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NE YAPSAK ACABA 

Bu bir televizyon programı. 

 Manzara şöyle; sonsuz doğa… denizler… adalar… çok hoş deniz kıyıları… güneş 

tepede… kızgın kumlar… arkada orman… ağaçlar… tam egzotik bir doğa… davetkâr… 

çekici… vahşi…  

 İnsanlar şöyle; hepsi genç… kusursuz… doğal… güzel ve neşeli. Genç kızlar yarı 

çıplak… Genç çocuklar sadece şortla… Tüm vücut adaleleri ortada… Erkekler yanık tenli ve 

vücutlar nedense her zaman ıslak… ya sudan çıkmış, ya terli, ya yağlanmış. Kızlar seçkin… 

çeşit çeşit… özel seçilmiş, ikide birde suya girip çıkıyorlar… Islak şort – tişört altında bütün 

kadın vücutları ortada. Islak tişörtlerin altında diri göğüsler hop hop hopluyor… hele koşarken 

tam coşuyorlar.  

 Arada bir sarmaş dolaş,kutlama veya teselli sarılmaları. 

 Bu bir TV yarışma programı, çok masum görünüyor… Kısık gözlü sunucu da çok 

masum… çok ciddi. Sorarsan orada bir yarışma var. İyi de ya bu taraf… ekranın karşısı… 

her yaştan kadın, erkek izleyici açmış ağzını bakıyor. O’na da sorsan yarışma izliyor.Acaba!.. 

Acaba sunulan “Erotik Show” mu izleniyor. Evet… Erotizmin bütün atraksiyonları orada… 

Biraz sonra porno… O’da izleyicinin hayalinde gelişiyor.  

 

 Yuh… Amma sapıksın derler… Biz masumuz… Niyet okuyorsun. 

 Yok… Yemez… Sapık izdivaç programlarından çok daha fazla zehir saçıyorsun… Bu 

taraftakiler saf saf bakıyor.  

 İyi de… bunun abisi… reisi…bu kısık gözlü çocuğa bir şey demez mi? 

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

Gelelim Sapık “İzdivaç” programlarına… 

 Bu iş tiyatro,oradakiler oyuncu,gerçek değil diyen çok… 

 Bu perdenin arkasında, çok karışık işler var diyen çok… 

“Oradaki kızların yarısı eskort… Fiyatlarıyla ispatlarım” diyen bile var.  

 Bunların hepsi olabilir… Bir işte kural yoksa, öz denetim yoksa, çılgın rekabet her şeyi 

yaptırır.  

Flash TV birçok program gibi “İzdivaç programlarının Babası” Yasemin Bozkurt ile 

başlayıp… Esra Erol ile devam eden “Desti İzdivaç” programı “Sadece Flash TV’de ilk 

günkü ciddi çizgisini koruyor.”  

Flash TV’de bu güne kadar “bin çiftten fazla evlilik” gerçekleşti. 10 yıldır kim ne 

yaparsa yapsın… Biz raiting için hiç cıvımadık. RTÜK’de bunu fark etmiş… Bu tür program 

yayınlayan 8 ulusal kanalın 7’sine ceza verirken… Flash TV’yi ayrı tutmuş. Herkes bilsin ki 

bu işler zor işler.  

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

 

Daha da zoru nedir… biliyor musunuz?  

Daha da zoru… “Hırsından gözü kararmış… Her şeye varlık sorunu diye bakan 

siyasetçi milletinin ÇEŞİTLERİNE eşit mesafede durmak.” 

Şimdi soruyoruz…... Tüm kanalları izleyin, 

         … Bizim gibi tarafsız TEK TELEVİZYON VAR MI? 

Peki siz… evet siz… Bizi takdir ediyor musunuz? 

          … Valla hiç hissetmiyoruz. 

          … Ne yapsak acaba? 


