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MİSYON 

15 Temmuz sonrası ilk yazımızla “medya sektöründe yeni bazı pozisyonlara” dikkat 
çektik. Yükselen bazı medya figürleri için “misyon gazetecileri” tabirini kullanmıştık. Açık 
söylemek gerekirse “Patronaj onayı olmadan medyada kimse kıpırdamaz”  

Mesela…… İzinsiz canlı telefon bağlantısı yapılmaz.  
 …… Karanlık bazı askerler için aklama yapılmaz. 
 …… Kayıtsız şartsız “at gözlüğü” ile yayın yapılmaz.  
Lafı hiç uzatmadan ne demek istediğimizi açıkça söyleyelim. Doğan Ailesi “Varlığım, 
varlığına armağan olsun” diyor. Şahenk böyle demişken… Ciner böyle demişken… 
Doğan çok bile beklemiş… Zaten fırsat kolluyordu.  

Ancak bir gerçeği söyleyelim… Bu patronlarla, iktidar sahipleri arasında “Kan 
uyuşmazlığı” var. Sonuçta acısını üst yöneticiler çekiyor… Renkten renge giriyorlar.  

SONRA NE OLUR…  

Doğan ailesi medyadan çekilir, diğer iki kuruluş da çekilir. Bunlar “Kendilerine 
gösterilen” yerli veya yabancı kişilere bu işleri devrederler. Belki de bir “ekonomik sarsıntı” 
ile tüm varlıklarını kaybederler.  

Bu durum kimseye garip gelmesin bu “medya yılanı son 25 yılda üç kere deri 
değiştirdi”… Kimsenin kılı kıpırdamadı… Has’ların HBB TV’sini hatırlayan bile yok… Özal’ların 
Kanal 6’sı nerede… Erol Aksoy, Dinç Bilgin… Enver Ören, Karamehmet… Daha niceleri 
nerede.  

Evet, medya gelecek “iki yıl içinde”… Bambaşka bir yapı ile karşımızda olabilir. Eğer 
gerçek bir “Yenikapı ruhu” varsa… Bu siyasiler kafa kafaya verip önce “Yeni medya işini 
çözmeli.” 

NE OLMALI… 

Her tür mecrayı kapsayan temel bir basın yasası yapılmalı.  
Bu yeni yasal düzende; 

……Çokseslilik ve özgürlükçülük konusunda açık olmalı.  
 ……Kayırma, besleme, zorlama gelirlere kapalı olmalı. 
 ……Siyasi medya kuruluşları serbest olmalı. (Şimdi yasak da ne oluyor) 

Medya yeni Anayasa ile yeniden ve doğru bir şekilde tanımlanıp, gerçek misyonu 
belirlenmeli.  

Flash TV’ye gelince… 25 yıldır olduğu gibi bu yeni dönemde de kendine biçtiği 
misyonunu sürdürecektir. Cami Hocasından… Pavyon konsomatrisine kadar geniş yelpazede 
milletin her kesimini kucaklamaya devam edeceğiz… Vesselam.  

NOT… Fetö operasyonlarının “iş dünyasına” yönelik boyutu sürprizlerle devam ediyor. Ama 
bize göre “hiç boş atış” yok.  

Medya için işler açılıyor… İçeri alınan bir holding tüm gazetelere “iki sayfa ilan” verdi… 
yandaşı, candaşı hepsi de yayınladı. Tüm TV’lere ilan veriyor… Hepsi de yayınlıyor iyi mi?  

Hayırlı işler beyler.  


