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/><strong>AHMET TEZCAN</strong></p>  <p>Yine D�d�nc� Kuvvet Medya'dan... Yine 10
y?l �cesine ait bir yaz?! Bug�n� anlama k?lavuzu niyetine yeniden sayfalar?m?za ta??yal?m,
haf?za tazelemeye devam edelim.</p>      <p>�</p>  <div align="center">  <h1
style="text-align: left;">HERKES �KMECES?NDE SAKLADI?INI �KARSIN!</h1>  </div> 
<p><strong>Yeni ?afak Gazetesi'</strong>nde  bug�n yer alan haber, �eden beri �k
konu?ulan "h�k�metler �st� g�� deklerasyonu"nu ilk defa  isim verilerek yaz?l? bir metin
halinde ortaya  koyuyor. Do?an Medya Grubu'nun sahibi Ayd?n Do?an'?n
<strong>"H�k�metleri ben kurar?m ben y?kar?m"</strong> dedi?ini, buna �nek olarak da
Refah-Yol h�k�metini g�terdi?ini ve<strong> "Ya ben y?k?lacakt?m ya da h�k�met.
D�?meye bast?m, h�k�meti y?kt?m" </strong>diye  konu?tu?unu yazd? Yeni ?afak.
Gazetenin haberine g�e, Ayd?n Do?an bu  s�leri Yeni ?afak'?n da aralar?nda bulundu?u
Albayrak Grubu'nun  patronlar?na s�lemi? ve<strong> "Yeni ?afak �zerime gelmesin. �erime
geleni yok ederim. Ben yazarlarla u?ra?mam, patronlarla u?ra??r?m." </strong>diyerek onlar?
da tehdit etmi?.</p>  <p>Bu olay bana birka�y?l �ce Kanal E Televizyonu'nda D�d�nc�
Kuvvet  Medya program?n? haz?rlad???m?z g�nlerdeki bir ba?ka hadiseyi  hat?rlatt?.
Program?m?za bir ara gazeteci <strong>Behi�K?l?�/strong>'? davet etmi?tik. K?l?�orada �k
�emli a�klamalarda bulunmu?, Ayd?n Do?an'?n d�emin Ba?bakan? <strong>Tansu
�ller'</strong>i tehdit ederek <strong>"Ben imparatorum, senin ba??n? kopart?r?m."</strong>
dedi?ini �e s�rm�?t�. Bu iddia �zerine Ayd?n Do?an'dan da Tansu  �ller'den de "tekzip"
gelmedi. Ancak sonradan �rendik ki Ayd?n Do?an  bu iddiaya �k sinirlenmi?.</p>  <p>Bir g�n,
televizyonun ba?dan??man? Sabahattin Sakman beni odas?na �??rd?.  Her zamanki
ola?an�st� nezaketiyle ?unu sordu:</p>  <p><strong>"Siz Ayd?n Do?an beyi
hi�program?n?za davet ettiniz mi?"</strong></p>  <p><strong>"Evet..."</strong>
dedim.<strong> "Hem de ka�defa. Hatta '?artlar? siz koyun ona g�e s�le?i yapal?m' diye a�k
�k de verdim ama hi�irine cevap vermedi."</strong></p>  <p>Sakman <strong>"Peki,
te?ekk�r ederim." </strong>dedi. Bu kez ben sordum:</p>  <p><strong>"Hayrola Sabahattin
Bey,  bir ?ey mi oldu?"</strong></p>  <p><strong>"�emli de?il." </strong>dedi.<strong>
"Ayd?n Bey, Barlas  K�ntay beye sizin program?n yay?ndan kald?r?lmas? i�n giri?imde 
bulunmas?n? rica etmi?. Barlas bey de Besim Tibuk bey ile g��?m�?."</strong></p> 
<p>Donup kald?m. Besim Tibuk, Kanal E'de haftal?k bir program yap?yordu  ve televizyona
reklam deste?i sa?l?yordu. Ancak patron de?ildi. Ayd?n  Bey neden kanal?n sahibi
<strong>Hakan �zem</strong> yerine Barlas K�ntay'? Besim Tibuk'a g�dermi?ti? Bu sorunun
cevab?n? aylar sonra �renecektim.</p>  <p><strong>"Eee?" </strong>dedim. <strong>"Besim
bey ne demi??"</strong></p>  <p>Sakman g�ld� ve <strong>Besim Tibuk'un
cevab?n?</strong> aktard?:</p>  <p><strong>"Bildi?im kadar?yla Ahmey bey program?n?n
kap?s?n? herkese  a�k tutuyor, Ayd?n Bey de programa �k?p istedi?i cevab? verebilir.  Benim
program koyup kald?rmak gibi bir yetkim ya da etkim s� konusu  olamaz."</strong></p> 
<p>G�lme s?ras? bana ge�i.</p>  <p><strong>"Ne yapmam gerekiyor?" </strong>diye
sordum.</p>  <p><strong>"Hi�ir ?ey." </strong>dedi Sabahattin Bey.<strong> "Program?n?za
istedi?iniz gibi devam edin. ?sterseniz Ayd?n bey'e son bir kez daha davet mektubu
g�derin."</strong></p>  <p>G�derdim. Hayli uzun bir faks metniydi ve Ayd?n Do?an'a
program?m?za  kendi koyaca?? ?artlarda kat?labilece?ini ve tek c�mlesinin dahi 
dokunulmadan yay?nlanaca??n? alt?n? �zerek belirttim. Yine cevap  vermedi.</p>  <p>Kanal
E ile yapt???m?z s�le?mede<em> "Programa yaz?l? ya da s�l� m�dahale tek tarafl? fesih
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gerek�sidir"</em> diye bir madde vard?, s�le?menin ihlali halinde kar??l?kl? olarak 100  bin
Dolar tazminat �enmesini de ?arta ba?lam??t?k. Dolay?s?yla  isteseler de programa
m�dahale edemezlerdi. B�le bir his dahi  vermediler ve ben en �g�r �l??ma ortam?n? Kanal
E'de buldum. Patron  Hakan �zem, el s?k??t???m?z ilk g�n heyecanla masaya
vurarak<strong> "Bu kanal?n kap?s?na kilit vurmak zorunda kalsam bile senin program?na 
asla m�dahale etmeyece?im, hatta bu hafta ne var diye de sormayaca??m." </strong>demi?ti. 
Bir y?l boyunca bu s��nde durdu ve bir kez bile "Ne var?" diye  sormad?. Zaten bir y?l
boyunca ikimiz de �kmecemizde yaz?l? bir metin  olarak duran s�le?meye imza atmad?k. S�
verdik ve s��m�zde durduk.</p>  <p>Ben rahatt?m ama bir y?ll?k s�re bitiminde, Kanal 7'nin
?srarl?  davetiyle Kanal E'den ayr?ld?ktan aylar sonra �rendim ki Hakan �zem ve  Kanal E
y�etimi bizim program nedeniyle �k b�y�k s?k?nt?lara g��s  germek zorunda kalm??lar.
A�k tehditler ve a?a??lamalarda bulunulmu?  ama hepsine direnerek D�d�nc� Kuvvet
Medya'ya kalkan olmu?lar. ??te bu  y�zden Ayd?n Do?an, son �re olarak araya merhum
Barlas K�ntay'? sokup  Besim Tibuk'a g�dermi?. B�t�n bu s?k?nt?lar? ya?ad?klar? halde bir
y?l  boyunca bize hissettirmeyen Hakan �zem ve y�etimdeki arkada?lar?na her  zaman oldu?u
gibi ?u an da ?�kran doluyum. Bana bu �lkede ilkeli,  d�r�st, s��ne g�venilir ve ger�k
gazetecilik u?runa b�t�n servetini  feda edebilecek, elini ta??n alt?na koymaktan �kinmeyecek
medya  patronlar?n?n da olabilece?i �midini ya?atarak verdiler. Bu arada, Kanal  E'de
�l??t???m 1 y?l boyunca bir kez dahi y�zy�ze g��?medi?imiz halde  Ayd?n Do?an'?n
"ricas?n?" ileten Barlas K�ntay'a beni k?rk y?ld?r  tan?yormu? gibi cevap veren Besim Tibuk'a
da te?ekk�r bor�uyum.</p>  <p>Yeni ?afak'?n haberini okuyunca ister istemez bu olaylar?
hat?rlad?m. Bu nedenle haber bana hi�?a??rt?c?, yad?rgat?c? gelmedi.</p>  <p>?a??rd???m
ve yad?rgad???m tek ?ey; Ayd?n Bey'in bu s�lerinin neden  daha �ce man?ete ta??nmay?p
da bug�ne kadar beklenildi?idir.</p>  <p>Bu �lkede insanlar, ger�kleri ve do?rular? kendi
kuyruklar?na  bas?lmas?n? beklemeden neden a�klamazlar? Neden bug�n ortaya �kart?lan 
bilgiler, belgeler, kasetler s�rekli olarak "pazarl?k arac?" haline  getirilir, �kmecelerde saklan?r
ve ancak bir "sava? yahut sata?ma"  durumunda "piyasaya" �kart?l?r?</p>  <p>Beni b�t�n
ya?ad?klar?ma ra?men hala ?a??rtan ve yad?rgatan olgu budur.</p>  <p>Bu problemi
a?madan arzu edilen noktaya ula?abilece?imizi sanm?yorum.  Y?llarca medyada yap?lan
b�t�n haks?zl?klara, kirli i?lere, ayak  oyunlar?na g�lerimizi, kulaklar?m?z? ve burunlar?m?z?
kapat?p, ancak  kuyru?umuza bas?ld?ktan sonra ba??ms?z gazetecilik, ilkeler ve etik 
�?l?klar? atarak kendimizi Dreyfus ilan etme sahtekarl???ndan  kurtulmadan, bir arpa boyu yol
gidemeyece?iz.</p>  <p>Netice olarak; Yeni ?afak'ta yaz?lanlar derhal cevaplanmas? ve 
mutlaka hesab? sorulmas? gereken iddialard?r. Herkes �kmecesini  bo?alts?n. Belgeler,
dosyalar, klas�ler, kasetler ortaya d��ls�n ve  kimin kel kimin fodul oldu?u ortaya �ks?n.
T?pk? Fatih Altayl?'n?n  dedi?i gibi <strong>"Do?rular? kuyru?umuza bas?l?ncaya dek
saklamad???m?z zaman"</strong> adam oluruz. Ba?ka �resi yok...</p> 
<p><strong>�g�n�m Leyla...</strong></p>  <br /><br />  <div align="center"><span
style="color: #404040;" color="#404040"><span style="text-decoration: underline;"><i>02
Kas?m 2001 Cuma</i></span></span></div>
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