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ALTINER </p>  <p>?ngiltere'de, yasad??? dinleme skandal? nedeniyle tepkilere neden olan
"News of the World" gazetesi kapand?. Gazete, bu pazar 8.674'�nc� kez yay?nland? ve
okurlar?na te?ekk�r ederek yay?n hayat?na veda etti.      </p>  Gazete�nin sahibi Amerikal?
medya devi Rupert Murdoch. Aslen Avusturalya k�enli olan Murdoch, sadece ABD�de de?il,
?ngiltere'de de medya devi... Forbes'e g�e ise d�nyan?n en etkili 13'nc� ismi... 
<p>Murdoch�un ba??n? bir s�redir ?ngiltere man?etlerinden inmeyen telekulak iddialar?
yakt?. Murdoch'a ba?l? medya kurulu?lar?, y?llard?r kraliyet ailesi �yelerinden tutunda
siyaset�lere kadar, sava?ta �en askerlerin ailelerinden cinayet kurbanlar?n?n yak?nlar?na
kadar en az d�t bin ki?inin telefonlar?n? dinlemi?.<br /> <br /> Az bir rakamdan s� etmiyoruz.
Aksine b�y�k bir te?kilat �l??mas?ndan s� ediyoruz. Gazetecilik eti?iyle s?n?rlanamayacak
kadar b�y�k iddialar bunlar. Bu gergin durum News of the World��n yay?n hayat?na son
vermesiyle aklanacak gibi g��km�yor. Olay, gazetecilik eti?inin �esinde, siyasi ve ekonomik
a�dan da b�y�k yank? uyand?racak. Bu su�amalar?n sonu�ar? daha geni? kapsaml? bir
platformda �z�mlenecek gibi g��k�yor.<br /> <br /> ?ngiltere Murdoch�u g�den �karm??
durumda. ?ngiltere parlamentosundaki ��ana partinin liderleri Murdoch�a kar?? cephe ald?.
Hatta BSkB'nin Rupert Murdoch'�n kontrol�ne ge�emesini �g�en �eriyi oylamaya
sunacaklar?n? ve milletvekillerinden destek beklediklerini y�ksek sesle dile getirmekten art?k
�kinmiyorlar. Oysa daha birka�y?l �cesine kadar Murdoch�la iyi ge�nmek i�n
yar???yorlard?. <br /> <br /> Peki bu skandal Murdoch�un Amerika'daki medya
imparatorlu?unu ne kadar etkileyecek?<br /> <br /> Murdoch, ABD medyas?n?n �de gelen
kurumlar?ndan Wall Street Journal gazetesi ve Fox televizyon kanal?n?n sahibi. Murdoch'un
ABD'deki k�?n?n yar?s?ndan fazlas? Fox TV'den geliyor. Fox TV'ye ba?l? 27 yerel televizyon
var. Fox News Channel, 100 milyondan fazla haneye ula??yor. <br /> <br /> Anlayaca??n?z
milyonlarca Amerikal?, Murdoch'un gazetelerini okuyor, televizyonlar?n? seyrediyor, filmlerini
izliyor.<br /> <br /> Murdoch, ger�k anlamda bir medya devi�<br /> <br /> Buna ra?men
ABD�de de k�eye s?k??acak gibi g��k�yor.<br /> <br /> ABD�li siyasiler ?imdiden,
Murdoch�a ba?l? medya kurulu?lar?nda ya?anan bir usuls�zl�k s�konusuysa bunun ciddi
sonu�ar do?uraca?? uyar?s?nda bulunuyorlar. ABD�de de �ellikle 11 Eyl�l kurbanlar?n?n
yak?nlar?n?n bir d�em dinlenildi?inden ?�phe ediliyor. <br /> <br /> G��l�yor ki, Rupert
Murdoch�u 168 y?ll?k News of the World�� kapatmak kurtaramayacak. �telik sadece
?ngiltere�de de?il, ABD�de de onu s?cak g�nler bekliyor.<br /> <br /> <b><span
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