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BAĞIMSIZ MEDYA & BAĞIMSIZ YARGI 

 

Son yazımıza çok tepki aldık… Çok ilginç tepkiler alıyoruz. Hiçbir tepki bize doğrudan 

gelmiyor… Herkes görüyor, anlıyor, kabul ediyor… Ama bizi takdir etmiyor… Referans bile 

vermiyor. Fikrimizi çalıyor… Kendi fikriymiş gibi satıyor… Koca koca yazarlar iyi mi? 

 

Bu millet çok ilginç. 

Mesela geçen üç aylarda, Dansöz Asena bizde program yapıyor… Bizde de seccade 

reklamı var… En çok seccade, Asena’da satılıyor iyi mi… Allah kabul etsin.  

Şimdi “Flash İndirim Kartı” isimli bir sosyal hizmet projesi yapıyoruz… Elektrikte 

%12… Benzinde – Mazotta %5 indirim sağlıyoruz… Alan memnun satan memnun. Bu kartı 

ilk üç ay kargo ile imza karşılığı gönderdik… 19 TL kargo bedeli alınıyordu. Şimdi artık… hiç 

para istemiyoruz… tamamen bedava… Adamın biri açıyor telefonu “kardeşim sen bana 20 

liralık karttan gönder”, çağrı operatörü şaşkın… “efendim artık ücretsiz” diyor… Adam 

ısrarcı “yok yok sen 20 liralıktan gönder… n’oolur… ne olmaz”… iyi mi… Hergün birkaç 

tane böylesi var. Toplumdaki güvensizliğe bakar mısınız fıkra gibi iyi mi? 

 

Ferit Şahenk… Geçen hafta Garanti Bankası hisselerini sattı… Şimdi bütün medya 

kuruluşlarını satıyor… Kısık gözlü sevgili ortağı, Reis abisinin harika çocuğu erotik TV 

programları ile yolunu buluyor… Sevgili Aydın Doğan motosiklete binmiş… Sancak çoktandır 

ortada yok, en son Mevlana türbesinde görülmüş… Havuzcular, fonu teminat verip gelecek 

parayı bekliyor.  

 

Aha size Medyamızın hal-i pürmelali.  

Aynı yoldan geçmişiz biz… Aynı sudan içmişiz biz.  

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

 2002 yılı Flash TV Ankara yeni binasının açılışını yapıyor. 

 Rahmetli Demirel gelmiş, Baykal orada, Arınç orada… Bizden biri konuşuyor 

“Bağımsız medya… en az bağımsız yargı kadar önemli.”  

 …… tısss…… Devlet büyüklerimiz bakıyor… Tabi o zaman şimdiki gibi “20 tane 

yandaş televizyon… 15 tane yandaş gazete yok.” Ne dediğimizi kimse anlamıyor… Cemil 

Çiçek yaklaşıyor “Doğru söyledin…” Kendisi yeni Adalet Bakanımız. Kısa bir sohbet ile 

“Yargı bağımsızlığını tartışmasız sağlayacağız” diyor…  

 Aha size yargının hali “tam 4000 Fetöcü hâkim- savcı varmış”  

 Allah kimsenin işini düşürmesin. 

 Hırsızı, rüşvetçisi, avantacısı, komisyoncusu… hiç eksik olmadı.  

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

Sen ne söylersen söyle… Gelen gideni aratıyor.  

En çok da “böyle düşünüyoruz ve konuşuyoruz diye MUHALİF sayılmamız” bize 

koyuyor. Vesselam…… 

  


