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Çorbacý Gazetetcilik...
Gündemde ne/neler varsa en az yüz, yüz eli köþe yazarý, ilim ve irfanlarýný (!), bilgi ve becerilerini, kendilerine göre bulunmaz
fikirlerini, kalemlerinin kývraklýðýný (!) sergileyerek günlerce yazarlar da yazarlar.
Mustafa:
Gösterime baþladýðý günden itibaren "Mustafa" hakkýnda yazýlanlarýn hemen hemen tamamýný okudum sayýlýr. 8 Kasým tarih
yazýsýnda Rahmi Er bey'in yazsýný okuduktan sonra , " tamam" dedim. Mustafa filmi, nedir ne deðildir hala merak eden varsa
okumasýný tavsiye ederim. Bence bugüne kadar Mustafa filmi hakkýnda en iyi yorum, en iyi analiz, en iyi gözlem, en iyi eleþtiri,
en iyi makale. Mustafa filmini henüz görmedim, ama ilk fýrsatta göreceðim. Ve inanýyorum ki izledikten sonra çocukluðumdaki
dayatma sevgi ve saygýnýn yerini gerçek sevgi alacaktýr.

Gazetecilik:
Araþtýrmacý, soruþturmacý, karýþtýrmacý gazeteciliði biliriz de " Çorbacý Gazetecilik" de olduðunu ben de yeni öðrendim. Bazý
dýþýnda Avrupa'da "Gazetecilik" yapan (!) meslektaþlarýmýz , sað olsunlar bu mesleðin saygýnlýðýný tamamen ayaklar altýna a
baþardýlar. Ýlan karþýlýðý haber yapmak, bir yemek karþýlýðýnda övgüler düzmek artýk yadýrganmýyor! Fakat bir tas çorba kar
yapýldýðýna/yapýlacaðýna yýllarýný bu mesleðe vermiþ bir arkadaþýmýz sayesinde ilk kez tanýk oldum. Yorum yaparsam kanta
topuzunu kaçýracaðýmdan eminim. En iyisi gelen basýn bildirisini olduðu gibi aktarmak, yorumu sizlere býrakmak..

"Sayýn Basýn Mensubu,
IOT'nin giriþimiyle oluþturulmaya çalýþýlan Hollanda Türk Yaþlýlar Örgütü'nün (TON- Turkse Ouderen Nederland) kuruluþ alýþm
ediyor. 25-26 Ekim 2008 tarihlerinde Soesterberg'te yapýlacak hafta sonu toplantýsýnda, kuruluþ alýþmalarýnda gelinen aþama,
bugüne kadar alýþmalara katýlanlarla birlikte deðerlendirilecek. Hafta sonu hazýrlýk toplantýsýnýn programýný ekte bilginize
sunuyoruz.

Siz sayýn basýn mensuplarýný toplantýnýn ikinci günü, 26 Ekim Pazar gün öðlen saat 12:30'da birlikte çorba içmeye davet ediyo
Ahmet Azdural"
Hafta sonu tatili gibi bir otelde yapýlan toplantýnýn basýn bildirisi böyle iþte!

Tepkiler: Elbette böyle bir davet (basýn bildirisi!) alan gazetecilerin hepsi koþup gitmediler. Mesleðe saygýsý olan, mesleklerini
zor þartlara raðmen hakkýyla yapan; Özcan Özbay, Fuat Aslan, Fatih Özyar baþta olmak üzere bazý arkadaþlar tepkilerini dile
getirdiler. Hollanda'ya geldiðim yýldan itibaren tanýdýðým Ahmet Azdural, böyle basýn bildirisi yazacak bir arkadaþ deðildir. Yine
Azdural; bu yýl izine kara yolu ile gitmiþ ve bazý ülkelerde trafik cezalarýný çorba parasý olarak ödediðinden " çorba" kelimesi þu
altýna yerleþtiðinden; belki de dünyayý sarsan ekonomik krize karþý ÝOT'nin tasarruf planý uygulamasýndan kaynaklanýyor olam
mý?!

Sonuç:
O meþhur söz " Gönül ne çorba ister ne çorbahane; davet edilmedik demeyin çorba bahane" þekline dönüþmemiþtir umarým. ÝO
Mehmet Emin Ateþ ve Müdürü Ahmet Azdural'ýn konuya iliþkin makul ve mantýklý açýklama yapmalarýný bekliyorum. Aksi takdi
Hollanda'da Türk Gazetecilerinin ikiye bölündüðünü bilmelerini isterim.
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