 40 bin, geçen araç 
20 bin. Araç başı taahhüt 40 USD (geçen 18, geçmeyen 22) Özetle 
geçen için 160, geçmeyen için 292, toplam 452 milyon USD. 
Yaklaşık kurla 2,4 milyar TL ödenecek. İşte “Otoyol yapıyorlar 
köprü yapıyorlar” masalı.
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