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• Dövize akın sürüyor. Türkiye’deki mevduatların yarısından çoğu 
artık yabancı para.  Büyüklerimiz ne kadar sık “dövizinizi satın” 
derse döviz hesapları o kadar çok büyüyor. 15 martta 176 milyar 
dolar olan mevduatlar yalnızca 3 gün içinde 3,2 milyar dolar, 
yılbaşından bu yana ise 18,2 milyar dolar arttı. Mevduatların 
çoğu da katılım bankalarında “bir hırka bir lokmacıların”. 
• Nihayet minik bir “olacak o kadar”ımız oldu. “Güldür güldür“ 
programında “işsizlik yüzde 10 oldu” diye haber yapan muhabiri, 
editörün “Türkiye’nin yüzde 90’ı çalışıyor” diye düzelttiği skeç 
gerçek oldu. Erdoğan “İşsizliği dillerine doladılar. Yatıyorlar 
kalkıyorlar yüzde 12 işsiz var. Yahu desenize Türkiye’nin yüzde 
88’i çalışıyor. Demezler!"
• Cumhur’un İzmir BŞB Başkanlığı ithal adayı Zeybekçi, 
aday tanıtım broşüründe ithal malzeme kullandı. Broşürde 
Yunanistan’ın Sakız Adası’nda bulunan yel değirmeleri İzmir 
görseli olarak yer aldı. Tanıtım için Sakız’dan teşekkür geldi.
• Erdoğan neden uzaya gidemediğimizi açıkladı. “CHP istese de 
istemese de uzaya gideceğiz” 

• Nilgün Belgün'ün sanatçıları davet ettiği Dünya Tiyatrolar 
Günü için hazırlanan “sanat varsa hayat var” klibine 
Cumhurbaşkanlığının fors ve mesajını eklemesine, sanat 
dünyasının duayenleri tepki göstererek “sondan” habersiz 
olduklarını söylediler. Belgün ise “buradaki kötü niyeti açıkçası 
anlamış değilim” dedi. Kiminkini. 

• Yine bir hastane yangını. İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde yangın çıktı. Yoğun duman sonrası 300 hasta 
tahliye edildi. Başhekim Emiroğlu, dâhiliye, ortopedi, ve genel 
cerrahi servislerinin elektrik bulunmaması nedeniyle kapalı 
olduğunu ancak bir ay önce yaptıkları yangın tatbikatının çok 
yararını gördüklerini söyledi. Yangın kaçınılmazsa !
• Okuyanı belirsiz havuzun sesi Yeni Asır, ülke gündemini 
yerele taşıyor, ama sadece yalanları. Gazeteye, 15 mart tarihli 
“CHP listesindeki PKK’lılar” haberi nedeniyle suç duyurusunda 
bulunuldu. Yetmez ! Ahlak duyurusunda bulunulmalı. 
• Adayların il/ilçe sevgisi sınır tanımıyor. “Ya benimsin ya kara 
toprağın“ misali. 

• Yeni Zelanda’da camiye silahla saldıran ırkçı saldırgan 50 kişiyi 
öldürdü. Ülkede; şiddetin nedenleri başbakanından yurttaşına 
kadar ayrımsız sorgulanırken bireysel silahlanma yasaklandı. 
Başka inançtan olmalarına rağmen ilk cumaya gittiler, 
kadınlar dayanışma için başlarını örttüler. Biz ise haçlı hayali 
görüp, ölümden kin ve nefret yarattık. Çanakkale’den girdik, 
Ayasofya‘yadan çıktık. Bilal Erdoğan’ın vakıf yurdunda basın 
açıklaması yaparak, “...yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın 
fethine niyet tazelemektir… İhvan’ın özgürlük türküsüdür..” 
dedik. Suruç’ta, Ankara’da katliamlarda birlikte üzülmedik, 
bir olmadık, anmaya izin vermedik. Çiçekleri tazeleyip 
değiştiremedik. Acının hafızasına kıydık. 
• Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde bir seçmen 
oy kullanırken telefonunu sandığa düşürdü. Her arandığında 
“seçim güvenliği ve huzurunu” tehlikeye atan telefonun 
tutukluluk hali saat 16.00’da son buldu. Telefonun çağrı müziği 
ise açıklanmadı. İnşallah “Çav Bella”dır. 
• 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 
yürüyüşe gaz ve plastik mermili müdahale. Polisin şiddetini 
ıslık ve düdüklerle protesto edenlere ise ezana terbiyesizlik 
suçlaması. 
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