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Behzat Ç dizisi ve Türk kanallarý gerçeði

Kitle iletiþim
araçlarýnýn toplum üzerine etkisi yadsýnamaz. Hiç þüphesiz ki bu araçlarýn gerek
yaygýn kullanýmý gerekse hem göze ve hem de kulaða hitap etmesinden dolayý televizyon
ve sinemadýr. Bu sebepledir ki özellikle her eve girmiþ olmasýndan dolayý
televizyon propoganda aracý olarak kullanýlmaktadýr.

Akp iktidarý
döneminden özellikle muhalif olan kanallarýn baþýna gelenler, hakim gücün
propoganda gücünü ele geçirmek istemesindendir. ART, Kanal B , Ulusalkanal,
önceki çizgisi ile Kanaltürk ve son olarak Oda Tv&rsquo;nin hepsinin ortak özelliði
aynýdýr. Basýn özgürlüðünün tam anlamý ile varolduðu ülkelerde yaþanmamasý
gerekenler olaylar bu kanallarýn baþýna gelmiþtir.

Günümüz Türkiye&rsquo;sinde
Türk kanallarýnda milli düþüncesin sesi susturulmuþtur. Hatta milli duruþa
karþý cephe almýþ durumdadýr. Basýn gücü, Amerikancý cemaatlerle ve iþbirlikçi
sermaye basýnýn eline geçmiþ, hemen hergün Türk Ordusu&rsquo;na ve Cumhuriyet&rsquo;in temellerine
kin kusmaktadýr.

Behzat Ç gibi milli hassasiyeti
yüksek olan kiþilerce de ilgi ile takip edilen dizinin bu haftaki bölümüne gözüm
takýldý. Amatörce kurgulanmýþ ve zayýf senaryosuna raðmen kendine özgü
tavýrlarý ile belli bir izleceyi kitlesine ulaþmýþ hafiyelik dizisinde bu hafta
konu, Pkk ve uzantýlarýnýn talepleri için imza toplayan etnik kürtçülere,
ülkücüler saldýrmýþ ve biri de eylemcilerden birini öldürmüþtür. Diziyi
seyrederken, bölücü unsurlarýn uzantýlarý demokratik hak arayan masumlar,
ülkücülerin ise saldýrgan ve huzur bozan insanlar olarak gösterildiði intibaðý
bizlerde oluþmuþtur. Bolca Kürtçe&rsquo;ye ve onlarýn siyasal söylemlerine yer veren
dizinin ana oyuncularýndan biri de imza toplayan kürtçülere destek imzasý
vermiþtir. Dizinin ayyaþ komseri de Türkçe bilmelerine raðmen Kürtçe savunma
yapmak isteyen öðrencilerin taleplerini rededen hakime ters ters bakmýþtýr. Bu
ve buna benzer birçok tavýrla kitle üzerine istenilen yönde ruhbilimsel etki
yapýlmýþtýr.

Muhakkak ki bu dizi
kurgudur, kiþi ve olaylar uydurmadýr. Ne var ki diziyi seyredenler olayý bu
þekilde görmemekte, gerçek hayatla baðdaþtýrmaktadýr. Gerçek ise böyle
deðildir. Gerçek, Türkiye&rsquo;de bozguncu ve azgýnlar pkk ve onlarýn uzantýlarýdýr.
Bu gerçeði en basit þekilde son zamanlardaki haber arþivlerini tarayarak
görebiliriz.

Son üç aydaki
haberlerden sadece bir kaçý.

8.12.2012

Ýstanbul
Bahçelievler'de iki kiþi polis merkezine önce el bombasý attý. Saldýrganlar
daha sonra uzun namlulu silahlarla polis otomobillerini taradý. 1*
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2.12.2012

Mersin'de terör örgütü
yandaþlarý 'hýrsýzlýk olayý var' diyerek polisi tuzaða düþürerek pompalý
tüfekli saldýrý düzenledi. 2*

14.12.2012

MERSÝN'de terör örgütü
PKK yandaþlarý tarafýndan bir markete atýlan molotofkokteyli yangýna neden
olurken, alýþveriþ yapan vatandaþlar ise korku dolu anlar yaþadý. 3*

5.10.2012

Hakkari'de polise bombalý
tuzak.Hakkari'de
polis aracýnýn geçiþinden hemen sonra patlama meydana geldi. 4*

31.8.2012
Bombacý
Filiz Þanlýurfa'da PKK Adýna Ýmza Toplamýþ.Gaziantep saldýrýsýný düzenleyen ve
birçok masum insani bomba layarak öldüren terörist Murat Filiz, daha önce
Diyarbakýr, Adana ve Þanlýurfa'da örgüt suçlarýndan tutuklandý. 5*
14.8.2012

Mersin'de bazý iþyeri
ve araçlara molotofkokteylli saldýrýda bulunduklarý belirlenen 18 yaþýndan
küçük 4 kiþi, polisin düzenlediði operasyonla yakalandý. 6*

....

Görüldüðü gibi yakýp
yýkan, saldýran. Hem halka hem de güvenlik güçlerine zarar veren ülkücüler
deðil bölücülerdir. Peki bu gerçeðin halka böyle yansýtýlmamasý kime hizmet
ediyor olabilir? Türk Milleti&rsquo;ne hizmet etmediði açýktýr.

Yeri gelmiþken &ldquo;Öyle
bir zaman geçer ki&rdquo; adlý dizide de dizinin sevilen genci bir ülkücü tarafýndan
vurulmuþtur. Yani yine milliyetçiler katil olarak gösterilmiþtir. Nedense kimse
kürtçü komünistlerce öldürülen 5500 ülkücüden bahsetmez. Öldürülen ülkücüler bu
dizideki gibi kurgu deðil tamamen gerçektir. Nedense sözde Türk basýný bunlara
yer vermez. Zamanýn da þehit edilen Türk milliyetçilerinin katillerine Avrupa
ülkeleri iltica hakký tanýmýþ ve rahat bir hayat sunmuþtur. Bu katiller zamanla
Pkk bünyesine katýlmýþ, Türk Milleti&rsquo;ne düþmanca tavýrlarýna kaldýklarý yerden
devametmiþlerdir.

Görülüyor ki Türk
Milleti&rsquo;nin hakkýný savunacak ve milletimize gerçekleri açýklayacak milli basýn
gücüne acilen gerek duyulmaktadýr. Basýnýn milli hale getirilmesi hükümetlerce
deðiþmeyen bir devlet politikasý haline getirilmelidir.
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Savakcan

Kaynak

1* http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22111660.asp

2* http://www.marmarahaber.net/mersinde-polise-hain-tuzak_haberi_29151.html

3* http://www.youtube.com/watch?v=pzIkP3Ey_Ic

4* http://www.haberturk.com/gundem/haber/782500-hakkaride-polise-bombali-tuzak

5* http://www.urfadagundem.com/bolge-gundemi/bombaci-filiz-sanliurfada-pkk-adina-imza-toplamis-h2530.html

6* http://webtv.hurriyet.com.tr/2/36674/0/1/teroristler-markete-molotof-atip-boyle-dehset-sactilar.aspx
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