GORD~DNE KATILMIYORUM AMA ....

Avrupa gazetesinin yakm geymi~te mahkeme tarafmdan cezalandmlmasl Klbns Rum
toplumunu duyarslz buakmadl ve gerek iyte, gerekse dl~ta protestolar yaplldl. Gazeteye
verilen kuyuk du~iiriicu ceza sadece "rahatslz edici muhalifbaslm" susturmak olarak
yorumlanabilir.

Bu olay, ulkemizdeki anti-demokratik olaylar zincirine, geymi~te Hikmet ve Gurkan,
yakm geymi~te Kutlu Adah'nm oldiiIiilmeleri olaylanna yeni bir halka ekledi.

Denkta~'m

kurdugu ve korudugu duvara ragmen Klbnshlar olarak Klbns'ta olup

bitenlerden rahatslz olmamamlz miimkiin degildir. Ozellikle sozkonusu olay ulkemizdeki
demokrasinin adml Avrupa ve otesinde karahyorsa....

Guneyde var olan kusurlar da yoktur. Ancak insanlar fikirleri nedeniyle oldiiriilmuyorlar.
iftirada bulundugu gerekyesi ile mahkemeye verilen gazetelere - Avrupa gazetesinin
iftirada bulundugunu var sayahm- mantlkh oranda ceza verilir. Onlann varhgtm
tehlikeye sokmayacak, yok sesliligin devamml miimkiin kllacak ceza verilir.

AkIlh bir ki~i olarak Denkta~, kendinin iki toplumu kahcl olarak ayuma ve ulkeyi
Klbnshlardan annduma politikasma kar~l ylkanlan susturamayacagml anlamasl
gerekirdi. Turkiye Avrupa'nm kaplSlm yalarken ve insan haklan konusundaki sicilini
diizeltmesi beklenirken, Denkta~'m, fa~ist yontemler kullanarak Tiirkiye'ye yardlmcl
oimadigtru anlamasl gerekir.

Bir gazeteyi kapatusa, ba~ka bir gazete yaymlanacak ve bazl cesur gazetecilerin agzl
kapanusa, onlann yerini ba~ka1an alacak.

Denkta~

kendi

gorii~lerinin

ve amaylarlrun

dogrulugu konusunda insanlan ikna etmek istiyorsa, bunu ~iddet kullanarak, antidemokratik yontemlerle,
yapsm.

geymi~teki

hatalan tekrarlayarak degil, fikirlerini ortaya koyarak

"Kendi rahatml" istedigi iyin ses ylkannayan yoklan oldugu gibi, baskl, korkutma ve
cinayetler kar~lSlnda teslim olmayacak yok insanm da var oldugunu, yeterli deneyimi
oldugu iyin Denkta~'m anlamasl gerekirdi.

Ne yaparsa yapsm, Denkta~ Klbnshlann kendi ulkelerinin iyiligini

du~unmemelerini

saglayamaz. Her iki tarafm da geymi~te yaptIgl hatalarm, iilkemizin siyasi

kurtulu~u

olaslhgml Ylkmasma hiy kimsenin izin vennemesi gerekir.

Klbns Turk toplumu, Turk mudahalesi oncesinde ve sonrasmda yektigi me~akkat
nedeniyle yorulmu~ olabilir. Ancak, demokratik bir toplum yolu ile onurlu ya~am
fikrinden vazgeymeye niyetli olmadlgI goriiluyor.

Her iki tarafm da milliyetyileri, kuyUk ulkemizde ban~ iyinde ya~amamlza, aramlzda
yeniden giiven kunnamlza, toplumumuzu Tiirkiye'nin de uye olmak istedigi
Avrupa'dakine benzer ~ekilde yeniden in~a etmemize kan~masmlar.

A vrupa gazetesi ile

dayam~mannzl

dile getiriyoruz. Cesaretli gazeteciligi nedeniyle onu

kutluyoruz ve demokratlara yonelik tehdit ve baskllann son bulmasml diliyoruz.
Demokrasilerde, serbest ifadenin toplumun oksijeni oldugunu hatIrlatmamlza gerek yok.
Voltaire'in dedigi gibi " Gorii~lerine katIlffilyorum, ama bunlan ifade etme oZgiirlugune
sahip olman iyin olmeye hazmm".
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