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• Erdoğan’ın başlattığı bağış kampanyası sonrası “Kendini 

Cumhurbaşkanı Başbakan olarak tanıtıp sizlerden para 

isteyenlere itibar etmeyiniz” tweetini atan DEÜ öğrencisi Ata 

Egemen Çakıl ise gece 02.00 gözaltına alındı.

• Bahçeli, coronanın bilim ve duanın gücüyle yenilebileceğini 
söyledi, ancak oran vermedi. Ayrıca, Türk milletinin bu “virüs 
kuşatmasını” da yaracağına inandığını belirtti. 
• 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günü yürüyüşü 

nedeniyle İstanbul Valiliği 

Taksim’e ulaşan metroları 

kapattı, meydan tel örgülerle 

çevrildi. MATİNE. Yapılmak 

istenen gece yürüyüşüne ise 

plastik mermili biber gazlı 

müdahale. SUARE. 

• Uyuşturucu satıcıları, 
organize suç örgütü üyeleri 
affı için geçerli bir neden 
bulundu. Corona! Siyasiler, 
KHK’lılar, gazeteciler kalıyor, 
çete çıkıyor. 
• Kredi Yurtlar Kurumu’na 

bağlı yurtlarda kalan 

öğrenciler sokağa atılıp, 

yerlerine umreden dönenlerden “kaçmayanlar” yerleştirildi. 

Hacılar ise yurtları beğenmedi. “Dam gibi” Hacı bu yalan 

söylemez. 

• TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden Selahattin 
Demirtaş’a kronik hastalığınız nedeniyle “evden çıkmayın” 
e-postası gönderildi. Yazıyı eşi cevapladı. “Biz de onu diyoruz 
zaten”.
• Kadına şiddet uygulayan erkekler #EVDEKAL masın.

• Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı için camileri açık 
tutmanın risklerini hatırlatanlara “tepkileri nasıl önleriz”  deyip 5 
bin kişiyle cuma namazı kıldı. Kalabalığa ise “kalabalıklardan uzak 
durun” fetvası verdi. Erbaş’tan uzak durmak yeterli. 
• Erdoğan’ın “şehitler tepesi boş kalamayacak”, “omuzlar üstünde 

baş kalmayacak” Bahçeli’nin “Şam’a girer yakarız, yıkarız” 

nidalarıyla yapılan Moskova seferi, “sorumlu siyaset anlayışının 

hâkim olması memnuniyet verici” açıklamasıyla son buldu. 

• İdlib’de sıkışan 
siyaset göçmenlere 
kapıların açılmasıyla 
gevşetilmeye çalışıldı. 
Soylu, gün be gün sınırı 
geçen sığınmacıların 
sayısını verdi. Sonra, 
sonrası bir gecede 
otobüslerle kapıya 
getirilenler otobüslerle 
geri götürüldüler. 
• Erdoğan’ın sözlerini 

meclis kürsüsünden 

tekrarlayan CHP’li 

Engin Özkoç lince 

maruz kaldı. Yetmedi. 1 

milyonluk tazminat, üstüne dokunulmazlığının kaldırılması için 

üç fezleke. 

• AKP İstanbul milletvekili “Yeliz” rumuzlu Ahmet Hamdi Çamlı 
gündem oldu. Çamlı, attığı tweette “Cumhurbaşkanımız iştirak 
ettiği her nikahta 3 çocuk meselesini teşvik ediyordu. Şer gibi 
görünen korona istirahatı bu manada berekete, hayra vesile 
olacaktır.”
• Corona etkisini arttırıyor, tehlike büyüyor. Dünya çaresizlik 

içinde. Hastalığın bilinmezliği ve büyüklüğü popüler ve 

otoriter liderlerin 

m a s k e l e r i n i 

düşürüyor. Dünya; 

adaletsiz paylaşımı, 

savaşları, çevre ve 

iklim politikalarını, 

sağlık sistemini 

sorguluyor. Yani 

ismi konulmadan 

kapitalizmi. Türkiye 

ise anlamsız bir 

umursamazlık ve 

kibir içinde . Bize 

(gerçekten) bir şey 

olmaz. (mı) 

+ IBAN...


