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BASINA VE KAMUOYUNA

TARĐH PROVOKATÖRLERĐ AFFETMEYECEKTĐR
Tüm ülkeyi saran, dünyanın dört bir yanından ses getiren Gezi parkı direnişinin başlangıcında yine
bildik söylem vardı; bunlar marjinal gruplar.
Đsyan büyüyüp kitleselleşince bir ek yapıldı; provokatörler var. Masum insanları devlete karşı
kışkırtıyorlar! Bu da tutmadı.
Direniş büyüdü, kitleleri kucakladı. Her renkten, her dinden, her meslekten genç yaşlı, kadın erkek
sokaklardaydı. Yıllarca egemenlerin toplumu türk-kürt, alevi-sünni, müslüman-ateist vb. diyerek
bölüp parçalama çabalarına karşı "insanca" bir karşı çıkış oldu GEZĐ.
Đnsana, doğaya ve geleceğimize sahip çıkan barışçıl bir karşı çıkış.
Ülkemiz toplumsal meşruiyeti olan, en temel insani talepler doğrultusunda kendiliğinden örgütlenmiş
bir hareketin devinimini yaşarken başbakanın kasımpaşalı edasıyla sesi geldi;
"Çapulcular, anladığınız dilden konuşurum"
Haddine olmayan bir toplum mühendisliğine soyunan RTE sürecin başından beri toplumu bölmeye,
ötekileştirmeye çalıştı. Olmadı, tehditlere başladı; Ülkenin değil kendi ideolojisinin "başbakanı"
olduğunu fütursuzca ilan etti; "evinde zorla tuttuğum %50 var"
Dalga dalga yükselen direnişin müslümanları da kucakladığını, Taksim'de namaz kılınıp, kandil duası
okunduğunu görünce hepten zıvanadan çıktı. Yandaş medyayı saldı hemen. "camide içki içildi" yalanı
çıktı ortaya.
Cami imamından, islamcı medya kadar "camide içki içilmedi" denmesine rağmen müslüman halkı
provoke etmeye çalışıyor.
Irak'ta camiye postalları ile girip camiyi işkencehaneye çeviren Amerikan askerleri için "sağ salim
evlerine dönmeleri için dua ediyorum" diyen RTE, Beşiktaş'ta polis teröründen kaçıp camiye
sığınanları kullanarak dini duyguları istismar ediyor.
Hayır, sağduyu, olgunluk filan beklemiyorduk.
Ama toplumu bölmeye çalışmayı, halkı birbirine karşı kışkırtmayı, tahrik etmeyi de beklemiyorduk.
Polis şiddeti çözüm olmadı. Polis terörü insanlık onurunu yenemedi. Şimdi RTE ateşle oynuyor.
Dini duyguları kaşıyor. Toplumu kamplara bölmeye çalışıyor. Gerginlikten, kaostan medet umar hale
geldi. Dini alenen siyasete alet ediyor.
Bu çok tehlikeli bir oyundur.
Bilinmelidir ki halkın sağduyusu bu oyunu da bozacaktır.
Nasıl polis terörünüz aciz kaldıysa, yandaş basınınız pes etmek zorunda kaldıysa,
bu oyun da bozulacaktır.
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Halkı birbirine kırdıramayacaksınız.
Ama tarih provokatörleri affetmeyecektir.
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