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• Şehrin ortasındaki son yeşil alana, Maçka Parkı’na “girildi”. 
Çok sayıda iş makinesinin katılımıyla başlatılan operasyon 
devam ediyor. Sökülen ağaçlar Sarıyer’e taşınacak. Sarıyer 
yeşil olacak, Maçka ise beton ! 
• Çok uzakta değil, Akhisar’da “Çevreci Afacanlar” isimli 
çocuk oyunu “savaş ve şiddet karşıtı” olduğu gerekçesiyle 
yasaklandı. 
• Barış bildirisi yayınlayarak yaşam hakkını savunan TTB 
hakkında soruşturma, tutuklama ve salıverilme. Hukuk böyle 
işlerken Hipokrat ve yemini de sorgulandı. Neden yerli ve 
milli değil. 
• Afrin hedefli sınır ötesi harekât başladı. TV’lerden canlı yayın. 
Bütün gazeteciler “cepheden bildiriyor”. Siyasiler cepheye 
gitmek için yarışıyor “gerekirse en önde ….”. Selçuk Albayrak 
ve Bilal Erdoğan İHA kumanda merkezinde “….destek olmak 
için sahadayız”.
• Kurultay öncesi değişim ve umut rüzgârı estiren CHP İstanbul 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yandaş medya ve hükümetin 
öncelikli hedefi oldu. Sosyal medyadaki paylaşımları 
gerekçe gösterilerek hakkında soruşturama başlatıldı. CHP 
yönetiminden tepki yok. “Kaftancıoğlu CHP’yi uçuracak abi, 
eğer CHP kadını uçurmazsa.”
• Barış Atay’ın “Sadece Diktatör” oyunu salon bulamıyor. 
Artvin’in Hopa ve İstanbul’un Kadıköy ilçelerinde yasaklanan 
oyunu İzmir Valiliği de yasakladı. 

• Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, BTK etkinliğindeki 
konuşması sunucu robot tarafından kesilince sinirlenerek 
“gereğinin yapılmasını” istedi. Gereği düşünüldü; “Format”. 
Robotun son sözleri “Bak beyim sana iki çift lafım var. Koskoca 
Bakansın. Yakışır mı sana ekmekle oynamak”
• Sosyal medyadaki “haberi” ciddiye alan Bursa TV spikeri 
Arzu Parlak, “Konyalı bilim adamlarına borla çalışan tank 
yapma emri verildi. Konyalı bilim adamları 6.günün sonunda 
dünyayı kıskandıracak tank yapmışlar” dedi. Sosyal medya 
ise Parlak’ı ciddiye almadı. 
• Kocaeli’nde 82 yaşındaki bir “adam” köpeğe tecavüz 
iddiasıyla gözaltına alındı. N.C, köpeği önceden tanıdığını ve 
rızasının olduğunu söyleyerek kendini savundu.
• Başbakan Yıldırım Almanya’dan “Referandum geçti, 
artık ilişkileri normalleştirmek lazım” Gazeteci Deniz Yücel 
içinse “İyi haber bekliyoruz” dedi. Yücel, ertesi gün salındı. 
İddianamesiz, mahkemesiz. Yaşasın adalet. 
• Geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen inşaat işçisi Sıtkı A. TBMM 
önünde, işsiz Muhterem B. Balıkesir’de, işsiz Mevlüt A. ise 
Sivas’ta kendini yakmaya çalıştı. Yandaş medya da haber 
olamadı.

• İçinde Ensar Vakfı’nın da bulunduğu cemaat ve tarikat 
yapıları resmi kutlamalar ve bayram törenleri protokolüne 
dahil edildi. 23 Nisan “ÇOCUK” bayramı dahil. 
• Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ”Halkbank’a ceza 
gelirse bunu Halkbank öder”. Banka kamunun olduğuna göre 
siz “Halk öder” anlayın.
• Kavga etmek için komşu olmak gerekmiyor. Yaşanan 
gerginlik sonrası Hollanda, Büyükelçisini geri çekti. Kriz 
neyseki portakal mevsiminde çıktı. Hazırlayın bıçakları, 
akacak portakal suyu var.
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