
S?Z GAZETEC? SIFATLI ?ARLATANLAR, S?Z SARAY SOYTARILARI! - DÖRDÜNCÜ KUVVET MEDYA - Özgür Gazeteciler Platformu
Pazar, 15 Nisan 2012 16:02

<p><img style="float: left; margin-right: 8px;" alt="ahmet_tezcan280"
src="images/stories/resimler/ahmet_tezcan280.jpg" height="165" width="200" /></p>  <p>Do?u
Anadolu B�ge Gazetesi Pusula yazar? Ahmet Tezcan; 28 ?ubat davas?nda medya ve
sermayenin yarg?lanmamas?n? isteyenlere kar?? sert bir yaz? kaleme ald?.</p>      <p>�</p> 
<p><b>28 ?ubat A??t�lar?</b></p>  <p>Siz gazeteci s?fatl? ?arlatanlar! Siz saray soytar?lar?,
her d�emde ?ak?ak�lar!</p>  <p>Olmayan vicdanlar?n?za seslenmek ahmakl???, y?llard?r
bu memlekette mazo?ist bir teselli oldu belli �vrelere! O belli �vrelerin belirsiz bir sil�eti vard?,
kendilerini bulamad?lar, kendilerine bulamad?lar size yaranma, taraf?n?zdan onaylanma
beklentisi d???nda bir �re!</p>  <p>Size �endiler de gazeteci s?fatl? zenci ?arlatanlar oldular,
Arap Bac? k?l?kl? saray soytar?l???n? se�iler, ?ak ?ak �t�ler!</p>  <p>Birlikte oldunuz,
birlikte �d�n�z!</p>  <p>Gazetecili?i �d�rd�n�z el birli?iyle!</p>  <p>?iimdi bu
pespayeli?inizle bin ya?ayabilirsiniz!</p>  <p>***</p>  <p>28 ?ubat Soru?turmas? kapsam?nda
ilk g�alt?lar ba?lad???nda, zaliminden mazlumuna kadar herkeste bir merhamet, bir vicdan, bir
adalet iste?i uyan?verdi.</p>  <p>"Aman bu mesele askerle s?n?rl? kals?n, aman medyaya
uzanmas?n, aman TUS?AD'a bula?mas?n"</p>  <p>San?rs?n?z ki bu Merhamet Orkestras?
y?llard?r konser verir bu �lkede, Adalet Kumpanyas? d�zenler, Vicdan Senfonisi
seslendirir.</p>  <p>D�n uzanmas?n dedikleri kesimler ad?na Lanet Aryas? patlat?yordu
birinci sayfalar?ndan, renkli ekranlar?ndan bu paryalar.</p>  <p>Bug�n, d�n zulmettikleri
aras?ndan �kip ald?klar? pop�larite histerikleriyle birlikte "Merhamet!" diye ba??r?yorlar,
"Merhamet, vicdan ve adalet!"</p>  <p>Ne i�n?</p>  <p>Arkalar?n? d??ar?ya yaslam??,
�lerine �lkenin silahl? g�c�n� alm??, milletin ��kuru?unu ke�lerin yedi?i otomobillerle, al?p
ba??n? giden, banyodan oturma odas?na, oradan yatak odas?na ev i� turlar atan �ma??r
makinalar?yla, siyah-beyazdan renkliye, t�pten LCD'ye ge�ek i�n ancak Devlet'ten sat?n alma
garantisi isteyen y�zs�zl�kleriyle �rpan Tanr?l?k sanr?s? i�ndeki i? adam? k?l?kl? haydutlar
i�n!</p>  <p>�r� boyunca merhamet, vicdan, adalet kavramlar?n? ancak paraya
d��?t�r�lebildi?i oranda kullanm??, bunun d???nda zerre miskal yan?nda bulundurmam??
bu sahte efendiler a?k?na merhamet dilencili?i yapan gazeteci k?l?kl? ?arlatanlar, bir yandan
"28 ?ubat soru?turmas?n? yarg?ya b?rak?n kar??may?n" derken, bir yandan da "Aman askerle
s?n?rl? kals?n, buralara uzanmas?n, huzurumuzu bozmas?n" diyerek yarg?ya ayar verme
utanmazl???n? elden b?rakm?yorlar.</p>  <p>D�n g� ��nde olmu?tu her ?ey ve herkes
?ahitti.</p>  <p>Bug�n de g� ��nde oluyor her ?ey ve herkes ?ahit yine.</p>  <p>Haf?za
kaydediyor, zihinler kaydediyor, tarih kaydediyor.</p>  <p>Bu kaydedi?tir as?l h�k�m,
yarg?�ar?n verece?i karar de?il.</p>  <p>Daha �ce "28 ?ubat babalar?n �cuklar?na,
dedelerin torunlar?na b?rakacaklar? bin y?l s�recek bir utan�miras?d?r" demi?tik.</p> 
<p>Aynen �le, toplumun vicdan?nda �ktan verilmi? olan h�km�n tesiri de bin y?l
s�recektir.</p>  <p>Mazlumun laneti, zalimin timsah g�ya?lar?n? kendileri i�n zehre
d��?t�recek kadar tesirlidir �nk�.</p>  <p>***</p>  <p>28 ?ubat Operasyonu ba?lad? ve
bana g�e ?imdilik satran�tahtas?ndaki subaylar g� alt?na al?nd?. S?ra vezirlere ve ?aha gelir
mi diye soruyor herkes ve yukarda s��n� etti?im vezirlerin ve ?ah?n piyonlar? gelmesin diye
�?l?klar at?yor.</p>  <p>1997'de 28 ?ubat'?n en ?edid zamanlar?nda bu
i?ren�satran�tahtas?ndaki G��Y�etimi Oyunu'nu yazm?? ve ?�le demi?tim:</p> 
<p>"Tanr?l?k sanr?s? i�nde olanlar?n k��k bir zaaf? var; ger�k tanr? de?iller. Bug�n onlar
g��� gibi g��nebilir ama sonunda kazanan mutlaka Halk?n Ger�k Tanr?s? olur!"</p> 
<p>?ntkam ve r�an?tan s� edenler bunu unutmas?nlar!</p>  <p>?ntikam kul haddi
de?ildir!</p>  <p>M�ntakim olan sadece ve sadece Tanr?'d?r!</p>  <p>Kimse kimseyi
su�amas?n bo? yere, kimse kimseye aman ha demesin!</p>  <p>Bug�n olanlar?n m�sebbibi
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d�n olanlar?n failleridir.</p>  <p>Yani kendileri...</p>  <p>Ne demi?ti Bozk?r?n Tezenesi
Ne?et Erta?:</p>  <p>"Kendim ettim, kendim buldum"</p>  <p>Kendi h�km�n�z� siz 28
?ubat ile ta o zaman kendiniz vermi?tiniz zaten!</p>  <p>Yar?n yarg?�ar?n verece?i h�k�m
de ta o zamandan verdi?iniz kendi h�km�n�z olacakt?r!</p>  <p>Daha ne a?la??rs?n?z
ki?</p>  <p>Kaynak: <a
href="http://www.gazetepusula.net/kose-yazisi.php?yazi=83">http://www.gazetepusula.net/kose
-yazisi.php?yazi=83</a></p>
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