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• Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin Harekâtıyla ligili lokum 
dağıtan öğrencilere bir grup öğrencinin "İşgalin lokumu 
olmaz" pankartı açarak tepki göstermesi yeni bir baskı 
dalgasına yol açtı. “...o komünist, vatan haini terörist 
gençlere üniversite okuma hakkı vermeyeceğiz“ sözlerinin 
ardından önce 10, daha sonra 3 öğrenci tutuklandı. Afrin, 
artık gündemde yer almazken öğrencilerin yaşadığı karanlık 
sürüyor. 
• Plastik büyüme patlıyor. Öger’in Türk Telekom borcuyla 
başlayan yapılandırma Ülker’le sürüyor. Yıldız Holding 6 
milyar liralık borcu için yapılandırma istedi. Ardında Doğuş 
Grubu, “Benim Ülker’den ne eksiğim var“ diyerek aynı talepte 
bulundu. Yıllardır borçla yaşayan çalışanların yanına şimdi 
çalıştıranlar da eklendi. Geçinemiyoruz! 
• 18 Mart Çanakkale Anması’nda kadın tiyatro sanatçılarının 
TBMM Başkanlığının talimatıyla sahneye çıkartılmadığı ifade 
edildi. 

• Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın İstanbul 
Fikirtepe’de yapmakta olduğu kentsel dönüşüm 
kapsamındaki Brooklyn isimli 1000’i aşkın konut inşaatı 
(inşaatta ticarette Brooklyn, kurtlar vadisinde vatan millet) 
durma noktasına geldi. İki yılda tamamlanacak projede, 
evleri yıkılan ev sahiplerine kiraları da ödenmiyor. Şaşmaz 
olayı doğrulayarak, ”Başka müteahhitlere devredilebilir, hak 
sahiplerine SİZ DE ÖNERİN, BİZ DE BAKALIM DİYORUZ” dedi. 
Önümüzdeki inşaatlara bakacağız artık.
• Eskişehir’de yüz küsur kişiyi terörist diye ihbar eden ancak 
yüksek mevkiden kollanan sözde akademisyen silahını 
çekip ölüm saçtı. Birkaç gün sonra bu kez Nevşehir‘de odası 
bayraklar ve tuğralarla dolu “milli” bir akademisyen kendini 
ve bir öğrenciyi öldürdü. Yahu bir akademisyen neden silahla 
gezer.. Akademi değil, vahşi batı. Barış akademisyenleri 
hapiste olunca ….
• Sınırdaki birlikler, dizi oyuncuları, şarkıcı, türkücü ve 
sporcularla birlikte ziyaret edildi. Ekose elbiseler kamuflaj 
elbisesi ile yer değiştirdi. 
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• Muhtarlar vardır her yerde. Muhtarlar sarayda, muhtarlar 
atış taliminde, muhtarlar ihbar hattında. Şimdide muhtarlar 
İspanya’da. OLEY !
• Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 
Beyoğlu’ndan geçti, "Zaman zaman Beyoğlu sokaklarında 
arzı endam ettiklerini gördüğümüz bu marjinaller edepleriyle 
durdukları müddetçe bu ülkenin renklerinden biri olarak 
kalabilirler. Yoksa kulaklarından tutup atarız.” 
• Çaldığı bisiklet camide çalınınca sinirlendi. Adana’da Adem 
E.’nin çaldığı bisiklet, girdiği camide başka bir hırsız tarafından 
çalındı. Polise başvuran zanlı yada maktul ”Memlekette 
namuslu adam kalmamış” diyerek yakındı. 
• Baraj problemi olmayan ama, seçimlere ancak ittifakla 
katılmayı göze alabilen Bahçeli’den beklenmeyen erken 
seçim çağrısı. Bir gün sonra Erdoğan; “seçimler 24 Haziran'da 
yapılacak”. Biz de söyleyene değil söyletene bakmıştık zaten.  
• Hülya Koçyiğit’ten sonra Ferdi Tayfur "Ülkede baskı var 
da bizim gözümüz mü görmüyor? Bana baskı gören birini 
getirin”. Milyonlar sayılmaz, bir kişi getirin. 
• BJK-FB maçının yarıda kesilmesi sonrası federasyon maçın 
kaldığı yerden devamına karar verdi. Beşiktaş, Reis’in 
“gereğini yap” telefonuna rağmen maça çıkmayarak hükmen 
mağlup sayıldı, ceza aldı, kupadan men edildi, vs.vs. Ardından 
“stadı doldurun talimatlı, Arda hormonlu” Başakşehir’in 
şampiyonluk hayali bitti. “Mevlam verdikçe veriyor”. Yoksa 
değişim futboldan mı başlıyor ?  
• Daha önce Suriye’yi terk edeceğini açıklayan ABD Başkanı 
Trump, birden Esad’ın kimyasal silah kullandığını keşfederek  
"kan" kardeşleriyle birlikte Suriye’yi bombaladı. 
• Bir beklenmeyen de Kılıçdaroğlu’ndan. İyi Parti’nin seçime 
girmesini engelleyecek erken seçim şartlarını 15 milletvekili 
vererek boşa çıkardı. AKP beklemedikleri yerden gelen gole 
kızgın. Böyle demokrasi mi olur! Uzatın OHAL’i 7 de olsun 8 
de. 


