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TEZCAN <br /><br />Bir s�le?i yapt?, par�lamaya kalkt?lar. R?dvan Memi. Gazeteci. TRT
Haber'de bence televizyonlardaki en kaliteli s�le?i program? olan  Kozmik Oda'y? haz?rlay?p
sunuyor. Kuyumcu kadar titiz, konuklar?n?  se�rken, sorular?n? haz?rlarken.Tek kusuru var
Memi'nin: Beyaz T�rk  de?il!       <p>Mehmet Ali A?ca ile cezaevinden �kt?ktan sonra tek 
s�le?iyi Memi yapt? ge�n sal? ak?am?. S�le?inin nas?l yap?ld???n?,  R?dvan Memi'nin nas?l
titizlendi?ini �k iyi biliyorum. Biliyorum �nk�  Memi; her programdan �ce �??raca?? konuk,
se�ce?i konu �zerinde  g�vendi?i gazeteci dostlar?yla isti?are etmeyi, hatta onlarla bir � 
tart??ma yapmay? hem ?art hem zevk edinmi?tir.</p>  <p>A?ca geldi, Memi sorular?n? sordu.
K?yamet koptu. Medya a?alar? �k k?zd?.</p>  <p>Tabii klasik bir "merkez medya takti?i" ile
�ce iftira atarak:</p>  <p>"A?ca'ya TRT ka�para verdi?" diyerek �mur att?lar. �le olmas? 
gerekti?ini d�?�n�yorlard?. �nk� zaman?nda kendileri �le yapm??lard?.  A?ca'ya karde?i
�zerinden para �eyerek onunla s�le?i yapm??lard?.  �telik hem o paray? verip hem de
?pek� cinayetine dair z?rn?k  kopartmadan s�le?mi?lerdi A?ca ile.</p>  <p>?imdi alakal?
alakas?z yaz?p �ziyor ve sadece "Neden ?pek� cinayetini sormad?n?" diye as?p
kesiyorlar.</p>  <p>Bu sat?rlar yay?nlanana kadar belki a�klanm?? olacakt?r ama  bendeniz
de tekrara d�?m�? olay?m. Zaman?nda A?ca'ya "Ne ?art?n varsa  kabul�m�zd�r" diye
yalvar?p, Abdi ?pek� cinayetiyle ilgili tek kelime  sormadan yapt?klar? s�le?iler ar?ivlerdedir
h��</p>  <p>TV s�le?isinde d�nyan?n her yerinde s�le?i yap?lacak olanla bir  � konu?ma
yap?l?r, konu?ulacak konu belirlenir, s?n?rlan?r. ?ki taraf  da buna uymak durumundad?r.
Uymazsan?z ikinci programa konuk  bulamazs?n?z.</p>  <p>Memi; Papa suikast?nda
bilinmeyen Vatikan fakt��n� kardinal  isimlerini verdirerek anlatt?rd? A?ca'ya. D�nya
medyas? ?imdi A?ca'n?n  TRT ekran?nda s�lediklerinin izini koval?yor. S�le?i haberi,
EuroNews  internet sitesinde en �k t?klanan ikinci haber. Rusya'daki Pravda'ya,  ?talya'dan
Avustralya'ya var?ncaya kadar b�t�n haberciler R?dvan  Memi'nin programda A?ca'ya
s�letti?i bilgilerin pe?ine d�?m�? durumda.  Memi'ye e-mailler ya??yor d�nyan?n d�t bir
yan?ndan.</p>  <p>Fakat bizim Medya A?alar? ba?ka telden �l?yor, TRT ve R?dvan Memi'yi
su�uyorlar.</p>  <p>Hatta H�rriyet Gazetesi'nde "TRT ve R?dvan Memi'nin A?ca  s�le?isini
ele?tiren Do?an ve �sever'in yaz?lar? sans�rlendi" diye  bas?n �g�rl�?� yaygaras?
kopart?yorlar, "Bak?n g�d�n�z m� patronumuzun  �zerinde bask? var" diye h�k�meti de
su�uyorlar.</p>  <p>�nk� �ba g�termeden, masa ba??nda yap?labilecek en kolay
"gazetecilik" t�r� bu:</p>  <p>�mur atmak!</p>  <p>Hi�ak?llar?na gelmiyor; "Acaba Yal�n
Do?an ve C�neyt �sever'i  sans�rleyen patronumuz vergi ka�k�l??? cezas?ndan kurtulmak
i�n de?il  de Abdi ?pek� cinayetinin ka??nmamas?n? istedi?i i�n o yaz?lar?n  konulmas?n?
engellemi? olamaz m??" diye hi�d�?�nm�yorlar.</p>  <p>D�?�nseler internete girmeleri,
Google'a t?klamalar? ve  <a
href="http://ebrar.wordpress.com/2006/12/20/ipekci-cinayetindeki-supheler/">http://ebrar.wordpr
ess.com/2006/12/20/ipekci-cinayetindeki-supheler/</a> benzeri web sitelerinde yay?nlanan
haber ve yorumlar? okumalar? yahut  Tama?a Ural'?n 2000 y?l?nda yay?nlanm?? �rm?htaki
�k�c� kitab?n?  okumalar?, yeniden, tekrar tekrar, kendilerini de sorgulayarak  d�?�nmeleri
gerekecek.</p>  <p>Buyursunlar... D�?�ns�nler... Ara?t?rs?nlar... A?ca'y?  konu?tursunlar,
A?ca para isterse tapusu yok evimi sat?p ben �emeye  haz?r?m, s�le?i yaps?nlar ve
arkas?ndan a?lad?klar? ?pek�'nin  �d�r�l�?�nde gizli kalm?? b�t�n noktalar? ortaya
�kars?nlar.</p>  <p>Onlara bir t�yo vereyim:</p>  <p>R?dvan Memi; Abdi ?pek� cinayetiyle
ilgili "yeni bilgiler" i�n  ?u an iz ve i? �st�nde. Eminim bunu hakk?yla yapacak, hem yeni
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bilgilere  ula?acak hem de y?llard?r �st� �t�len baz? olaylar?n ve bilgilerin de  �st�n�
a�cakt?r. TRT ise bu ara?t?rma i�n ona b�t�n imk�lar?  sa?lamal?, kuruma y�elecek
sald?r?lara ald?rmadan dik durmal?d?r.</p>  <p>�nk� R?dvan Memi; Papa suikast?
�r�vesinde Mehmet Ali A?ca'y?  konu?turup ilk defa somut, net, a�k bilgiler ve isimler alarak
hem  d�nya medyas?n?n hem de T�rk medyas?n?n bam teline bast?. Papa suikast?,  global
medya ve d�nya i�n ne kadar �emli ise Abdi ?pek� ve hatta  �tin Eme�cinayetleri de bizim
h��ulusal bile olamayan yerel medyam?z  ve T�rkiye i�n o kadar �emlidir. R?dvan Memi'nin
TRT'de A?ca  s�le?isi ile bast??? bam telinin titre?imleri, �midim odur ki, benim  medyan?n
Ergenekon'u dedi?im gazetecilikteki gizli ve pis yap?lanmalar?n  da ortaya �kmas?na vesile
olacakt?r.</p>  <p>Umar?m bu ?ark? burda bitmez!</p>  <p>Son s�; TRT y�etimini s�le?iye
izin verip do?ru yap?lan?n  arkas?nda durduklar? i�n tebrik ediyor, bir d�em yard?mc?l???m?
yapan  R?dvan Memi'yi de gururla aln?ndan ��yorum!</p>  <p>NOT: Bu yaz? Zaman
Gazetesi'nin Pazar Eki'nde yay?nlanm??t?r.</p>
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