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yaz?s?nda Bekir Co?kun'un Genelkurmay Ba?kan?na k�ek imas? yapt??? yaz?s?n?
de?erlendiriyor... </p>      <p>�</p>  <p><strong>Ho?t</strong></p>  <p>"Sahipsiz kurt, o gece
boyal? kul�benin ��nden ge�rken g�d� onu... �k bak?ml?, ?i?man, keyfi yerinde,
kul�besinin i�nde �le oturuyordu ayn? soydan gelen k�ek.. Selam verdi: 'Merhaba/
'Merhaba...'/ "Ad?n ne?.../ 'Pa?a...' / Merak etti: '?u ��ndeki ?ey ne Pa?a?..' / 'Yemek
taba??m...' / '?�nde ne var?..' / 'Kemi?im...'/ 'Ya ?u yumu?ak koltuk gibi olan...'/ 'Minderim...
�erinde oturay?m diye...'/ 'Kim veriyor bunlar??..' 'Sahibim...' / 'Peki ?u omuzunda parlayan
ne?.."/ "Tasmam..."/ "Ne i?e yarar?..." /'Sahibim ... nereye �kerse oraya...'..."</p>  <p>Bu
sat?rlar bendenize ait de?il.</p>  <p>Hani ?u se�mlerden istedi?i sonu��kmay?nca Anadolu
insan?na �G�e?ini Ka??yan Adam� diyerek hakaret eden k�eci var ya...  Bekir Co?kun...
??te o...</p>  <p>Al?nt?lad???m sat?rlarda kimi k�ek yerine koyuyor dersiniz?</p> 
<p>Okumas? yazmas? olmayan bir insan bile i?itti?inde anlar. Her ne kadar a�k� ad?n?
yazacak cesareti bulamasa da, kelime oyunlar?yla Genelkurmay Ba?kan?�n? kastediyor.</p> 
<p>Neden?</p>  <p>Bekir beyin y?k?lmas?n? arzu etti?i mevcut iktidar? devirmek i�n gaza
gelmiyor, bu t�r d�?�nenlere pey vermiyor diye.</p>  <p>Halk? aptal yerine koyanlar?n
zekas? bu kadar i?te!</p>  <p>Al??m??lard? i?lerine daha do?rusu patronlar?n?n i?ine
gelmeyen iktidar? devirmek i�n askeri tahrik edip halk?n �st�ne salmaya. ?imdi bu zevkten,
keyiften, hazdan mahrum kald?lar. Dertleri o.</p>  <p>Darbe yapm?yor, muht?ra vermiyor diye
Genelkurmay Ba?kan?�n? k�ek yerine koyup, omzundaki y?ld?zlar? tasma olarak tasvir eden
bu a?a??l?k zeka, y?llar boyunca patronunun en k��k yanl???na g?k diyememi? bir kuru
kursak olarak ya?am??t?.</p>  <p>Sermaye g�gesinde nemalana nemalana ye?erip, �ben
oldum art?k millete istedi?im gibi hakaret ederim� ayr?cal???na sahip oldu?unu
zannetmi?ti.</p>  <p>Bu yarat?k t�r�n� do?uran, emziren, besleyip b�y�ten bir sistem vard?
�nk�.</p>  <p>O sistem ilk kez yalpalad?, sars?ld?, yeri �t�.</p>  <p>Halk?n pe?pe?e
patlatt??? ��tokatt? o asalak g�ruhu besleyen sisteme yer �t�ren.</p>  <p>Bu y�zden halk
d�?man? kesildiler.</p>  <p>Bu y�zden halka �g�e?ini ka??yan adam� dediler.</p>  <p>Bu
y�zden halk? �bidon kafa� ilan ettiler.</p>  <p>Halk?n villalar?ndaki k�ek kadar de?eri yoktu
g�lerinde.</p>  <p>�d�?�nde an?s?na kitaplar yazacak kadar y�celttiler k�eklerini.</p> 
<p>G�gesinde beslendikleri sermaye gruplar?n?n s��rd�?� insanlar, yoksul Anadolu
insanlar? umurlar?nda bile olmad?.</p>  <p>O insanlar kendi gelecekleri ad?na sand??a oy
att?klar?nda, onlar halk? ta? ya?muruna tuttular.</p>  <p>Askeri d�rtt�ler, yarg?y? d�rtt�ler,
�niversiteleri d�rtt�ler.</p>  <p>28 ?ubat en bariz �ne?idir, d�rte d�rte ad?n? postmodern
koyduklar? darbe ile h�k�met devirip, halk?n defterini d�r�p kasas?ndan yakla??k 80 milyar
dolar?n pe?ke? �kilmesine vesile oldular.</p>  <p>?imdi bunu tekrar yapamaman?n �kesiyle
salyal? sat?rlarla sald?r?yorlar.</p>  <p>Ellerinden gelse, g�ne?e �kmaktan �kinmeseler,
kendi g�gelerinden korkmasalar ger�k sat?rlarla halka sald?rmaktan da �kinmezler asla.</p> 
<p>28 ?ubat�ta �Gerekirse Silah Kullan?r?z� man?etiyle g�terdiler bunu.</p>  <p>Att?klar?
iftiralarla g�terdiler.</p>  <p>Sokakta �niversiteli gen�k?zlar?n ba??ndaki �t�y� par�lamaya
kalkanlar? y�celterek g�terdiler.</p>  <p>?imdi yapam?yorlar.</p>  <p>Onlara te?ne kalmad?
zira.</p>  <p>Korkuyorlar. Yediklerinin kusturulmas?ndan korkuyorlar. Hukuktan korkuyorlar.
Haktan korkuyorlar. Ve elbette halktan korkuyorlar.</p>  <p>O y�zden bir zamanlar s?rmal?
kap?s?ndan ge�rken yerlere kadar e?ildikleri Genel Kurmay Ba?kanl???�n? hedef al?p, Genel
Kurmay Ba?kan?�na hakaret ederek sald?r?yorlar.</p>  <p>Aynaya bakmadan, kendi
s?fatlar?n? ona y�kl�yorlar.</p>  <p>Ne dersiniz bunlara siz?</p>  <p>Hani size �g�e?ini
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ka??yan adam� dedi?inde s�lemi?tiniz lisan-? hal ile.</p>  <p>??te o!</p>  <p>�Ho?t!� mu
demi?tiniz?</p>  <p><a target="_blank"
href="http://www.gazetepusula.net/kose-yazisi.php?yazi=125">http://www.gazetepusula.net/</a
> </p>
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