
HORTUM'DAN YILLAR SONRA ?LK B�� GAZETEC? EYLEM? - DÖRDÜNCÜ KUVVET MEDYA - Özgür Gazeteciler Platformu
Cuma, 04 Mart 2011 16:53

<p><img style="margin-right: 9px; float: left;" alt="ahmet_tezcan_1500"
src="images/stories/resimler/ahmet_tezcan_1500.jpg" height="124" width="150" />AHMET
TEZCAN</p>  <p>Ergenekon s�recinde Odatv g�alt?lar?ndan sonra Ankara ve ?stanbul'da
yap?lan gazeteci g�alt?lar?, y?llar sonra gazetecileri ayn? eylemde bir araya getirdi. Ankara'da
K?z?lay, ?stanbul'da Taksim meydanlar?nda yap?lan eylemde Nedim ?ener ve Ahmet ??k
ba?ta olmak �zere gazetecilerin g�alt?na al?nmalar?, tutuklanmalar? ve evlerinde -
i?yerlerinde aramalar yap?lmas? k?nand?.</p>      <p>Gazetecilerin b�lesi b�y�k kat?l?mla
ger�kle?tirdi?i en b�y�k eylem, Gazeteciler Meclisi Giri?imi'nin, y?llar �ce Etibank'a el
konulmas?ndan hemen sonra Sabah Gazetesi ��ne hortum b?rak?lmas?yla sonu�anan
?stanbul Abdi ?pek� Park?'nnda ba?latt??? eylemdi.</p>  <p>Gazeteciler Meclisi Giri?imi;
Patronlararas? Centilmenlik Anla?mas?yla bas?nda gazetecilerin alternatif i? imkanlar?n?
ellerinden alan, sendikan?n yok edilmesini sa?layan, medyay? kamu kaynaklar?n?
hortumlamak i�n kullanan medya patronlar?na ve patronsever gazete y�eticilerine kar?? en
b�y�k ve son protestoyu ger�kle?tirmi?ti.</p>  <p>O g�nden bu yana y�zlerce gazeteci i?ten
at?ld?, ekonomik krizler bahane edilerek kap? d??ar? edildi, sendikas?zla?t?rma bask?lar?
yo?unla?arak s�rd�, i?siz olmayan hi�bir muhabir, hi�bir yazar, hi�bir ara?t?rmac?
patronlar?n?n �rp?k ekonomik-siyasi ili?kilerini, gazetecilere "i�rden" bask?lar? kaleme alma
cesaretini g�teremedi.</p>  <p>Bas?n �g�rl�?� kavram?, sadece bas?n d???ndan gelen
bask?lara kar?? savunulabilir, fakat i�rden gelen bask?lardan muaf tutulan sakat, g�d�k ve
komik bir kavram olarak kald?. Tam aksi, y?llarca gazete patronlar?n?n kamu kaynaklar?n?
s��rmesi gazete y�etmenleri, yazarlar?, hatta meslek kurulu?lar? taraf?ndan "bas?n
�g�rl�?�n�n - gazeteci ba??ms?zl???n?n olmazsa olmaz gerek�si" olarak yaz?ld?,
anlat?ld?, savunuldu.</p>  <p>Sabah Gazetesi ��ndeki Hortum Gecesi'nden sonra gazeteciler
omuz omuza veremedi, sloganlar atamad?, pankartlar a�mad?, d�izler ta??yamad?.</p> 
<p>Gazeteler �� Yazarlar Kl�b�'ne, gazetecilik Kuzular?n Sessizli?i'ne b�r�nd�.</p> 
<p>Bu derin ve b�y�k sessizli?in ard?ndan nihayet gazeteciler Ankara ve ?stanbul'da bir saat
arayla toplan?p omuz omuza verdiler ve gazetecilerin g�alt?na al?nmalar?n? protesto
ettiler.</p>  <p>Bas?n �g�rl�?� i�n at?lan sloganlar, a�lan pankartlar, ta??nan d�izler yine
sadece sekt��n d???ndan gelen bask?lara kar?? ifadeler ta??yordu.</p>  <p>Hortum
Gecesi'nden sonraki bu en b�y�k gazeteci eyleminde, Ahmet ??k'?n Patronlar Aras?
Centilmenlik Anla?mas? ile gazetecilik yapamaz hale geldi?ini, getirildi?ini, o g�nlerde nas?l
�rp?nd???n?, sesini duyurmaya �l??t???n? kimse hat?rlamad?. Yine hi�kimse yolsuzluklarla
ilgili say?s?z haber, makale ve kitap yazan Nedim ?ener'in �l??t??? medya grubundaki �rp?k
ekonomik-siyasi ili?kilerle ilgili tek sat?r yazamad???n?, neden yazamad???n?
d�?�nmedi.</p>  <p>Bununla ilgili slogan at?lmad?, pankart a�lmad?, d�iz ta??nmad?.</p> 
<p>Bas?n �g�rl�?� kavram? yine sakat, yine g�d�k, yine komik kalmaya devam etti!</p> 
<p>Y?llar �ceki son eylemde vard?m, meslekta?lar?mla sloganlar atarak omuz omuza
y�r�d�m, elden ele ta??nan sembolik o kocaman hortumu nasib oldu, Sabah Gazetesi'nin
��ne ben koydum.</p>  <p>Bug�n ise m�mk�n olsa da bedenim ikiye b��nse ?stanbul'daki
eyleme de Ankara'daki eyleme de kat?lmak isterdim.</p>  <p>Kat?lmad?m.</p>  <p>Olaylara
ve olgulara b�t�n y�leriyle de?il sadece tek g�le bakmay? al??kanl?k haline getirmi?
gazetecili?imizin �cuklara bile inand?r?c? gelmeyen bu bir g�� bantl?, bir eli �ngelli kara
korsan g��nt�s�nde yer almak istemedi?im i�n!</p>  <p>Tek gerek�m budur!</p> 
<p>�g�n�m Leyla!</p>
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