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width="137" />AHMET TEZCAN  <br /><br />Samimiyet denilen ?ey bu kadar m? zordur? Bir
gazeteci tam 20 y?l okura, topluma ve kendisine ters d�?me pahas?na bu kadar m?
hedonizmin esiri olur?            </span> <span style="font-size: 12pt;"><br /><br />Demokrasi
diyerek, laik s�slemeler yaparak, bas?n �g�rl�?� kisvesine b�r�nd�rerek, o kal?ptan bu
kal?ba d�erek ki?isel tercihi olan ya?am bi�mini "genel kabul" haline d��?t�rebilmek i�n
nas?l bu kadar gayretke? olabilir?<br /><br />Ve nas?l ba? tac? edilir de �vresine, toplumunu,
�vresini, ailesini hatta babas?n? bile inkar edebilecek kadar g�� ve g�l� ba?lanm?? m�ridler
toplayarak Hedonist Guru haline gelebilir?<br /><br />Hedonizm; bilinen ilk pespaye anlam?
�zerinden, sinsice b�t�n ideolojilerin ve inan�ar?n �st�ne �km?? bir inan�ve ya?am bi�mi
haline geldi bu �lkede.<br /><br />Tabula?t?r?ld?, kutsand? ve ki?isel tercihten �kart?l?p,
kurumsalla?t?r?larak toplumun b�t�n katmanlar? taraf?ndan kabule mecbur hale getirildi.<br
/><br />Benmerkezci yap?lar?n?n b�t�n varyasyonlar?n? sergileyerek, a?a??lama, yok sayma
ve yok etme hazz?n? b�t�n h�crelerine amir k?lan bu hedonist "kullar?n" ana tap?na??n?n
"h�rriyet" olmas? bir tesad�f m�d�r yoksa garip bir cilve midir, bilmiyorum.<br /><br />***<br
/><br />Aynalardan, yans?malardan, g�gelerden ar?nm?? bir yery�z�nde ya?ayabilseydik
belki bir anlam? olabilirdi "be?er" tesmiye edilen mahlukun bu t�r�ne dahil olmak!<br /><br
/>Fakat aynalar var ne yaz?k ki ve bize kendi y�z�m�z� g�teriyor!<br /><br />Aynalarda bir
kez kendimizle g� g�e geldikten sonra, ba?ka g�lere ne suretlere b�r�nerek g��nsek de,
kendi i�d�nyam?zda o �hre asl?n? hep muhafaza edip, bir diken gibi bat?p durmaya devam
edecektir ��r boyu.<br /><br />Kula??m?zda bir f?s?lt?, beynimizde bir yank?lanma olarak
ruhumuzu burmaya, "Bo? yere renklere b�r�nme, kal?plara d��lme, sen asl?nda busun"
diyerek can s?kmaya devam edecektir.<br /><br />Aynalardan ka�ak bile vitrinlerden
ka�m?yoruz. Ve �hremize y�elmi? insan g�lerinden... Ki onlar, " insan g�leri" her ne kadar
�ekile?tirsek de "yalanc?" bile de?il, sahici birer aynad?r bize kendimizi g�teren.<br /><br
/>?nsanlar... E?lerimiz... �cuklar?m?z... Dostlar?m?z.. Ve di?erleri... Hatta d�?manlar?m?z...
�eledi?imiz, iteledi?imiz, a?a??lad???m?z, sildi?imiz, ba?kala?t?rd???m?z,
yabanc?la?t?rd???m?z "insan g�leri"...<br /><br />Her ne kadar yok saysak da, g�mezden
gelsek de, �emsemesek de varlar, oradalar ve g�lerimizin ta i�ne bakarak g�bebeklerinde,
g�bebeklerimizi yani ruhumuzu �r?l�plak g�teriyorlar bize.<br /><br />Kendinden ka�an?n
yine sadece kendine m�mk�n olabildi?i "amans?z ve imkans?z" bir d�nyada ya??yoruz.<br
/><br />Hal b�le iken yal?t?lm?? bir halde "ayn?" kalabilmemiz ne kadar m�mk�n ve
inand?r?c? olabilir ki?<br /><br />***<br /><br />"Pornografik bir �?da ya??yoruz" demi?ti bir
dost, belki de bu �r?l�plakl???m?z? i?aret ederek.<br /><br />B�t�n bu �r?l�plakl???m?za
ra?men, makamlar, mekanlar, markalarla dokudu?umuz "haz" kaftan?yla kendimizi var saymak
cehaletine teslimiyetimiz ne y�rek da?lay?c? bir kand?rmacad?r.<br /><br />?nsan; kendisiyle
g� g�e gelmekten ve kendisiyle g� g�e gelmenin anlaml? faturas?ndan ka�mayacak tek
yarat?k bu alemde.<br /><br />Bir an kendi bak??lar?na yakalanm?? insan?n �r?l�plakl???
kadar �rpertici ne olabilir?<br /><br />G�lerine mil �kilmi? bir ��bile, d�?lerinde kendisiyle
g� g�e gelmekten kurtulamayacak bir yarat?l?? esprisine mahkum iken, bakar k�
tav?rlar?m?z?n zavall?l???ndan ?st?rap duymayacak bir y�rek, bir �?nemlik et par�s?ndan
daha de?erli olabilir mi?<br /><br />Hedonizm bu ?st?rab? ortadan kald?rabilir mi?<br /><br
/>"Haz" s�c�?�ne mahcubum. Zira bu �lkede kurumsal yap?larla techiz edilerek bir toplumsal
ya?am bi�mi olarak dayat?lan bu fosil "din", s�l�klerde "haz" s�c�?�yle anlat?lmaya
�l???l?yor ama "haz" o kadar masum, o kadar insana dair bir s�c�k ki, k?yam?yorum.<br
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/><br />Hedonizm denildi?inde, hele bu �lke s� konusu ise "kemiksizlik hali" nitelemesinden
daha ��? gelmiyor akl?ma.<br /><br />***<br /><br />Bu "kemiksizlik hali" otuz y?ll?k meslek
hayat?m?n son yirmi y?l?nda sinsice "bas?n �g�rl�?�" kapsam?na al?narak
egemenle?tirildi.<br /><br />Ger�?i e?ip b�kmek, hakikate taklalar att?rmak, �murlar s?�at?p
yaftalar asmak bilinen b�t�n mesleki -dolay?s?yla insani- de?erlerin yerine "yeni de?erler"
olarak ikame edildi.<br /><br />Medya Mahallesi birka�c?l?z itiraz d???nda Hedonya ?ehri'ne
ta??nd?.<br /><br />Haz Gazetecili?i yap?yoruz ?imdi, hakikati bu. ?stesek de, itiraz etsek de,
kar??ym?? gibi g��nsek de "?ehrin insan?, ?ehrin insan? ?ehrin" de?il miyiz?<br /><br
/>Aynalardan ka�bilsek bile, vitrin camlar?ndaki aksimize ald?rmasak da,
"konu?land?r?ld???m?z" nehir kenar?nda y�z�m�z� suda y?kamak i�n e?ilmesek de, ?air
?smet �el'in dizeleri, kelimeleri, terkipleri dizba?lar?m?z? �zmeye yetecek kadar ustaca tarihe
not d�?m�? bizim i�n, bize dair.<br /><br />Tanr? topraktan yaratt??? insan?n "kend'��ne"
eri?ebilmesinin s?rr?n? bir kum tanesine saklam?? da "ayna tutmu?" y�z�m�ze.<br /><br
/>Ve sonra ?airleri yaratm??; aynalar? k?rarsak ?ayet bir g�n, kendi y�z�m�zden, kendi
��m�zden ka�p uzakla??rsak, hakikat m�nadileri olarak bizi bize davet etsin diye sanki.<br
/><br />Bir s�redir tak?l?p kald?m, ?smet �el'in "?ehrin insan?, ?ehrin insan? ?ehrin"
terenn�m�ne.<br /><br />Sahteli?imden utanarak, sahici yan?m?n geri verilmesini umarak
as?l? kald?m m?sralar?nda.<br /><br />Ba?kas?n? bilmem, bilemem kendim kadar. O y�zden
kendi mahallemin cafcafl? sokaklar?nda dolanarak bir samimiyet �?r?s? olarak okudum
yeniden yineleye yineleye...<br /><br />?smet �el'in "Kaypak ilgilerin, zarif ihanetlerin, bozuk
paralar?n, sivilcelerin, pahal? zevklerin, ucuz cesaretlerin insan?" dedi?i bizler de?il miyiz?<br
/><br />Bizler, Hedonya ?ehri'nin Medya Mahallesi sakinleri...<br /><br />Yani gazeteciler....<br
/><br />Ne kadar da �pla??z, �r?l�plak ve zavall?!<br /><br />"Biz art?k bunlar olarak
gidiyoruz<br /><br />Eylesin neyleyecekse ?ehrin insan?" <br /><br /><br />NOT: Bu yaz?
Zaman Gazetesi'nin Pazar Eki'nde yay?nlanm??t?r.</span>
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