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t� Yasaklarla kutla-

maya alıştığımız 1 

Mayıs’a korona ne-

denli sokağa çıkma 

yasağı. Ama bu kez 

heyecan kuşatılmış 

kontrollü meydan-

lardan balkonlara, 

taşındı. Daha çok 

insanla tanıştı. Daha 

mi iyi oldu (sanki)?

t� Sağlık sistemini 
hasta garantili şehir 
hastanelerine havale 
edip kendi hastane-
lerini kapatan başkanlık, 1000 yataklı iki sahra hastanesi sipariş 
verdi. Müteahhit tanıdık. Rönesans inşaat. İhale bedeli ve yöntemi 
ise gizli. Adı sahra kendisi betonarme. Dünyanın 10 günde kurduğu 
hastane 45 günlük “rekor sürede” tamamlanacak Bakanlığın ya-
rattığı olumlu hava ve rakamlar sürerse ve bayramda da iki müjde 
verilirse hastane bittiğinde tedavi edecek hasta bulunmayacak!
t�Korona, verilmiş eski sözlere bahane oldu. “Af” yasalaştı. Aklın 

durduğu hukukun ve eşitliğin yok edildiği kanun Meclisten geçti, 

vicdanlardan asla. 

t�Avrupa Birliği; parlamento kontrolü olmadan kanun hükmünde 
kararname çıkarma yasası hakkında Macaristan ve benzer süreçte-
ki Polonya hükümetlerini uyardı. Yeni başlayanlara KHK kılavuzu. 
Bkz. Türkiye.
t�Osmanlı Torunu Boris Jonhson’un altıncı çocuğu doğdu, ama ni-
şanlısından. İngiltere’de kimse bunla ilgilenmediyse de bizim için 
bu evlilik dışı çocuk 
sorun olmalı. Ne de 
olsa kan bağımız var. 
Hassas vatandaşlar 
göreve!
t� Sokağa çıkma yasa-

ğı kısıtlı bir kısıtlılıkla 

sürüyor. İnşaat dahil 

olmak üzere isteyen 

her işletmeye çalışma 

izni. 

t�Gizli tanık ifadesiyle müebbet hapse çarptırılan Mustafa Koçak 29 
yaşında ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. Aynı gizli 
tanık daha önce de Meriç nehrinde boğularak ölen Mahir Mete Kuş 
için de ifade vermişti. Gencecik iki insanımız kaybettik. Gizli tanık 
ise adalet dağıtmaya devam ediyor.
t�İmamoğlu’nun aldığı limonlarla ilgili kurgu haber yapıp medyaya 

veren şahıslar bu kez gözaltına alındı. Çünkü savunmalarını bu ül-

kedeki en tehlikeli suç üzerinden yaptılar. “Mizah yaptık”.

t�20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge 24 saat geçme-
den “düzeltildi”. “Çalışanlar hariç” oldu. Sermayenin onlara ihtiyacı 
var. 

t�Muhalif belediyelere yardım yasağı. Demokrasinin önemli ayak-
larından olan yerelleşmeye paralel suçlaması. Ekmek dağıtımı bile 
karneye bağlanırken, tabandaki dayanışma ağları giderek artıyor, 
normalin ne olduğu sorgulanıyor. Ne zaman normale döneceğiz so-
rusu “normal olan nedir”e dönüşüyor. 
t Diyanet İşleri Başkanı yazdığı Ramazan Günlükleri-1 kitabında 

gençlerin güncel sorunlarına ışık tutuyor. Erbaş “güzel ve mevki 

sahibi bir kadının gayrimeşru davetine” yaklaşmayan gençlerin 

sayısının artmasını temenni ediyor. Sanki her sokak başında hem 

mevki sahibi hem de güzel kadınlar bizleri sınamak için bekliyor-

lar. Neden yalnızca cinsellikle sınanır da, yalan ya da hırsızlıkla 

sınanmayız ?

t�Korona günlerinde meskenlerin elektrik tüketimi %15 arttı. Hane 
halkının evde kalmasının yanı sıra, artan iletişim için “bilgisayar” 
ve oldukça uzaktan olan eğitimin için “TV” tüketimleri oranın yük-
selmesinden suçlu.

t 55 ülkeye Cumhurbaşkan-

lığı forslu sağlık malzemesi 

gönderilirken, eksik ekip-

manla görev yapan sağlık ça-

lışanlarının 7 binden fazlası 

enfekte oldu. Maske işi ise 

tam fiyasko. Satış da yok, 

şifre de.

t TRT spikeri, doktor konuğu-
na sordu: Demir eksikliğine 
demir döküm tencere faydalı 
olur mu? (gerçek)

Vendetta


