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Saygıdeğer Konuklar,
Hürriyet Gazetesi’nin üst düzey yönetimini konuk ettiğimiz Medya dünyasındaki gelişmeleri
“Oyunun Yeni Kurallarını Okumak” başlığıyla ele alacağımız toplantımızı onurlandırdığınız için
hepinize teşekkür ediyor, sizleri ESİAD Yönetim Kurulu adına içtenlikle selamlıyorum. “Hoş
geldiniz”.
Bu toplantının ardından biri EGİAD’ın, diğeri Hürriyet Gazetesi’nin ev sahipliğinde ard arda iki
toplantının daha yapılacak olması nedeniyle, bugün İzmir’de “Hürriyet Günü” desek yeridir. Ben
İzmir’e gelen tüm Hürriyet Ekibine, ama öncelikle bizim konuşmacı konuklarımız Sayın Enis
Berberoğlu, Sayın Fatih Çekirge ve Deniz Sipahi’ye toplantımıza katılımları için içtenlikle teşekkür
ediyorum. Kendisini bizimle birlikte ev sahibi olarak gördüğüm Hürriyet Gazetesi Ege Bölge
Temsilcisi, Değerli Dostumuz Sayın Deniz Sipahi’ye keyifli işbirliğine katalizör olduğu için bir
ilave teşekkürüm daha var.

Değerli Konuklar,
Medyadaki hızlı yapısal dönüşümü hepimiz yakından yaşıyoruz. Eskiden sadece gazete ve dergiler
hakim iken, basılı medyanın işi rekabet nedeniyle giderek zorlaşmış bulunuyor. Işıklı radyolar,
kısıtlı süreli yayın yapan tek kanallı renksiz televizyon, ardından renkli televizyon, hızla artan ve
çeşitlenen kanal sayısı, kablo TV derken internet altyapısının gelişmesi ve internet tabanlı medya
çeşitlenmesiyle bugün medya dünyası müthiş bir dönüşümün içinde bulunuyor. Söz konusu süreç
içerisinde son zamanlarda neredeyse her kapının “sosyal medya”ya çıkmaya başladığını da
gözlemliyoruz. Mobil uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte değerlendirdiğimizde, medya
uygulamalarının “bütünleşme”ye doğru yol aldığı bir gerçek. Bugün bile gazete okumaktan
görüntülü canlı yayına, internette alışverişe kadar birçok şeyi tek bir mobil cihazdan
yönetebiliyoruz. Gelecekte, bu kullanım spektrumunun daha da gelişeceğini tahmin ediyorum.
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Bu heyecan verici trendler doğrultusunda medya kuruluşlarımız için “kendini yenilemek” ya da
“değişime ayak uydurmak” gereği, gördüğüm kadarıyla her zamankinden daha önemli hale geldi.
Hürriyet’in de, bu yönde attığı tereddütsüz adımlarla medya dünyasının nabzını en iyi tutanlar
arasında olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz.

Değerli Konuklar,
Bütün bu gelişmelerin bir konuyu sürekli olarak öne çıkardığını görmemek mümkün değil.
Günümüzün teknolojik altyapısı, bireysel özgürlüklerin kapısını sonuna kadar açmış durumda.
Böyle bir ortamda “yasakçı”lığın, “düşünce kontrolü” ya da “sansür” uygulamanın olanaksızlığı ve
anlamsızlığı ortada. Telif haklarını bile sorgulayan “Korsan Parti” hareketinin bazı ülkelerde
parlamentolara girmeye başlamasını, sınırsız özgürlük talebinin bir işareti ve yansıması olarak
değerlendirebiliriz. “Demokrasi”nin ve şeffaflığın sınırlarını zorlayarak daha da ilerlemek zorunda
kalacağı bir zaman dilimine doğru hızla ilerliyoruz.
Pek tabii, yeni medya platformlarının yardımıyla ortaya saçılan görüşler herkesin hoşuna gitmek
zorunda değil. Alışmadığımız, çoğumuza ters gelen aykırı düşüncelerin sosyal medya yoluyla daha
çok yaygınlaşabileceği bir dönem bizi bekliyor. Beğenilmeyen bir düşünceye karşı çıkmanın tek
yolunun buna yine düşünce ile cevap vermek olduğunu artık iyice içselleştirmemiz şart. Yeni
medyanın “demokrasiyi geliştirici, tabana yayıcı rolü” bizce üzerinde önemle durulması gereken
konuların başında geliyor.
Bu bağlamda, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru “basın özgürlüğü”ne gelecekte daha çok
ihtiyacımız olacağı da yadsınamaz bir gerçek. “Basın özgürlüğü”nün gerekliliğinin altını kalın bir
şekilde çizmenin; dünyanın neresinde olursa olsun, her türlü geri veya yanlış gidişe karşı çıkmanın
başta demokrasinin içinde doğmuş sivil toplum kuruluşları olmak üzere, herkesin görevi olduğuna
inanıyoruz. Bu kapsamda belirtmek gerekir ki, ülkemizdeki tutuklu gazeteci sayısının, İran ve Çin'i
geride bırakarak dünyada birinci olması düşündürücüdür. Yanısıra, son dönemlerde ülkemizde
çeşitli çevrelerde üzülerek izlediğimiz kutuplaşmanın, medyaya da taşınması bizleri fevkalade
üzmektedir.
İzmir’de görmeye alışık olmadığımız konuklarımızı dinleyebilmek ve daha çok soru
yönlendirebilmeniz adına sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Katılımınız için tekrar teşekkür
ediyor, mikrofonu Hürriyet gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Sayın Deniz Sipahi’ye bırakıyorum.

