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alt="ahmet_tezcan" style="float: left; margin-right: 8px;" />AHMET TEZCAN</p>  <p>Radikal
Gazetesi'nde Cengiz �ndar 12 Eyl�l Darbecilerinin yarg?lanmas? konusunda ?�le yazd?:</p> 
    <p>"?ki y?l �ce referanduma sunulan anayasa de?i?ikliklerine burun k?v?ranlar, �hay?r�
oyu verenler, referandumu �boykot� edenler ve o g�n bug�nd�r �yetmez ama evet�
pozisyonunu savunmu? olanlara sald?r?lar?n? ve hakaretlerini s�rd�renler, davaya
�m�dahil� olmak �zere s?raya giriyor, neredeyse birbirlerini �?niyorlar. Bu ne perhiz, bu ne
lahana tur?usu!"</p>  <p>Ba?bakan Erdo?an da benzer konu?mu? ve m�dahil yar???ndaki
hay?rc?lar? y�zs�zl�k ile su�am??t?.</p>  <p>Y�zs�zl�k konusunda tan?d???m en
yetenekli fenomen olan Ahmet Hakan Co?kun; H�rriyet'teki k�esinde sanat?n?n b�t�n
inceliklerini sergileyen bir yaz?yla �ndar ve Erdo?an gibi d�?�nenlere laf yeti?tirmeye
�l??m??.</p>  <p>Fakat bizim Ahmet "Uyan?k Ahmet"tir.</p>  <p>O kadar uyan?kt?r ki,
twitterda yazd??? kendi c�mlelerini gazetedeki k�esinde �rp?tmakdan bile �kinmez,
yakaland???nda ya Engin Ard?�tan araklad??? tabirle "�mkirir", yahut umuma kapal? mesajlar
g�dererek "Settar s�c�?�n� hat?rla l�tfen" t�r�nden yakarmalara giri?ir. Bu arada Allah'?n
isimlerinden olan Settar i�n "s�c�k" diyerek g�ya bir �st basamaktan konu?u?unu ihs� etme
uyan?kl???n? da ka�rmaz.</p>  <p>Kendi yazd???n? �rp?tan bir cing��n olaylar?, olgular?
�rp?tmayaca??n? d�?�nemezsiniz.</p>  <p>Tur?u-Perhiz ve Y�zs�zl�k meselesini de
istedi?i gibi b�k�yor ve ?�le diyor:</p>  <p>"Hay?r oyu verenler, 'aman Kenan Evren�e
dokunulmas?n, aman 12 Eyl�l yarg?lanmas?n' diye hay?r oyu vermediler. Hay?rc?lar?n temel
itiraz noktas? ?uydu: 'Yarg?da yap?lan yeni d�zenlemelerle siyaset yarg?y? ku?atacak'. Ancak
h�k�met, '12 Eyl�l Madde'si ile 'yarg?daki d�zenlemeleri' ayn? paket i�nde oylatt?. Bunun
anlam? ?uydu: Ya hepsine evet dersiniz ya da hepsine hay?r. B�lece... Yarg?daki
d�zenlemelere 'hay?r' diyenlere, 12 Eyl�l maddesine 'evet' deme ?ans? verilmedi. Dolay?s?yla
'hangi y�zle m�dahil oluyorsunuz?' sorusu, ba?tan yanl?? kurgulanm?? bir sorudur. Yanl??
sorulara da do?ru cevaplar verilemez."</p>  <p>?lk bak??ta hakl? gibi g��n�yor de?il mi?
Yetenek burada i?te. Bizim Uyan?k Ahmet'imizin en iyi becerdi?i ?ey "gibi g��nmek"tir.</p> 
<p>Oysa 2 y?l �ce Anayasa Referandumu'na Hay?r diyenler, 12 Eyl�l Darbecilerinin
yarg?lanmas? konusunda h�kumeti samimi bulmad?klar?n?, yarg?lamaya cesaret
edemeyece?ini �e s�r�yorlard?. Ayr? madde olarak oya sunulsa bile s?rf bu y�zden hay?r
diyeceklerdi.</p>  <p>Nitekim; sinema oyuncusu Tar?k Akan, Akif Beki'nin Radikal'deki  "Tar?k
Akan 12 Eyl�l duru?mas?nda ni�n m�dahil olarak yoktu?" sorusuna ?u cevab? verdi:</p> 
<p>�Yurtd???nday?m. ?stanbul�da da olsayd?m gitmezdim. �nk� ben bu davaya
inanm?yorum, yarg?lananlar?n ceza alaca??na da inanm?yorum. Bu bir oyundur. As?l
yap?lmak istenen Balyoz davas?n? g�ncelle?tirmek, bu davaya arka �kmakt?r"</p> 
<p>Demek ki neymi?, Tar?k Akan 12 Eyl�lc�lerin yarg?lanmas?n?n ��n� a�n Anayasa
Maddesi ayr? olarak oya sunulsa bile "samimiyete inanmad???, arkada ba?ka hesaplar
oldu?unu d�?�nd�?� i�n" yine de Hay?r diyecekmi?!</p>  <p>Mesele samimiyete inan?p
inanmamak.</p>  <p>Uyan?k Ahmet i?te bir tek bu meseleye yabanc?d?r, i?ine gelince Settar'?
hat?rlar da "samimiyet" denilince haf?zas? kilitleniverir.</p>  <p>�nk� samimiyet i?ine m�i bir
?eydir!</p>  <p>Haa bir de ?u var; Uyan?k Ahmet'e g�e "Yanl?? sorulara do?ru cevap
verilemez"mi?...</p>  <p>Verilir! Hem de bal gibi verilir! Fakat bir ?artla;</p>  <p>Cevab?
verecek olan?n kendisi "do?ru", a?z? "temiz" olmal?d?r!</p>  <p>O zaman soru ne olursa olsun
her zamanda, her zeminde do?ru cevap verilir!</p>  <p>Ancak Ahmet Hakan gibi "Hakikat
B�k�c�"ler bunu anlayamaz!</p>  <p>Not: Bu yaz? <a
href="http://gazetepusula.net/kose-yazisi.php?yazi=66" target="_blank">Pusula
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Gazetesi</a>'nde yay?nlanm??t?r. </p>
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