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Elinizdcki kitap. lnsan Hak]arı Merkezin,ıizin düzenlcdiği ilk kon-

l'cransta sunulan bir kısııı,ı bildirilcrin metiı,ılerindcn olı.ışuyor.

Kont'eransııı programına uygun olarak bu bildiriler. iıısan hak]arı

ihlallerine yol açan bellı başlı ncdcnler üzerinde yoksrılluk, terör. ayırüm

cılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorrıı,ıun da temelindc bıı]ııırın

bilgisizlik üzeriı,ıde yoğuı,ıIaşıyor. Vc cn öııeıı-ılisi. bu bildirilcrde tartışı-

laı,ılat. iı,ısan hakları ihlal]eri yaparak iıısaı,ı lıaklarınııı korrınaıııiıyıe iığ ııı ı ı c

dünya düzeyindc ıçlık. eğitiıısızlik. tedavi cdilebilir hasta]üklardın iilümler

deVam ettiği Siirece inSan (»]urunun korunaı,ıayacağl n ı göSteriyor.

Bildiri ıı-ıetinlerini bizc göndererek bu kitabı gecikmelı de olsa ya-

yın,ı layabilmemizi sağladıkları için değerli ıne slekdaşlarıma ve kitabın bas-

kıya hazıı-lan:nasında bana yardımları için Mustıli Koç'a teşekkürleriııri

Sunarlm,

Istanbrıl. Ağustos 20I 0 Ioanna Kı-ıçı"ırac,li

İırsan Hakları Gününü kutlamık aı,ı,ıacıyla dtizenlediğimız bu kon-

l'erans. İstanbul ValiIiği ile Maltepe Kayı-rıakamlığının işbirliğiyle, ]0 ve ] l

AraIık 2007 günlcrindc yapıldı.



Kitle lletişim Araçları ve Insan Hakları
korkmaz Alemdar

Kitle iletişiın araçlarıı,ıın insan iıaklarıııı iI,ılal edeıı en ijnemli güç

olduğunu, ama aynı zamında bu ihlallerc karşı da cn öncınli savunına aracı

olduğunu söyleyerek siize başlaıı,ıak istiyorum. Bu söylediklerinı nasıl bir

güçle karşı karşıya oIduğuınuzu anlatmak için iyi bir başlangıç mıdır, bil-

miyorum. ama kitie iletişim araçlarının anlaşılı,ııasının biraz enıek isteyebi-

leceğini de vurgulaıııak istiyoruı,ı.

Kitle ilctişim araçlarü ajzc] bir dilc sahiplir; olayları aklarma biçiııi-
ni kitIc ilctişinı araçliırıırın bu dili ve çıoIitikası bclirlcr. Az ijnce iki arkada-

şıııııı] irnlattlğI yöı,ıtemi kullanır. Hiç kimse hele bir proltsör herhangi bir

konuşmasının ajzcti ya da konuşmadan yapılan sınırlı bir alıntı ile oluşturu-

ian haberden tatmin oIınaz: konuşı-ı,ıasıı,ııı,ı [a nlııı,ü-l ıı,ı tıı veı,ilıııesini arzu eder.

Aıııa gazctcciniı,ı kendj di]i. kendi politikası vardır. (). lraberini bı"ına göre

biçiııılendirnıck istcr. Bunun hck]cntilcrc uyına zorunluIuğrı yoktur. Biziın
burada clcştirnıeye çaltştIğıntz, bu ijzel dilc vc politikaya görc yapılan

lıaber ya da ytıruııı değil. s(iylencni ınlaınayan. anladığını doğru dtirüst

anlataınayan gazcteciliktir. Fakat dünyanın lıer yeriııde bu sözünü cttiğiın



(izeIlik vardır, Hatırlayıcıksınız. diiııyaıııı,ı en öneıı,ıli kuruınlarından biri

sıyılabilecek UNES('(). izlcdiği ycni ilelişinı dtizeni poIilikasü yüzüı]dcı,1

A.B.D. ve ınütlefiklcri İngillcrc vc .laptıı,ıya 1atalıııdan 8()'li yıllardı ağır

baskl aItıııa aIünı]]lştü. A.B.t), UNL.S('(_)'yu terk gtti, UNESC() po]itika

değişlirnıeye zor]anüp "teıbiyc" edi]diktcn stııırı dı An-ıcrika Birleşik t)cr,-

lcıleri UNES('()'y- a döndii, Dajnc[kcı] Larıra Bıısh UNllSC'()'ya gcııcl koı]-

lcrans sırasında ziyarette bıılıındu. Bu "ijncnıli" olayı okutlarına duyııran

l,a |ılondc 1ck siilunda kısı [-ıir haberi 1,etcrli giirdti, A.B.D,'nin

UNESC()'y,u boykot etn,ıesinin nedeni. hcpiniziıı hılırladığı gibi. 1"cni ileti-

şiııı politikılarıı,ıııı tı)uşturuln,ıasıı,ıa katkıda bultıııııak iizerinc çıkırlılaı,ı bir

kitaplı. Kiıı]ıisyonun başkanı MacBride'ln ırlıyIı anllııılşlır vc başlığl da

Tck Diiııı,,ıı Çill Stıı'ti, Stırgulııı-ıayı UNE,S('()'ya pahaIıya öclettilcr. gcri

dijndi]klcrindc dc arıdaı,ı geçen zaman içiı,ıdc bazı yayııılırıııda Aı,ı,ıcrikaıı

e ınpcryalizı,ı,ıiı,ıi eleştirnıeyi gajrev sayaı Lc trlontlt,. ltlllcdip o on heş yıllık
gcçıııişi dcğcrlcndircn ve A.ts.D.^nin UNES('()'ya cliiıııııcsinin ııc aıılaıı-ıa

geldiğine. hangi tavi7Ier karşılığı tiilndtiğiiııc. buna dı F ranslzlaİln ne ölçü-

tlc katıldığıııa ilişkin bir 1ck yorun] bile yaznıadı. Nede»'/ Çünkti. sijylcn]c-

ıııe izin vcrin. iIctışıın dediğiıniz süreç. etkinlik. tarihin haittin dijneııılerin-

dc. ıııa islisnasız biiliin döırcırr lcrinde, dev]ctin denetiıninde rıldı,ı. Yaşaı,ı,ı-

sal bjr etkinlikti, devlct asla r,c asIa bu gücii. bu ctkinIiği kiı,ı-ıscnin keyfine

göre kullanüü,üas!na izin vcrı,ııcdi. Kapitalizm 1.1. yüzyıldan itibaren geliştik-

çe. blıgiin gazete. radyo^ tclerizyon \e interüüct biçinıindc karşlı-l,ııza çıkan
kitlc ilctişin-ı ıraç)arıııı ya\aş ya\,ış yaratı],]aya vc brııuı,ı denetininde de

serılıayeyi kullanııaya başladı. Bu süreçte Kilisc büyiik ajlçtidc Balılı dcv-

lctJcriıı yanındı oJdu. İletişinı süteciı,ıiı,ı Batıda devIet taraflndan denet]eme-

si bugün hala geçerli bir duruıntlur. Batı deıı,ıokrasileriıde bu dcnclim do-

laylı, bazcıı ınlışılıııası ztıı,bir stircç tılarak karşııı-ııza çıkar. aına kesinlikle

Stilmckledir ve dcvlet bu denctiıni serı]ıayc ilc birlikte gerçekleştirmektedir.
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Soıı,ırı1 hir ijrnek tılarak Fransa'daıı söz cdi]ebiIir. Bugün iyi bilincn
Agcnte Frın<,e Prcs.şc 2,. Dünya Savaşı sırasında doğdu, ('ünkü bu tilkenin

btlyük habcr ajansı l/cıı,rıs işgalci güçIerle işbirliği yapn,ıışlı; savaş sonra-

sında yerine yeni biı, kurlıııı oluşturuldu: Ajcın:i Frunca Pıcs.ıc (AF'P). l957

yılındı AFP'nin bugtiı] tıygulanan Stiıttisti hazı r]an ırkcı]. Fraıısız gazeteciler

siyasaI iktidaı,a karşı bağımsız olabiImck için. Aıııerikan lıaber ıılanslırı
gibi kotıpcratit' yapıya kavuşturtılınır]iırını istediler. Gcncrıl dc Gaulle'e
sorulduğrında vcrdiği yanıt: "Al-P'nin parasını kiııı \,eriyor'] Htikümet! ()

zan,]an I,üilküınctin dediği olıır," () günden beri de ö1,,le tıluyor. "Aıı,ıa biziı,ı,ı

Anadolu Ajansı I92() yılında kurulup I925'tc aııoniııı şirket haline gctiriI-

diği zanıan hiziıı,ıkileı, nc yıpn,ıüş1!']" diye soruIabilir. Scrıııayesi devlet

taratlndan vcıilır,ıesine rağıııen, I,ıissclcri çalışanları ve yiinetiı,ü,ı kuı,ııIı-ı iiye-

leri arasıncla dağıtıldı ve genel krırulunda da hcr on hissenin bir oy olınası

ve kinısenin oı,ı tıydın liızla kulIanı,ııaı,ııası i]kcsi bcniıııscndi, Hisselerin

yarısına saIıip tı]ıııasııra rağı,ı,]en hiiküüü,]e1. Ajans'ııı en önemli yöncliıı,ı ı,ıı,-

gınında çoğunluğa sal,ıip ıılıı,ıadı. lransa'dan dahı gclişkin bir topluırı deği-

liz, aı,ı,ıa biz I,ıiç tılnıazsa l925 1,ılında dcvleliıı katkısıyla kuı,ulın bir lııber
ajaıısınııı özerk cılı,ııasının ııiinıkün olabileccğini düştinıı,ıiiş bir ttıpluı,ııtıı,ı

insanIarıyız. () zaıııan. "nedcn blı tı zaıııaıı düşiinüldü. bugün bunları ileri
götiirel iyoruZ" ıııcse]esiııe kafıı yiırııııı,ı,ıız lazlnı. Küçtik bir hatırlılııı;r
daha: ilctişiıı,ı araçları dcvlctin ve serıı-ıayenin denctiıırindc ıılııısıniı ruğ-

ı,ııcn dalıa deırıokratik. kıpluındaki gelişıncIeri aktaran araçlar tılarak çaIı-

şanıaz ı,ı,ıı'1 Balı denıokrasilcı,i bunu da gcıçekleştirdiIeı,. çünkü tınlar kendi

deıı-ıokratiklcşıı,ıc siireçlcri içindc lıırklı topIı-ııı-ısal grupların da varlığını
kabu] eden bir gaıctecilik ya da ıncdya politikasını uygulaıı-ıak zorrında

kaldılar. Bu. dcııtıkrasiı,ıiıı vızucçilıııez hir parçasıdır ve buııu üIiizardı

edeınezsiniz. Anıa biziı,ı demtıkrasiııizlc ilgili olarak. ben. iki üiündcn bcri

söylcnenlcrc küçı'ık bir ckIcnti yapıııak Ve Ahıüıct Ilanıdi Başar'ı l,ıatırlat-

n-ıık istiyıırum. İktisatçılarınıız Keynes'i çok iyi hatırlıyorlar. onrı anıııak
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için toplantılar düzenliyrırlar, aıııa Ahmet Hanrdi Başar'ı hatırlayan yok.

Atatürk'lc birlikte Cumhuriyetin kurrıIuşunda iktisat politikaiarı konusunda

kat'a yoran, ama görüşleri beğenilmediği için keı,ıarı itileı,ı, sonra Demokrat

Partidcn ınilletvekili olan ve 1954 yılında ııılletvekilliğinden istit'a edcrck

ayrılan Ahmct Hamdi f}aşar. ıııilletvekili olııadığı zaı,ııan anılarını yaznıış-

tıı,. l95,1 yılında söylediği şuduı,: "bizde deııokrasi giderck daha niteliksiz

il]saııları iş başına getiren bir rejinıe dönüşnüştür". Fuat Kiiprülü. Celal

Bayar. Adnın Mendercs gibi Türk siyasal yaşımının seçkin insanlarınııı

iktıdarda olıııasıııı rağmen, o" bazı şcyJerin fıırkında olduğu için" tızellikle

de parlaı,ııeııtonuı,ı nitcliğl konusuı,ıda bazı değerlendiı,mcIcr vaptığı için.

Size anümsattığım cüınIeyi sırl'cıııiştjr. Böylesinc bir süreçte "tı gtinden

bugıine geIdiğinıiz deılıokrasiyle hangi ıncdyıyı. hangi sürcciıı içinde nasıl

iyi işleteceğız'/" sorusunu siırıııadan bu gclişınclere doğı,u dürüst yanıt brı

laınayız.

Kitlc iletişiın arıçlarının insan lıaklarını tchdit ettiğini söyJcıııiştin,ı.

Çünkü hcrhangi bir ttıpJuıısal sorunun çözülıı,ıcsi. bir kıdın ya dı çı,euğuıı

yaşadığı draı,ı,ı. işçi sınılının derdi ya da mcmurlarıı,ı sorunları kcsin]ikle

medyanııı dcrdi değildir. Aıııı n,ıcdyir ziıııııtn zanan dı sanki derdiynıiş gıbi

davranır. Neden'] İnsanları ilgilcndiı,en konulaı,la ilgiJcnıııck zorrındadır da

ondan. Aıııa bunliırı sisteınatik bir biçin,ıde işlcnıck^ izleınek gibi bir alış-

kanIığı yoktur. Zıman zaıı,ıaıı sözünii eder, sonra uıüutur ya da beklenıcyc

bırakır. Bu ijzclliği 9()'lı yıllarda daha lark cdilir bir lıal aIı,ı,ııştır. Aslında bu

sadccc kitle iletişiıı araçlarınıı,ı duruınu değildir. I'arlanıcnlomuz da aynü

koı,ıuıı,ıdadır. TcıpIumı-ı ilgilcndiren tjneınli konı-ılır iizerinde düzenlcı,ııc

yapnıak yerinc. hükümctin kanıın gtictinde kararnaınclcriı,ıi gecikerek onay-

lar. Sorunları. aıücık AB ile ilişkiler çerçevesindc ivedi olarak yasalıır ç]kı-
rarak çözıneye çalışır. Aynı durum yargı için de geçerlidir. Sürck]i olarık

geciken bir adalet sisteıni topluıl,üun soruıılarıııı çözııek ycrinc ağürlaştırma
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işlevi görmektedir. Bugün Ragıp Duran'ın "seyretıniyorum" dediği insanla_

rın dramını anlatan programları biz icat etmedik. Ya]nız bizdeki vahim

durum şu: Amerika'da saat on, onbir civarında toplumun cn eğitimsiz ke-

siminin başkalarının sorunlırrını izleyerek kendini rahatlatlğı türde prog-

ramlar, bizde ya yirmidört saat yayün]anıyor ya da akşanıüzeri eve döndü_

ğümüzde ailece izlenebilecek saatle yayınlanıyor. Ama bu da bizim soru-

numuz. Bütün bunları dışardan alıp getiren kitlc iIclişim araçJarı, özellikle
televizyon yinc de "nan,ıusu" kurtarabilecek tek kurrın olarak ortaya çıktı.
Niçin? Çünkü her ycrc hcrkesten iince ıı-ıüdalıale etme şansı var. Trafik
kazasından eğitinıdeki soruna kadar olabilccek herhangi bir oluıısuzluğa
anında müdal,ıalc edip toplumun geri kalan kısmına aktarıııa gücüne sahip

önemli bir kurum halinc geldi. '['eknik donanımı, sayısı, ılıczun cttiğimiz ve

asgari ücret bile ödeıneden çalıştırdıkları iiğrencilerimizle bu gücü ayakta

tutuyor. İşte o zaınan kim tılursa r,ılsun, ılıedyadan kim şikiyet ederse etsin,

canı sıkılınca ya da bir yardım aradığında yine oradan buradan birisi bulu-

ı,ıuyor. Onun için bütün gazetc patronları da gazetclerinin bazı sütunlarıı,ıda

vatandaşın dertlerini ınlatan yazarlara ayırn,ıak zorundadır. Aııcak böylelik-
le "ı,ıaınus" kurtulur.

1,73

Böylesine karmaşık. çctrcfilli bir ktınuda hiziııı kendi ınedyamızı

eleştirmeıniz haklıdır, ycrindedir. hatta sııylu bir davranıştıı,. Fakat karma-

karışık bir hale gelen dünyada. kavraırıların karıştığı, ckonomileriı,ı artık

ulus devletlerin kontrolünden çlktığl. büyük şirketlerin inanllmaz büyük

kaynaklarla iilkelerdcki en kArlı şirketleri en ucuza kapattığı ve özelleştir_

menin çok iyi olduğunu anlıtan bir propaganda aygıtının çalıştığı yerdc,

artık önümüZdeki tehlike. bizim Zanncttiğimizdcn öte, bir dünya düzenjnin

aItında ezilip gitmektir. Şuııu hatırlatı-ı,ıak bclkı gercksiz, çünkü herkes ben-

den iyi biliyor, ama iki dünyı savaşını Batıda bu gibi sıı,ıır taı,ııırıayan rcjim-

ler çıkardı. Ve bugüne kadar hiçbir gclişmc bu güçlerin para kazanııa, zen-



ginliğe el koyına. başkalırının dran]ına seyirci kalıııa gibi bir iizelliğini

törpülcycmedi. Bugiin bir dc zcnginliğe sal,ıip cılııra lıırsı gözleri daindürmüş

duruııda. Dünya bu lıırsın vc bcncilliğin yaratıbilcccği geleceğe kaygıyla

bakıyor.

Gelişnıiş ülkclcrin bu sürecj yönetme giicü belli bir noktaya kadır

olabilir. Aını öbürlcriniıı kendilcrini koruına şansı pek azdır. L)ntıı] için

Prot. Kuçuradi'nin düzcnlediği btı toplantü. iıısan haklarıı,ıdan öte brı konu-

ytı bir bütünscllik içinde iktisadı. tırihi ve sosyolojisi ile clc alabiln,ıeyi

olanaklı kıldığı için çok ijncınli. Bu girişimlcrin dünyı geIişıııelerini dc

etkileyebileceğini uı,1,1ut etmek istiyı,ırulrı. Çtinkti uIuslararasü örgütler de

soı yıJlarda aklın cgcı,nen olınasını sağlaınaktan çok. egeııen ülkclcriı,ı

polilikalarına destek i,ılma çabası içine gilmektedirlcr. (')rı](,gü

LJNl]SC()'dın r,crcbilirim. Birleşıniş Mılleıler ı')rgtitüniin hu iineıı,ıli eği-

tin,ı. biIinı. kültiir vg iIclişiıı kuruıı-ıu, l970'li yıllarda "dünya ilctişiın sis-

1cnıi ncdir. sorunları ı,ıedir. bu nasıl çilzülcbilir" sorgulaıııası yaptığında.

Genel Dırekıör M'Bo\\,'un göreviıi sonlandınrrlştü. Biiyük ülkeler. Aliikılı
(icncl Direktör ycrine bir İspanyol'u gctırdiler. UNLSCO o giinden beri

Batı diiı,ıyasında e_ucıncn oIan ilctişinı tekntılojilerini I,ıerkcsc da},atoıaya

uğrışıyor: internet teknolo jisiı,ıin yaygı ı,ı laşl ıı,ı lı,ı-ıası için olağaniistü çaba

l]arcıyoı. Bütün sektiir]erdc cğitim. biliın. iletişin,ı alanIarında. Iıcr ycrdc bı.ı

yeni iletişiııı teknolo1ilcrini anahlır kı.ınuıı,ıa gctirılilc,ı. Ç'in. İrın. Rusya gibi

ülkclcı,bu gelişıı,ıeyı eleşliren bir tavır içindc tıldı.ılar. A]ı,ıaı,ı]ar ve Fraı,ısız-

lar sistenı içindeıı bir ö|çtidc dircndilcr. Onları da ikna edebilnıek için hiç

işlenıeyeccğini bildikleri halde sanal uzaytn çok dilli kullanın,ıı konusunda

ı-ılrıslararası bir sözlcşı,ııe kabul etti]er. Sanal uzayın çok dillı kııIlanııııı.

İngilizcenin egeıııenliğinc karşı Fransız-Alman işbirliğinin ya da kısa bir

süre direnınesinin n,ıeyvcsi olırak UNESCO tarafınclan kabul edildi. Uygu-

laıı,ıa şansı yar ııı'] Buradı uzrııaı,ıIarı r,ar. beııden dıha iyi biliı,lcr, anıa
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sırnırım hiçbir şansı yok , Sonra siryısal miras sözleşı,ııesini getirdiler; sayı-

sal olan herşeyi uluslararası a]anda ıniras kabu] ettiIer. Siizleşıne kapsaınına

neyin giıdiği talııı,ıılanmadığı için, sanal rırtamda vırtılan hcrşcyi cvrcnscl

ıııiras olarak değerlendirıneyc başladılar. Buna şiddet içeren oyunlırı,. por-

ırcıgraIi de dahiI olıııuş oldu.

Aslında yapıJmak istcıücn. Batı dtiı,ıyasının dcğcrlcrini yay_ırınJaş-

tıfınaktır. Batılı ülkelcrde düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün

nekadar öneıııli bir özgürlük alanı olduğı.ınu soı,ııiıııııt anlaııı yok. Anıa o

anlayış tızun bir süreç soı,ıunda öğteırilen ve kabul gören bir anlayıştır.

Onuır ilıraç edilnıesi. sanıldığı gibi kolay dcğildir vc sı,ııruçları da kcstirile_

nıeyecek kadaı- sorun yıratıbilir. Bızen Batının özgiirlük an]ayüşünı top-

lrımsal dcnctinıe olanak veren araçlatla deı,ıgeleınek, ttıplı.ıırısal sorunları

çijzümsüz I,ıale getirınenıek için başvuru lab ilecek bir yol olabilir. Aııa
uluslararası örgtitleI böylc bir tutulı1 içinc girn]ck vc gclişııcyi planJaıııak

ycrinc. varolan bir değerlendirme biçimini. tekntıiojiyi de kullanarak yay-

günlaştırma ve evrensel kılırıa çabası içinc girıııcktcdirlcr. Karşı karşıya

kaIdığınıız lab]o budur. Yani ı.ılus devlet]erin aslıııda adlar: var. takat ken-

dileri yok. Bunların lreıhıngi bir rı]uslırarısı platlbrnıda şu ya da bu poJiti-

kayı uygulamaIarına o]anak yok. çünkü bu politikalaı,ın aItematifl gibi ga!

rünen politikaları Çin, İran ya da Küba ijneriyor ),a da destekliyor. Onlarla

sıııırlı bir işbirliği araılıak yeriı,ıc, keııdiııize de zarar verebilecek politıkaları

dcstek liytırsan ız. o zaı]]aıü onaya çıkabilccck sıkıntılı durunıları da kabul

etıııek zorunda kalabilirsiniz. Bu durrııııda karşıınıza Batıdan gelen. Batılı

deı,ıokratik iilkelerin gcliştırdiği araçların dcnctlcdiği olıların altyapısı.

ıınların ikinci, üçüncti deı,ecede kontroI ettiği iletişinı araçları ı,c tııılarııı

içerikleri çıkıyor. Ve bu içerikler de bir tarattalı Ragıp l)uran'ın, öbür tarat'-

tan Sevda Alankuş'un söztinü ettiği, iıısanı çiledeıı çıkaran içeı,iği de taşı-

yor. Daha da val,ıiın olan şu: Tiirkiye'de Ragıp Dı-ıraıı'dan büyük. bir bakı-
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ma daha deneyimli gazclccilcr, "gazctecilik ırreslek değildir" demeye baş-

ladılar. "Cjazetccilik meslek değilse, nedır'i" diye sorduğunuzda "meşgale-

dir", "uğraştır" diyorlar. Uğraş ne denıek'.' İnsının gcliıini clde ettiği bir iş

dcğil. boş vaktini değerlendirdiği. arada sırada ilgilenebildiği bir alan. Esas

vahiın olan bu. Çünkü gazctcciliği ortadan ka]dırııak istcycn tekıoloj i Ba-

tüda ortaya çıktı. Yani internet tekniılojisi bir taratian özgürlükleri yeniden

tanlıırlattt. I,.skiden basın öZgiirlüğünden söz edilirdi. bugün yurttaşın habe-

re ulaşma hakkından söz ediyorsunuz. Yulttaşın lıabere ulaşma hakkından

nasıl söz edersiniz'j Bu iilkcde intcrnct krıllanan insan sayısı nüfusun yüzde

yirmisinin üstünde bile değil. Bunu da ne kadar kullandığı ayrı bir taılışma

konusu. Yurttaş lıabere ulaşma lrakkını kullanacak. Niçin bu kavramı ortaya

attılar? Çünkü 70'lerin ortalarından beri Amerikalılar kendi yasalarını de-

ğiştirip onların içcriğini yeniden tanımladıktan sonra. yurttaşın habere

uIaşma l,ıakkını onlar icat ettiler, Çünkü onlar bu sistemin dünyayı yönet-

mek için işlerine yarıyacağını bulırrı.ışlardı; bu kadaı akıllı insanların da

bunu düşünmcsi yadırganacak bir niıkta dcğil. ()lağanüstü bir intemet sis-

tcmi, olağaniistü bir uydu sisteıni vc olağanüstü bir bilgisayar programcılığı

sistemini getiştiren insan. dünyanın dı kesinkcs |atronudur, ÖyIe olması da

şaşılacak bir şey değildir. Onun için bu söylediklcrıın ona buna kızgınlık

değil. Ama bir ınekaniznıanın ne içerdiğini anlatmaya uğraşıyorum. Böyle

bir yapıda artık herhangi bir Türk yurttaşı Aınerika]ı için gazetecidir. Ni-

çin'? Çünkü Türk yurtta§ının karşı karşıya kaldığı herhangi bir haksızlığı

internet oftaııında yazması, Aydın Doğan'ın "süzgecinden" geçmeyen bir

haber kanalı oluşturacaktır. Bu. dünyanın her taraflnda böylcdir. Hele bir de

siz bu habcrlerin işinize yarayan sözcüklerle taranabilcccği programları

kcşfetmişseniz ve kullanabiliyorsanız, örneğin Fclscfe Gününü dünyada

kimlerin kutladığını, ne söylediğini biliyorsanız, bu konuda kiminle ne ti.ir

işbirliği yapabileceğinizi de bilirsiniz demeklir. Basın özgürlüğiinü anlayıp,

yaşama geçircmcmış bir toplumda yurtlaşün bilgi alma, haber alma hakkını
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ınlın]ık vc uygulıtıık olınaksIı oIı,ü,üasa dı çok zor bir iştir

Prol'. Kuçuradi'nin bu ve benzeri toplantılarda oltaya atttğl, tartt-

şılıı,ıasına iinayak olduğu konular i'ızerinde kaf'a yordukça, belki sorunları

gözden geçirıı,ıeırriz ve bir çiizüm yolu bulma konusıılıda birbırimizi ikna

ctme olınağımüZ arlacaktür.
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