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d�nyada 1993�ten beri 3 May?s Bas?n �g�rl�?� G�n� olarak kutlan?yor.</p>     
<p>Bas?n? �g�r olan �lkelerde bug�n bayram havas?nda kutlan?yor olabilir ama, bizim gibi
�lkelerde bug�n�n anlam? trajik bir boyut kazan?yor..</p>  <p>Her y?l oldu?u gibi bu y?l da
merkezi ABD'de bulunan Freedom House, D�nya Bas?n �g�rl�?� G�n� �cesi y?ll?k
raporunu yay?mlad?. Rapora g�e; 197 �lkede yap?lan ara?t?rma neticesinde 66 �lkede
bas?n "�g�r", 72 �lkede "k?smen �g�r", 59 �lkede de "�g�r de?il". T�rkiye bu y?l da
�k?smen �g�r� kategorisinde yer al?yor. T�rkiye�nin bas?n �g�rl�?� puan? ge�n y?la
oranla bir puan gerilemi? ve 117. s?raya d�?m�?. <br /> <br /> Buna ?a??rmamak gerek. Ne
de olsa T�rkiye d�nyada en fazla tutuklu gazetecinin bulundu?u �lkelerden biri. �telik T�rk
Ceza Kanunu ve Ter�le M�cadele Kanunu'nun bas?nla ilgili h�k�mleri de?i?medi?i m�ddet�
T�rkiye�de gazetecilerin hapse girmesini �lemek m�mk�n g��nm�yor.<br /> <br />
H�k�metin de tutuklu gazeteciler konusunda fazla hassasiyet g�terdi?ini s�leyemeyiz. �le ki
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an "hapiste yatan yazar ve gazeteciler y�z�nden T�rkiye'ye
gelmeyi reddediyorum" diyen Amerikal? yazar Paul Auster�e "Aman, biz de sana
bay?lm?yorduk, gelmezsen gelme� diyebiliyor. <br /> <br /> Asl?nda T�rkiye�de bas?n hi�ir
zaman �g�r olmad?. T�rkiye Cumhuriyeti boyunca de?il, �cesinde de, yani Osmanl?
?mparatorlu?u d�eminde de zaman zaman ya?anan olumlu hareketler d???nda �g�r bir
bas?ndan s� edemeyiz. <br /> <br /> Biz �rencilerimize bas?n �g�rl�?�n�; haberlerin,
d�?�nce ve kanaatlerin sans�re tabi olmaks?z?n bas?n yoluyla serbest� yay?labilmesi olarak
�retiyoruz. �e yandan bas?n �g�rl�?�n�n okuyucunun haber alma hakk?n? i�rdi?ini de
kabul ediyoruz. Yani bas?n? �g�r olmayan �lkelerin halklar? da �g�r de?ildir; en az?ndan
haber alma �g�rl�kleri ellerinden al?nm??t?r. <br /> <br /> Bas?n?n AK Parti�den �ce de
�g�r olmad???n? bir ger�k ancak, AK Parti en ufak bir ayk?r? ses duymak istemiyor. Bu
y�zden ilk g�nden itibaren kendi medyas?n? olu?turuyor. Kendinden olmayan? ise iktidar
g�c�n� kullanarak susturmak istiyor. <br /> <br /> Her ne kadar Ba?bakan �on y?l �cesine
g�e �k daha �g�r�z� diyorsa da biz g�emiyoruz.<br /> <br /> Aksine eskiye oranla sans�r
daha da artm?? durumda. �nk� i?in i�ne internet siteleri de girdi. T�rkiye�de ?imdiye kadar 4
bine yak?n internet sitesi yasaklanm??. Bunlar?n i�nde �YouTube� ve �Geocities� gibi
�emli sitelerin oldu?unu da unutmayal?m. <br /> <br /> Sonu�a bas?n �g�rl�?� konusunda
s�tten �km?? ak ka??k de?iliz ama, �emli olan varolan k�� ko?ullar? iyile?tirmek olmal?.
Bunun i�nse sadece bas?n mensuplar?n?n de?il, sanat�s?ndan memuruna, sivil - resmi
herkesin hapis korkusu ve sans�r olmadan konu?ma, yay?nlama ve �g�tlenme �g�rl�?�
olmal?d?r. <br /> <br /> Bu �g�rl�?� d�zenleyecek olan mercii de h�k�mettir. <br /> <br />
AK Parti olaya bir de bu a�dan bakmal?d?r.</p>  <p><a href="mailto:birsenaltiner@gmail.com"
style="border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial;
background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;
background-color: transparent; line-height: 21px; text-decoration: underline; color: #d01f3c;
padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">birsenaltiner@gmail.com</a></p>

 1 / 1


