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b�ge gazetesi Pusula'daki yaz?s?nda 28 ?ubat tart??malar?nda g�ndeme gelen Tansu
Han?m'?n Foto?raf? meselesine farkl? bir a�dan bakt?.</p>      <p>�</p>  <p>??te Ahmet
Tezcan'?n yaz?s?:</p>  <p>Allah kimseyi Ertu?rul �k�'�n d�?t�?� duruma
d�?�rmesin.</p>  <p>H�rriyet Gazetesi'nin ba??nda 20 y?l y�eticilik yapan ve bir fenomene
d��?en Ertu?rul �k�, 28 ?ubat g�alt? dalgalar?n?n ba?lamas?ndan sonra ne yapaca??n?,
kendisini hangi ?ekle sokaca??n?, hangi renge boyayaca??n? ?a??rd?.</p>  <p>411 El Kaosa
Kalkt? man?etinin mucidi, m�mk�n olsa ?imdi o 411 eli �mek, yetmez ise ayaklar?na
kapanmak meylinde g��n�yor.</p>  <p>Bir ara Ahmet Hakan ile Umre Show yapm??t?. Daha
sonra Cemaat-Camia-Hizmet dolaylar?nda g��ld�. Asl?nda kendisinin Fethullah Hocaefendi'yi
ne kadar sevip, koruyup kollama gayretlerini anlatt?. Kesmedi, Said Nursi'den pasajlar ta??d?
nehir kenar?ndaki yaz? d�kkan?na.</p>  <p>D�n ise e?i Tansu Han?m'?n do?madan �ce
be?i?inin ba?ucuna as?lan Mushaf foto?raf?n? yay?nlayarak, ?smet �el'in "??te budur bir daha
korkmamak i�n korkmaz g��nen korku" m?sra?n?n m�cessem naziresi haline d��?t�.</p> 
<p>�telik ?u c�mleyi de kurarak:</p>  <p>"Tan?d???m babam, bug�n ya?asayd?, b�y�k bir
ihtimalle Ak Parti'ye oy verirdi."</p>  <p>Korku nelere kadir!</p>  <p>Okurlar?m?z
hat?rlayacaklard?r;</p>  <p>H�seyin Kocab?y?k Pusula'da yay?nlanan sohbetinde, Ertu?rul
�k� gibi kendisini 28 ?ubat S�reci'nde Post-Modern Darbe'nin silah? olarak kulland?ran
medya y�eticilerinin neler yapt???n? anlatm??t?.</p>  <p>Ve bir foto?raftan bahsetmi?ti.</p> 
<p>Tansu Han?m'?n foto?raf?ndan.</p>  <p>Hay?r, Ertu?rul �k�'�n e?i Tansu Han?m de?il;
28 ?ubat zihniyetinin y?kt??? Refah-Yol h�k�metinde Ba?bakan Yard?mc?s? olan Tansu
Han?m'dan s� ediyorum. Tansu �ller'den.</p>  <p>Kocab?y?k; Emin �la?an'?n kitab?nda
yazd??? bir foto?raf?n hikayesini anlatm??t?. Ba?bakan Yard?mc?s? Tansu �ller'in bir ?ekilde
ele ge�rilmi? �plak foto?raf?n?n Ertu?rul �k� ve ?�rekas? taraf?ndan nas?l birbirlerine ikram
edildi?ini ve ?antaj arac? olarak kullan?ld???n? s�lemi?ti.</p>  <p>Ve k?yamet kopmu?tu.</p>
 <p>Tansu �ller'e istifay? d�?�nd�ren o �plak Foto?raf ile �k�'�n kendi e?i Tansu
Han?m'?n be?i?ine as?lan Mushafl? Foto?raf? l�tfen bir an d�?�n�n.</p>  <p>Kader-i ?lahi
mi dersiniz?</p>  <p>Takdir-i ?lahi mi dersiniz?</p>  <p>Tekdir-i ?lahi mi dersiniz?</p> 
<p>D�n bir �plak Foto?raf ile h�k�met y?kmak te?ebb�s�nde bulunmu? ki?i, d�nk�
kurban?yla ayn? ad? ta??yan e?inin Mushafl? Foto?raf?'na s???narak muhtemel ve m�stakbel
bir cezadan kendisini kurtarmaya �l???yor.</p>  <p>411 El Neye Kalkm??t??</p>  <p>Kaosa
de?il mi?</p>  <p>As?l kaos bu de?il midir? Bu ?a?k?nl?k, bu ?ekilsiz, bi�msiz, ne id�?�
belirsiz ruh hali de?il midir? Bu korkakl?k, bu kaypakl?k, bu ufunet!</p>  <p>Elden ele s?r?tarak
gezdirilen, "Durun durun ben iyi g�emedim bir daha bakay?m" kahkahal? �plak Foto?raf m?
daha iyi yans?t?r bu kaotik ruh halini yoksa bo? be?i?in ba? ucuna as?lm?? Mushaf m??</p> 
<p>Herkes bilir ki din ilahidir. ?lahi olan ise kaosu de?il kozmosu yani "dengeyi" i?aret eder.</p>
 <p>411 El Kaosa Kalkt? man?etinin yans?tt??? zihniyet dengeye kar?? karma?ay? tercih eden
bir zihniyet idi.</p>  <p>?imdi bir Mushafl? Foto?raf �zerinden denge aray???, hatta �?r?s?
yap?yor.</p>  <p>"Mushafl? E?im" diyor...</p>  <p>"Hac? Dedem" diyor...</p> 
<p>"Muhafazakar Babam" diyor...</p>  <p>Ama Hakk? Bulut'un o sembol ?ark?s?n? s�ler gibi
dahi olsa "Ben buyum" diyemiyor.</p>  <p>Peki siz ne dersiniz buna?</p>  <p>Allah
m�stehak?n? versin demekten ba?ka!</p>  <p>Kaynak: <a
href="http://www.gazetepusula.net/">http://www.gazetepusula.net/</a></p>  <p>Twitter: <a
href="http://twitter.com/tezcanah">http://twitter.com/tezcanah</a></p>
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