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•Deprem bu kez İzmir’i vurdu. Şiddetinde bile uzlaşılamayan deprem 

Bayraklı ve Bornova’da 100’den fazla vatandaşın ölümüne binlerce 

kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Yılların bitmek bilmeyen imar afları 

afet olarak geri döndü. Hükümet yine yerel yönetimi dışladı, gönül-

lüleri gözaltına aldı, meslek odalarının destek çağrılarına hayır dedi. 

Merkezin siyasi şovlarına karşın İzmirlilerin olağanüstü dayanışma ve 

paylaşma çabası, acılara hafifletti. Şimdi unutmadan unutturmadan 

kalıcı çözümler için çalışmaya. 

•Son Cuma hutbesinde “Cuma namazının ardından siz kıymetli ce-

maatimizi az çok demeden bu hayır yarışına katılmaya davet ediyo-

ruz” diyen Diyanet’e 13 milyarlık bütçe az geldi. Allah versin.

•Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunan Erdoğan, “85 milyar 

metreküp daha bulundu” dedi. Ülke sıkıştıkça, gazlar müjde olarak 

çıkıyor.

•Osman Kavala’nın tutukluluğunun 3. yılının dolduğu gün sosyal 

medyada “aradığınız suç bulunamadı” adlı bir kampanya başlatıldı. 

Kavala’ya özgürlük.

•Erdoğan evime ekmek götüremiyorum diyenleri “abartılı” bulurken 

iktidar ortağı Bahçeli askıda ekmek kampanyası başlattı. İdam için 

sallanan askıdaki ip bu kez askıda ekmek için kullanılıyor. 

•Denizli Valisi kendisini tanımayıp işine devam eden dönerciye bo-

zulup işletmeyi kapattı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce özür 

dilemek zorunda kaldı. Her fani Denizli Valisi'ni tanıyacak!

•Her pozitif vakayı hasta saymadıklarını itiraf eden Sağlık Bakanı 

“Devletimiz halkın sağlığı 

kadar ulusal çıkarlarını da 

korumaktır” dedi. Böy-

lece TBB'nin aylardır dile 

getirdiği gerçeklerin sak-

landığı iddiası en yukarı-

dan doğrulandı. Maske, 

Mesafe, Hijyen, ULUSAL 

ÇIKAR! 

•Şişecam grevi pandemi 

ve milli güvenlik gerek-

çesiyle yasaklandı. Daha 

önce 17 kez ertelendiğin-

de de gerekçe aynıydı, bu 

kez pandemi de eklendi. 

•Ülke freni patlayan kamyon gibi. Bir türlü ciddiye alınmayan salgın 

tehdidi insanları ya işsizlik ya hastalık ikileminde hapsederken, her 

saat yükselen döviz nedenli zamlarla yarınlarımız kararıyor. Tüm yaşa-

nanlara karşın Türkiye’de merkez bankası başkanını gece yarısı görev-

den alıyor, Somali’nin İMF borcunu kapatıyor, yurtdışında çok sayıda 

cami yaptırıyor. Türkiye “uçuyor” ama uçuruma doğru. 

•Alkol ve tütündeki yüksek vergiler vatandaşı kimyacı yaparken, 

sahte içki piyasası da büyüdü. Bir ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 

78’e yükseldi.  

•Tazminatları için Ankara’ya yürümeye çalışan Somalı maden işçileri-

nin müdahale ve gözaltı sürüyor. Anayasa Mahkemesi kararına karşın 

her yerleşim yerinde tekrarlanan zorbalık sürüyor. Madencilerin azmi 

de. 

•Hande Fırat’tan büyük gazetecilik başarısı. Erdoğan’ın Fransız mal-

larını boykot çağrısı sonra gündeme gelen Emine Erdoğan’ın 50 bin 

dolarlık Hermes çantasının “çakma” olduğunu açıkladı. 

•Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Ali 

Erdizer “Yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eş alın” çağrısında bulundu.

 

•Timur Selçuk’u kaybettik, 1 Mayıs Marşını en güzel söyleyen insanı. 

“Halet Rezaki’nin Şarkısı’yla eğlendik, “Beyaz Güvercin”le ilan-ı aşk 

ettik, “Ayrılanlar İçin”le ağladık, “İspanyol Meyhanesi”yle efkarlan-

dık, “Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü”yle coştuk. (Murat Meriç). 

Biz onu çok sevdik. 

Timur Selçuk...


