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Hala Flash TV’nin spikerleri “Bağımsız… Tarafsız… Cesur” falan gibi laflar ediyor. 

Bizim bu Destuur köşesinin ilk yazısı korkaklık üzerine idi. Efendim naçizane sırtımızda yumurta 
küfesi var da… Ondan ötürü. Yalnız biz mi… Birçok kanal kendini tarafsız – bağımsız – cesur 
olarak tanımlayıp duruyor. İnanan beri gelsin. Hal böyle olunca Dünyanın her yerinde Medya 
boyunun ölçüsünü alıyor. Al işte Amerika… Bütün medya Trump’ı her gün yerden yere vurdu… 
Sonuç… Trump işi bitirdi.  
 İnanın Trump’a da korkudan saldırdılar.  
 Şimdi Trump’a korkudan yalakalık başladı… Başlıyor.  
 Hadi bakalım CESUR MEDYA’ya inanan beri gelsin. 
 

 Açık soru Şu… KİM 
     NEYE KARŞI 
     NE ADINA  
     NEYE GÜVENEREK 
     NEREYE KADAR 
     NEDEN 
 Cesaret gösterecek… Al sana 5N 1K sorusu. Çöz bakalım çözebiliyorsan. Şu 5N’nin 
adam gibi cevabını veren varsa… Biz O, 1K olmaya razıyız. Ama bilinsin ki hiç gaza gelmedik… 
gelmeyiz. Gelenin keyfi için geçmişe sövmeyiz.  
 Şu ülkenin… Şu dünyanın haline bir bakalım. 
……… Güneyimizdeki İslam coğrafyasında her gün yüzlerce Müslüman öldürülüyor… Binlerce 

yaralanıyor… Göç ediyor.  
……… Amerika şaka gibi bir seçimle “korku tüneline” girdi… Şimdi bekliyoruz… Avrupa da 

peşinden gidecek mi? 
……… Bütün batı dünyası, her gün bize çemkiriyor… Haklı – haksız tehdit, hakaret, aşağılama 

gırla gidiyor. 
……… İÇERDE…… Ekonomik deprem saatli bomba gibi geliyor.  
     …… PKK’sı, DAEŞ’i, FETO’su gerdikçe geriyor.  
     …… Hukuk yangın yeri… Dumanı tütüyor.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geçen rüyada bir düğün gördük… 
Cazgır bağırıyor. 
……… Gelin hanıma pırlanta bir yüzük… Eniştesi milyon Ali’den 
……… Güzel Gelinimiz Hande’ye… 10 karatlık bir takı seti… Büyük Reisten 
……… Hande’nin bütün düğün masrafları Benden… Diye bir ses ortalığı yırtıyor… Aaa O’da 

kim?.. Patron Aydın efendiden. Bu neden şimdi ??? Öyle demeyin “En kritik zamanda 
Hande arayı buldu” böyle kıza CAN FEDA… Büyük gazeteci, terbiyeli kız 
“Cumhurbaşkanı’nı canlı yayına çıkartmak için, Patronunu arayıp izin almış”. 
Aslında soruyor kerata, “bizim bu darbeyle ilgimiz var mı?”  

 

Tam bu sırada Tower ortağı Trump seçim kazanmaz mı? Hadii gözden düşmüş peşkirci 
damat dooru kutlamaya.  

Bakın sizin 5N 1K ’nız belli, Nedeniniz belli, Nereye kadarınız belli, Neye güvendiğiniz 
belli, Ne adına davrandığınız belli… Kim olduğunuz zaten belli. Bunların hepsi belli de. 

“Her seferinde zoka’yı yutup… Bizi kazıkladılar diyenler… Bu sefer bu zoka’yı da 
yutar mı” bilinmez.  

 Gerisi KOMEDYA… Vesselam. 


