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alt="ahmet_tezcan280" style="margin-right: 8px; float: left;" /></p>  <p>Sivas Mad?mak
Oteli�nin yak?lmas? 1993�te b�t�n y�rekleri yakm??t?. Birka�g�n sonra Ba?ba?lar
Katliam? ya?and?,33 ki?i katledildi ve hadisenin �st� �t�ld�.</p>      <p>�</p>  <p>O y?l
U?ur Mumcu. Cem Ersever, Mehmet Sincar �d�r�ld�. Turgut �al, E?ref Bitlis ?aibeli bir
?ekilde �d�ler Genel kanaat onlar?n da �d�r�ld�kleri yolunda. 1993 bir kabustu. 1993��
��t�l� Darbe� olarak de?erlendirenlerin say?s? az de?il.</p>  <p>Sivas Davas?�ndaki 5
firari i�n zaman a??m? karar? verildi?i g�n, Twitter�da tepkiler �?a d��?t�. Sanki 5 firari
yakalan?p hapse at?lm?? olsa Sivas�ta yak?lan insanlar?n ah? yerde kalmayacakm?? gibi
garip bir tav?r i�ne girildi.</p>  <p>Oysa Sivas Davas? nedeniyle b�t�n Sivas halk? hapse
at?lsa adalet yerini bulmu? olmayacakt?. �nk� bu olay?n ger�k faillerine kimse dokunmam??,
dokunamam??t?.</p>  <p>Twitter�a �Sivas Davas?�n?n soru?turma ve yarg?lama safhas?
sorunlu. Zaman s?f?rlanmal?, yeniden soru?turulmal?� diye bir mesaj att?m. Derhal kabul
g�d� bu mesaj. #SivasYeniden ba?l?kl? kampanyaya d��?t�.</p>  <p>�ce Ba?bakan
Yard?mc?s? B�lent Ar?n� ard?ndan  Cumhurba?kan? Abdullah G�l, Sivas Yang?n?�n?n
yeniden soru?turulmas?, olayda ihmali yahut kast? bulunan kamu g�evlilerinin de
yarg?lanmas? gerekti?ini s�lediler.</p>  <p>Per?embe g�n� yazm??t?m. O g�nlerde
�kard???m dergide polis otosu �st�ne �melip polis telsiziyle konu?an sakall?, ?alvarl?,
sar?kl? bir �sivil g�evli� foto?raf?n? kapa?a bas?p �Devlet Katliam?n Neresinde� diye
sormu?tum. Bug�ne dek, 19 y?ld?r cevap veren olmad?.</p>  <p>Cevap; Ar?n�ve G�l��n
talebinde sakl?.</p>  <p>Ger�kten 93 �t�l� Darbe te?ebb�sleriyle kabusa d�d�r�lm�?t�.
28 ?ubat�?n �c�l� idi. Sivas�ta bir kalk??ma provas? yap?ld?. Aleviler S�nnilere kar??
k??k?rt?ld?. Ba?ba?lar Katliam? ile S�nniler Alevilere kar?? k??k?rt?ld?. Malatya-Elaz??
yolunda ?ehit edilen 33 asker ile T�rk� kesim K�rtlere kar?? k??k?rt?ld?.</p>  <p>PKK-Derin
Devlet ili?kisini tespit eden U?ur Mumcu, E?ref Bitlis, Cem Ersever �d�r�ld�. K�rt
Sorunu�nu �zme kararl?l???n? her platformda dile getiren ve somut ad?mlar atan
Cumhurba?kan? �al ku?ku veren bir ��mle hayata veda etti. Ailesi bug�ne kadar hep
��d�r�ld�� dediler, �al�?n �maktul� s?fat? toplum vicdan?na �merhum� s?fat?n?n
��ne ge�i.</p>  <p>Postmodern Darbe olarak nitelendirilen 28 ?ubat, bu tezgahta dokundu.
Sadece iktidardaki Refah-Yol koalisyonu de?il, neredeyse toplumun ��e ikisi d�?man ilan
edildi, topluma esir muamelesi yap?ld?.</p>  <p>Kendi milletine kar?? �Orduya Sadakat
?erefimizdir� diyerek g��lmemi? bir devlet ter�� ger�kle?tirenler, Anadolu ?rfan?�n?n 2002
y?l?nda �Muhtar bile olamaz� denilen adam? Anayasa�y? de?i?tirecek sandalye say?s?yla
iktidara getirmesiyle birlikte, 8 y?l i�nde adeta �pl�?e s�p�r�ld�ler.</p>  <p>Geriye d��p
bak?nca, hi�sevmedi?im halde, �ke?ke� diyesim geliyor.</p>  <p>Ke?ke partisinin ad?n?
Adalet ve Kalk?nma koyan Tayyip Erdo?an; bu s?ralamaya uysa, Adalet�i  Kalk?nma�dan
�ce ele alsa ve bug�n olacak m? olmayacak m? tedirginli?i ile bekledi?imiz Sivil Anayasa�y?
o g�n yapsayd?.</p>  <p>Yapabilseydi eminim bug�n Hrant Dink ya??yor olacakt?.</p> 
<p>Yapabilseydi Sivas Davas? zaman a??m?na u?ramayacak, sil ba?tan ele al?nacak,
Mara?�la, Ba?ba?lar ile birlikte derinli?ine soru?turulup ger�k failler ortaya �kart?lacakt?.</p> 
<p>Belki duble yollara daha ba?lanmam?? olacakt?. Hala patikalarda seyahat ediyor
olacakt?k.</p>  <p>Fakat; �Da? ne kadar y�ce olsa bir kenar? yol olur� diyen Anadolu
insan?n?n g�s�ne �ken da?lar? tuz-buz etmi? olacakt?k. Ve daha nicesi�</p>  <p>Destanlar
?airi Niyazi Y?ld?r?m Gen�smano?lu bo?una hayk?rmam??t? zaman?nda:</p>  <p>�Temele
ta? gecikebilir</p>  <p>Sofraya a? gecikebilir</p>  <p>Devlet�e ba? gecikebilir</p>  <p>Adalet
gecikmez tez verilmeli�</p>  <p><a
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href="http://www.gazetepusula.net">http://www.gazetepusula.net</a></p>
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