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TEBRİKLER VE ELVEDA EKPRESS 
 
 
 
 Evet haklısınız "O gün... Bu gün"; 2 Temmuz 1993. Ve tebrikler üzerinize aldığınız 
rolü çok iyi oynamışsınız. Doğrusu güzel bir kapak hazırlamışsınız. Ve... Ve 2 Temmuz 
1993´ü iyi tüketmişsiniz. 
 
 Sakın Zeki Çoşkun imzasının arkasına sığınmayın. Kapak Z. Çoşkun değil, Express. 
Ve doğrusu 1970'lerden başlayan bir süreçte Orta ve Doğu Anadolu için Alevi=Kürt ve 
Sünni=Türk denkleminin tek sorumlusu imza sahibi olamaz. Hele kapak yapılmış bir yazıda... 
 
 Artık kargaların bile güleceği böylesine yanlış ve bilgisizce bir değerlendirme biçimi, 
doğal olarak "siyasal sistemin iflası, toplumsal grupları bir arada tutan değer ve kurumların 
geçersizliği" gibi safsataları da getirir. Devekuşları bile kanla büyüyen böylesi bir sistem 
karşısında kafalarını kuma gömerek bunları söylemezdi. 
 
 Hele hele 2 Temmuz öncesi yapılan hazırlıkları da yan yana ekleyip, sonra da Elia 
Canetti destekli senaryonuz bir harika. Rolünüzü en iyi oynadığınız yerlerden birisi burası. 
Doğrusu önceden hazırlanan bir kitle, ancak bu şekilde "Doğal Kitle" haline gelebilir. 
İsterseniz Sivas'taki doğal kitle teorinizi bir de G. Osman Paşa ile karşılaştırın. Başarınızın 
boyutlarını daha iyi anlıyacaksınız. 
 
 Ancak kabul etmeli ki rolünüzü en iyi oynadığınız yer, "Devlet-İktidar Erk"inin 
şaşkınlığı, teslimiyeti ve bununla bağlantılı olarak "Yargı Erki"nin de "kitleye teslim 
oluşu"nda oynamışsınız. İsterseniz bundaki başarı ölçünüzü de G. Osman Paşa ile 
ölçebilirsiniz. 
 
 Gerçekten tebrikler, rolünüzü iyi benimsemişsiniz. İlkesizliğin ilkeleri içinde; 
güçlenen sistemin nasıl iflas ettiğini, toplumsal gurupları bir arada tutan değer ve kurumların 
güçlenirken nasıl geçersizleştiğini, istediğini elde eden devlet-iktidar erkinin ve amacı 
meşrulaştıran yargı erkinin nasıl kitleye teslim olduğunu (?!!!), sayenizde çok iyi öğrendik. 
Hiç merak etmeyin rolünüzü iyi oynadınız ve fark edildiniz. Ancak, tükettiğiniz "Sivas" için, 
tükettiğiniz her "bilgi kırıntısı" için sakın alkış beklemeyin; sadece izleyici oyununuzu 
beğenmedi ve bir seyirci koltuğu boşalıyor, o kadar. 
 
 Ve size, Sivas Olayı´ndan mesajını alarak kendine biçilen rolü kabullenmişlerin 
yanında iyi şanslar. Yalnız son bir rica; Freud'un açtığı çukurun biraz daha dibine düşerken hiç 
olmazsa üzerinizdeki o t-şhortları çıkartın. Çünkü, okuyucusunu aldatanların başkaları için 
"Gazeteniz sizi aldatıyor"u hiçte hoş değil. 
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