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• Yeni Zelanda katliamının acısı kırkını doldurmadan Sri 
Lanka’da bu kez Hristiyan cemaate bombalı saldırı. 3 kilise, 3 
otel ve 2 farklı noktayı hedef alan 8 bombalı saldırıda 253 kişi 
hayatını kaybetti. Saldırıyı İŞİD üstlenirken, resmi kaynaklar 
yerel radikal İslamcı örgüt Ulusal Tevhid Cemaati’ni sorumlu 
tuttu. Saldırı sonrası en son on yıl önce uygulanan OHAL 
yürürlüğe girerken, Savunma Bakanı ile Emniyet Genel Müdürü 
ihmal gerekçesiyle istifa etti. Çok dinli (%8 Hristiyan, %12 
Müslüman, %80 Hindu), çok etnikli ülkede patlayan bomba 
yalnızca insanları değil, birlikte yaşama umudunu da yok etti. 
• 23 Nisan‘da bir öğrencinin Almanya’da okuyup Almanya 
vatandaşı olmak istemesi tartışma yaratırken, Türkiye 
vatandaşlarının 2018 yılında Shengen vizesi için 879 bin 
başvuru yapıp yaklaşık 53 milyon Euro ücret ödediği açıklandı. 
Büyüklerden ne görüyorlarsa o.  
• Demirören’lerin kızı Yelda ile Kalyoncu’ların oğlu Haluk dünya 
evine girdi. Saray ekonomisin yarattığı sermaye; beton, rant ve 
yandaş medya düzeninde birleşti. Kuran tilavetiyle başlayan 
düğün, pop konseri ile devam etti. Onlar erdi muradına 
derken sıkışan yolda bitap düşen avukat Sertuğ Süreoğlu “yol 
neden kapatıldı” diye sorunca düğünün zoraki davetlisi oldu. 
Cumhurbaşkanlığı korumalarınca dövülen Süreoğlu’na hem 
dava hem de zorunlu adli kontrol. Yeni evlilere mutluluklar. 
• İstanbul BB seçimlerinin kaybedilmesi sonrası, Memur-Sen’de 
başlayan istifa yağmuruna çok kızan Erdoğan, ”Yerinizde 
durun, memurluktan mı atacaklar ya, zulmetmeye kalkarlarsa 
arkanızda biz varız“ dedi. 2002 yıllından bu yana arka olmak üye 
sayısını 41 bin üyeden 1 milyona çıkarmıştı da.  
• MAHİR METE KUL: Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. 
İstanbul’da düzenlenen turnuvanın satranç şampiyonu. İftiracı 
tanık beyanıyla 10 ay tutuklu kaldıktan sonra okuluna devam 
edemedi. Kaçmak istedi. Yunanistan’a giderken gencecik bedeni 
Meriç’e teslim oldu. Gençler kaçıyor bu ülkeden. Ölü ya da diri. 
• Suruç’ta İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını 
kaybeden Evrim Deniz Erol’un 60 yaşındaki annesi Besra Erol, 
yaptığı basın açıklamasında “örgüt üyeliği” bulunarak hapis 
cezasına mahkum oldu. Şimdi "acısını” Muş cezaevinde çekecek.

•Yalnızca Fransa’nın değil dünyanın 
anıt eserlerinden biri olan Notre 
Dame Katedrali, çıkan yangın sonrası 

büyük zarar gördü. 19. yüzyıl başlarında yıkılması gündeme 
gelince 1831 yılında, Notre Dame’ın Kamburu romanını yazan 
Victor Hugo hem katedrali yıkımdan kurtarır, hem de romanı 
dünya klasikleri arasında ölümsüz bir yer edinir. Ama romandan 
188 yıl sonra Türkiye’de, bazı gazetelerde sadece “cayır cayır 
yandı”dan fazla haber olamaz. 
• Ege Üniversitesi’nde bilime cuma ayarı. Rektör Yardımcısı 
Canan Füsun Abay, mesai, ders ve sınav saatlerinin Cuma 
namazı ile çakışmayacak şekilde düzenlenmesiyle ilgili 
talimat yayınladı. Rektörlük ise, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 
düzenlediği “Hz.Peygamber’in Evrensel Mesajı” konulu 
konferansa tüm birimlerin katılımını istedi. SAĞLIK BİLİMLERİ 
için kurulan enstitünün uzmanlaştığı alan. 
• CHP Genel Başkanı, Ankara Çubuk’ta izinsiz katıldığı cenaze 
töreninde kendini yumruklattı. Provokasyonlarını sürdüren 
Kılıçdaroğlu, protestocuları linç girişimine uğrattı. Girdiği evi 
yakmaya çalışması güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesi 
ile önlenirken, masum vatandaşlarımız zarar görmedi. Mesajın 
verildiğinin, megafonla teyidinden sonra sağduyuyla olaysız 
dağılındı.

• MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, A Haber’e yaptığı 
açıklamada “CHP’nin asıl hedefinin hizmet değil, tek adam 
rejimini devirip, demokrasiyi getirmek olduğunu ve buna izin 
verilmeyeceğini“ söyledi. Tabii arkasından bir açıklama daha 
geldi. “Yanlış anlaşıldım”.
• Adana’nın Kozan İlçesi’nde belediye başkanı seçilen Nihat 
Atlı’nın başkanlığı, 20 yıl ağır hapis, alıkoyma, yaralama, 
azmettirme, organize çete suçlarından ceza aldığı gerekçesiyle 
düşürüldü. Atlı seçimlerde , “Arkadaşlar, Rabbim’in izniyle pazara 
kadar değil mezara kadar gideceğiz inşallah. Bu düşmanları da 
memleketten yok edene kadar, kanımızın son damlasına kadar, 
mücadele edip, Rabbim’in izniyle içte ve dışta, yurtta anasını 
belleyeceğiz” demişti. Şimdilik hapise kadar. 

Quasimodo, Esmeralda’yı Seviyor


