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<p><img style="margin-right: 9px; float: left;" alt="ahmet_tezcan280"
src="images/stories/resimler/ahmet_tezcan280.jpg" height="135" width="164" />AHMET
TEZCAN<br /> 10 y?l �ce D�d�nc� Kuvvet medya'da yazd?klar?m?z ile bug�n
yazd?klar?m?z aras?ndaki "ilinti" konusunda ?�pheye d�?eceklere, 10 y?l �cesini
bilmeyenlere ufak bir hat?rlatma yapmakta yarar var. 2001 y?l?nda Etibank'a el konulduktan
sonra yazd?klar?m?z, bug�n� aznlamak isteyenler i�ndir.</p>      <div style="text-align: left;"
align="center"></div>  <div style="text-align: left;" align="center">??te o yaz?:<br /><br /><br
/></div>  <div style="text-align: left;" align="center"></div>  <h5></h5>  <h5></h5>  <h5>??ten
at?l?ncaya kadar yapt?klar?na hi�ses �karmad???m?z Zafer  Mutlu'nun hortumcu oldu?unu
?imdi anlad?ysak, su�en az Zafer Mutlu  kadar bizde demektir. Takke d�?t� ve hepimizin keli
g��nd�. O halde  ?apkay? ��m�ze koyup d�?�nmek ve itiraf etmek gerek:</h5>  <div
align="center">  <h1></h1>  <h1 style="text-align: left;"></h1>  <h1 style="text-align: left;"><br
/>HEP?M?Z ZAFER MUTLUKADAR TEM?Z?Z!</h1>  </div>  <p>O, bir sembol asl?nda.
<strong>Abdi ?pek� </strong>gibi. Ama tersinden. Abdi ?pek�,<strong> nas?l gazeteci
olunmas? gerekti?inin sembol�</strong> olarak alg?lan?yorsa, <strong>Zafer Mutlu</strong>
da Etibank Skandal?'ndan sonra,<strong> nas?l gazeteci olunmamas? gerekiyor</strong>'un
sembol� haline geldi. Ad? "<strong>bat?k banker"</strong>e,<strong> "hortumcu"</strong>ya 
�kt?. Ama ona medya g�c�n� kullanarak gazetecilik ilkelerine ve  eti?ine ayk?r? eylemleri
dolay?s?yla bu ad? takan bizler, b�t�n  gazeteciler, en az onun kadar temiziz ve onun
su�orta??y?z.</p>  <p>�nk� y?llarca emrinde �l???rken yahut kar?? kurulu?larda iken 
yapt?klar?n?n hi�birine sesimizi �karmad?k. Yaz dedi?i haberleri  yazd?k, sus dedi?i yerde
sustuk, s�lememizi istedi?i ?eyleri s�ledik,  g�memizi istedi?ini g�d�k. Ne zaman ki Etibank
batt? ve hapse girme  korkusuyla bizi kolumuzdan tuttu?u gibi kap? d??ar? etti, i?te o zaman 
ayd?k ve ona "Hortumcu" dedik! <br /><strong>Yok asl?nda birbirimizden fark?m?z.  <br
/>Hepimiz en az Zafer Mutlu kadar temiziz. </strong>. <br />En az, �nk�  O, hi�de?ilse
<strong>"Ahlak nizam palavra, Sabah para kazanmak i�n vard?r"</strong> diyecek kadar
d�r�stt� . <br /><strong>Biz bu kadar bile d�r�st olamad?k!</strong></p> 
<p><strong>KEND?M?Z? KANDIRMAYALIM</strong></p>  <p>Sadece bir �nek bu. En ac?,
en �rp?c?, tokat gibi, buz gibi hakikat! <br /> Tepeden t?rna?a le? kokarken, temizli?i
ba?kas?ndan beklemek, bo? ve  naho? bir emel. Yapmam?z gereken ilk ?ey, bu ger�?i
kabullenmek</p>  <p><strong>"Ama O koskoca bir banka bat?rd?, yatlar, katlar ald?, a�
gezerken T�?AD �yesi oldu, bak, ?imdi de beldelerin yetki alanlar?n?  de?i?tirtip k?z? i�n
kurdu?u vakfa kamu arazisini devrettiriyor, kimse  kolundan tutup hapse bile atam?yor. Onun
yapt??? yan?nda benimki nedir?  Sadece susmu?um, g� yummu?um, kulak t?kam???m. ?kisi
nas?l bir  olabilir?" </strong></p>  <p>Kimse bu zavall? z�?�rt tesellisiyle g��l avutmas?n.
�nk�, ne denli aptal oldu?umuzu da kabullenmemiz gerekecek.</p>  <p>Bunca y?ld?r
�l??t???m?z kurumlarda ya?anan  ilkelere ve eti?e ayk?r? her olayda <strong>suskunluk ve
korkakl???m?zla</strong> su�ortakl??? belgesini imzalad?k. Hi�de?ilse bu imzaya sahip
�kma cesaretini g�terelim, kendimize kar??.</p>  <p>Sendikan?n yok edili?inde, a�ktan para
al?p bordromuzun d�?�k  g�terili?inde, kaleme ald???m?z asparagaslarda, takla att?r?lm??,
��  -yani ger�?i- �kar?lm?? posa haber ve yaz?lar?m?zda, And?�larda,  sans�rlerde
<strong>hep ba??m?z? kuma g�erek</strong> kurtuldu?umuzu  sand?k. Deve Ku?u'nun bile
tiksinece?i bu sefaleti g�mezden gelerek,  sar? bas?n kart?m?zla imtiyazlar dilendik, gereksiz
yerde ilgisiz ki?i  ve kurumlara kar?? dikeldik, hor g��l�rken hor g�menin y�zs�z kibrini 
ya?ad?k y?llarca.</p>  <p>?imden geri,  gramerlere bile s??mayan  bu<strong> erzel sefaleti
</strong>kabullenip, <strong>�g�rl�?�n ancak bedeli �enirse al?nabilecek bir de?er
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oldu?unu</strong> bilerek, faturas?n? ne pahas?na olursa olsun �emeye haz?r bir ?ekilde
yemin edebilmeden; yapaca??m?z <strong>"hak, emek, namus"</strong> ba?r??malar?n?n
<strong>kuru g�r�lt�den ibaret</strong> kalaca?? g�n gibi a?ikard?r.</p>  <p>��m�zde iki
yol var:</p>  <p>Ya uluslararas? gazetecilik prensiplerine s?k? s?k?ya ba?l? kalarak,  kimseye
boyun e?meyece?imiz, sermayesinden, y�etimine, yay?n?ndan  da??t?m?na kadar her ?eyini
okurlarla birlikte sahiplenebilece?imiz  ba??ms?z, temiz ve d�r�st bir medya kurumu
olu?turmak i�n elimizi ta??n  alt?na koyaca??z...</p>  <p>Yahut ba??m?z kumda, k?�m?z
havada "Bas?n �g�rl�?�" ad?na Nevizade sarho?lu?uyla <strong>sahte sloganlar</strong>
atmaya devam edece?iz...</p>  <p>Kimse, ama hi�kimse kendinde keramet vehmetmesin!</p>
 <p>Hepimiz, Zafer Mutlu kadar temiziz!</p>  <p>.....</p>  <p><strong>�g�n�m
Leyla...</strong></p>  <p style="text-align: left;" align="center"><b>11 Mart 2001
Pazar</b></p>
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