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<p><strong>AHMET TEZCAN</strong></p>  <p>Hay?r dala??n? dilime dolamayaca??m.En
ince ayr?nt?s?na kadar biliyorum, birinci a??zlardan ya?an?lanlar? aktarabilirim ama bunu
yapmayaca??m.</p>      <p>Akt�el Dergisi'ne verdi?in m�lakatta, muhterem baban?n m�ft�
oldu?unu saklay?p "emekli �retmen" diyerek "piyasa taraf?ndan onaylanma yaranma gayretin"
d???nda, bug�ne kadar yap?p ettiklerinin zerresi beni ilgilendirmiyor.</p>  <p>Hedefimde sen
yoksun.</p>  <p>Sen zaten yoksun!</p>  <p>28 ?ubat s�recine dair tan?kl?klar serisi i�nde
kendi tan?kl???m? da anlatt???m bahis i�nde yer alm??l???ndan dolay? ne ��de
panikledi?ini, pa�lar?ndan akan korkunun kokusundan anl?yorum.</p>  <p>O koku "bir ?ey
olmak" ad?na ya?ad???n hayat i�nde al??t???n ve art?k duyamaz hale geldi?in ruhunun
kokusudur.</p>  <p>Tan?kl???m? anlatt???m ilk yaz?dan g�nler sonra sorulardan
ka�mayaca??n noktada "Tamamen atmasyon" diyerek kendini �kmaz soka?a soktun. "Her
?eye ra?men" o yaz?da sana ka�bilecek "arka kap?" b?rakt???m? bile farketmedin. Korku ne
kadar b�y�rse ak?l o kadar k��l�r. Akl?n? alan ger�?in yalan oldu?unu s�lemek seni
kurtar?r zannettin.</p>  <p>"Lainle?mek" senin i�n �emli olmayabilir ama benim i�n
�emlidir.</p>  <p>"Yalanc?ya lanet olsun!" dedim, kendimi de ba?lad?m!</p>  <p>O bahis
kapanm??t? benim i�n. TGRT Haber televizyonunda Salih Tuna ve Rasim Ozan
K�tahyal?'n?n ?srar? ile soruldu?unda cevaplamak ve anlatmak durumunda kald?m. </p> 
<p>Anla??lan o ki korku akl?n? alm?? yine.</p>  <p>Ruhuna kar??l?k verilen k�ede beni
m�fteri ve ?erefsiz ilan etmi?sin!</p>  <p><em>"SEN bir m�fterisin Ahmet Tezcan! </em><br
/><em>Yalanc?n?n tekisin.</em><br /><em>�murcusun.</em><br /><em>Alm??s?n eline bir
�mur, internet sitelerinden ve televizyon ekranlar?ndan o �muru bana bula?t?rmaya
�l???yorsun.</em><br /><em>Delilsiz, belgesiz, dayanaks?z sall?yorsun da
sall?yorsun.</em><br /><em>Seni mahkemeye falan vermeyece?im, buna
de?mezsin.</em><br /><em>Sadece anlayabilece?in ve gayet al???k oldu?un bir dille meydan
okumakla yetinece?im:</em><br /><em>�Seni iddian? ispata davet ediyorum.
?spatlayamazsan ?erefsizsin ve al�ks?n�.</em></p>  <p>Demi?sin!</p>  <p>Mahkemeye
verebilirsin. ?ehadet edecekler olacakt?r. Senin gibi inkar �kmaz?na sapmayaca??n?
umdu?um, �k iyi tan?d???n ki?iler de olacakt?r.</p>  <p>Fakat as?l ve mutlak delilimin,
belgemin, as?l �emlisi dayana??m?n ne oldu?unu herkes kadar sen de �k iyi bilirsin!</p> 
<p>Sana ?erefsizsin demeyece?im.</p>  <p>Al�ks?n demeyece?im!</p>  <p>Sana hakaret
etmeyece?im!</p>  <p>?�ne d�?t�?�n halde iken ald???n her nefes hi�bir kelimenin ifadeye
yetmeyece?i bir hakarettir sana zaten!</p>  <p>Baban?n hat?ras?na h�rmeti �renece?in
g�n� umut ve sab?rla bekleyerek, son kez ayn? ?eyi tekrarlayaca??m:</p>  <p>M�fteri isem,
yazd?klar?m yalan ise, ben ?erefsiz oldu?umu kabul ederim, Allah'?n Laneti �zerime
olsun!</p>  <p>?ayet sen yalanc? isen; Allah'?n Laneti senin �zerine olsun!</p>  <p>Umudum
odur ki; bu kavramlar senin i�n bir anlam ifade eder de hem sen kazan?rs?n hem ben
kazan?r?m!</p>  <p>�</p>  <p><strong>�CEK? ?LG?L? YAZILAR:</strong></p>  <p
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