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Ţ&LPOPNJL�LSJ[�IBZBU�QBIBMðMðÞð�WF�ZPLTVMMVÞV�EFSJOMFĝUJSJSLFO�%JZB-
OFU� ïĝMFSJ�#BĝLBOMðÞð� $VNB�IVUCFTJOEF� ZPLTVMMVL� WF� B¦ðMðÞðO� ŝE»OZB�
JNUJIBOðOðOŞ�QBS¦BTð�PMEVÞVOV�TµZMFEJ��#J[JN�JNUJIBO�T»SFSLFO�LFO-
EJTJ�NJMZBSMðL�C»U¦FMFSMF�WF�[ðSIMð�BSB¦MBSMB�ŝTðOðGðŞ�HF¦NJĝ�Hµ[»L»ZPS��
ŢMehmet Barlas “Lokantaya gidemiyoruz aya mı gideceğiz” di-

yenlere “Sizde aşağılık 

kompleksi yok. Siz doğ-

rudan aşağılık olabilirsi-

niz" diyerek konumunu 

belirledi. 

Ţ#JEFOśEFO� JML� UFMFGPOV�
LFOEJTJOF�HFMNFTJOJ�CFL-
MFZFO�/FUBOZBIV�HµSFWF�
HFMNFTJOJO�»[FSJOEFO����
BZB�ZBLðO�[BNBO�HF¦NF-
TJOF� SBÞNFO� BSBONBZðO-

DB�ŝ"SBZBDBLUðS����ZðMð�BLðO�EPTUBOF�JMJĝLJNJ[�WBSŞ�EFEJ���FWSFTJ�LµU»�
LFOEJTJ�JZJ�5SVNQśMB�TðL�UFMFGPO�HµS»ĝNFTJOF�BMðĝLðO�ŝCJ[ŞEF�BSBONB-
EðL�IFN�EBIB�V[BUNBMð�CJS�JMJĝLJNJ[�WBSLFO�
ŢBinali Yıldırım’ın 2017 yılında okudukları Erdoğan tarafından tek-

rar okundu. Hakkını vermek lazım Yıldırım daha güzel okudu. Bir de 

Fahrettin Altun’dan dinlesek. 

Ţ1BOEFNJ�ZBTBLMBSð�	�
�WF�",1�ïM�,POHSFMFSJ�BZOð�Ið[MB�T»S»ZPS��ïLJTJ�EF�
OFEFOJ� CJMJONF[� ĝFLJMEF� CJSCJSMFSJOF� CVMBĝNB[LFO� ï[NJS� #BSPTV�OVO�
(FOFM�,VSVM�JTUFÞJ�NBMVN�TPTZBM�NFTBGF�OFEFOJZMF�SFU�FEJMEJ��
Ţ�AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Uşak’taki çıplak arama id-

diaları üzerine (üstüne vazife 

olmamasına rağmen); "Onurlu 

kadın, ahlaklı kadın bir sene 

beklemez. Bu kurgusal bir ha-

rekettir” ve sonrasında “Tali-

matla bebek sahibi oluyorlar. 

Cezaevinde bebek var demek 

için” dedi. Cevap Zeynep Al-

tıok Akatlı’dan geldi; "Onurlu 

ve ahlaklı bir kadın siyasetçi 

bu sözleri söylemez. Koltuğu 

korumak adına, erkek taklidi 

yapan siyasetçi söyler”

Ţ� &SEPÞBO� "WSBTZBśZB� ���� %P-
ÞBMHB[B� ���� ,µQS»MFSF� ����
ïMFUJĝJNF����� DF[BMBSB� ���� [BN�
ZBQUðLUBO�TPOSB�BSUBO�HðEB�ŻZBU-
MBSðOð� IBUðSMBEð� WF� TPSVNMVZV� CVM-
EV��&TOBG��
ŢBoğaziçi’nde hukuksuz ata-

ma olduğunda Binali Yıldırım’ın 

İzmir‘deki İTÜ İzmir Mezunlar 

Derneği (ismi o zamanlar daha 

farklıydı) yıllık yemeğinde yap-

tığı konuşma aklımıza geldi. 

İşte o meşhur konuşma; "Mü-

hendislik okumak için Boğaziçi 

Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya 

gittim. Bahçede çimenlere yayılmış kızlı erkekli öğrencileri görünce 

kayıt yaptırmaktan vazgeçtim. Burada okursam yoldan çıkarım.” Ne 

samimi ama ne acı bir itiraf. 

Ţ�&LPOPNJL�LSJ[�LBZOBLMð�JOUJIBSMBS�BSUðZPS��ïO-
UJIBSMBS�I»L»NFUJ�H»¦�EVSVNB�E»ĝ»SNFL�J¦JO�
ZBQðMBO�BMHð�PQFSBTZPOV�NV �
Ţ� %ðĝJĝMFSJ� #BLBOð� )ðSWBUJTUBO� [JZBSFUJOEF�

muhtemelen “Beton Beşlisi” için kulis yaptı. 

Çavuşoğlu, Türk inşaat firmalarının işlerini 

zamanından önce bitirdiğini söyleyerek Türk 

firmalarıyla çalışmalarını istedi. Beşlinin şi-

şirilmiş maliyetlere ve "geçiş - kullanım ga-

rantili" ihalelere alışık olduğunu da söyledi 

(mi)?

Ţ� "UUðLMBSð� UXJUMFSJO� OFGSFU� TµZMFNJ� J¦FSEJÞJ�

gerekçesiyle paylaşımlarına kısıtlama ge-

UJSJMFO� #BI¦FMJ� WF� 4PZMV� 5XJUUFS�ð� EFNPLSBU�

olmamakla ve faşistlikle suçladı.

Ţ�.VIBMJG�LBOBMMBSB�LBO�LVTUVSBO�35�,�LFO-
EJOF� WB[JGF� ¦ðLBSEð�� #BĝLBO� µÞSFODJ� FZMFNMFSJOJ� DBOMð� ZBZðO� ZBQBO�
LBOBMMBSð� UFIEJU�FUUJ�� ŝ%FWMFUJNJ[�WF�NJMMFUJNJ[�BMFZIJOF�ZBQðMBO�ZB-
ZðOMBSB�HF¦JU�WFSNFNFLUF�LBSBSMðZð[Ş�4J[�ŝEFNPLSBTJZFŞ�EJZF�PLVZVO��
ŢAKP İl Kongreleri 

bir demokrasi şöleni 

olarak devam ediyor. 

İl Başkanlığı tarafın-

dan aday gösterilen 

Sezgin Mumcu’ya 

karşı aday olmak 

isteyen Metin Kaya, 

kongre öncesi gö-

zaltına alındı. Kaya, 

otelde yapacağı ba-

sın toplantısına va-

lilik izin vermeyince 

adaylığını sokakta 

açıklamıştı. 

Vendetta


