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 26 yıldır fiilen işin içindeyiz… Medya’nın tabiatında bir gariplik var… Medya gerçekten 
çok şey görebilir… Meşru şeyler görür… Gayrimeşru şeyler görür. İşin normali meşru şeylere 
özenip, özendirmesidir. Ama hep şunu hissettik; “medya, çalışanından patronuna kadar 
gayrimeşru şeylerle daha çok ilgileniyor.” 

 Bizim millet 300 sene haraçla geçinmiş… 300 sene borçla geçinecek gibi görünüyor. 
Medya sanki arada kalmış gibi… Haraç ile borç arası bir şekilde duruyor.  

 Şöyle anlatalım… Sultan Hamit… Her yeni açılan dergiye gazeteye “bir kese altın” 
gönderip beklermiş... 3 ay… 4 ay… Neyse. Çemkirme başlayınca bir kese daha gönderirmiş. 
Öğünmek gibi olmasın ama büyüklerimiz böyle geçinirmiş !..  

……… Lafı bir yere getireceğiz ama… Uzun sürdü.  
 Bir reklam filmi şöyle başlıyor;  

Araştırmacı gazeteci büyüğümüz anlatıyor… “geçenlerde bir beyefendi bütün 
seyirci koltuklarına benim kitaptan koymuş...”  
Araştırmacı genç vekil atlıyor. “Helal olsun beee… İşte dayanışma”…  
Evet aziz vatandaşlar… “10 kitap alın… 100 lira yerine 50 lira”… Bu muhalif medya 
düzeni. 

……… Gelelim iktidar medya düzenine.  
“Müdürüm… Bi zahmet iki milyar gönderiver… Maaş ödicem”  
Müdür soruyor “İyi de nası kapatıcaaz?” Yandaş medya yöneticisi yol gösteriyor. 
“Korkma… Reklam faturası keseriz...” Yok artık… Valla böyle… Buna; “hükümeti 
yıkmak için komplo kuruldu” dediler… İyi mi!..  

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

 Bakın Tayyip Bey bunların hiçbirini yutmaz. Hepinizi suya götürür, susuz getirir… 
Adamın talihsizliği “Bir sürü çapsızın etrafını sarması.” Hal bu iken, biz “Bir sürü salağın… 
Hiç yüzü kızarmadan… Yutturduk zannetmesine” şaşıp kalıyoruz.  

 En son örneği… Koca medya patronunun; “Sen bu işi yap, senin düğününü 
yaparım” hanzoluğu. Gören de bunlar bu kadar şehir kaldırımı çiğnedi adam olmuştur 
zanneder. Ne gezer kör gözüm parmağına… Hanzoluğun… Kıroluğun… Paçozluğun dibine 
vuruyorlar.  

 
 Kıza bak sen… Patronunu arayıp soruyor… “Cumhurbaşkanının başı belada… 
Naapiim? Ekrana çıkartıyım mı?”. Aslında soru daha derin “PATRON… BİZ BU 
DARBENİN NERESİNDEYİZ?”  

 
 Patron cevap veriyor… “Çıkart kız… Düğününü ben yapıcam...”  
 Pes arkadaş… BİR DE BUNU MARİFETMİŞ GİBİ ANLATIYOR.  
 Aaa bi dakka… Kız “bu işi kitabına yazmamış”… Neden acaba? Yersen diye belki. 
 Yemez kızım… Seni suya götürür… Susuz getirir. Karşındaki İstanbul kedisi… 
Erzincan kasabı değil.  
 


