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TEZCAN <br /><br />Ya? ilerledi ya, senesini tam hat?rlam?yorum, ?stanbul'daki Japonya
Ba?konsoloslu?u'nun bas?n ata?esi aram??t? bendenizi. O g�nlerde kim bilir ka�nc? kez
i?sizdim. Hen�z Devlet Kap?s?'ndan i�ri girmi?li?im yoktu.        <br />"Sizin internette
kurdu?unuz D�d�nc� Kuvvet Medya sitesini iki y?ld?r takip ediyoruz." dedi Japon ata?e. "Bu
nedenle T�rk medyas? hakk?nda en sa?l?kl? bilgileri sizden alabilece?imizi d�?�n�yoruz.
Bize bir brifing verir misiniz?" <br />  <p>Verdim gitti. <br /><br />Adamlar Japon, benim gibi
de?iller ki, �l???p gelmi?ler, sorular haz?rlam??lar, brifingi kendi �lkemin medyas? hakk?nda
benim i�n bir imtihana �virmek i�n u?ra?m??lar. ?ayet bunlar benim Son Samuray filminde
seyretti?im adam?n torunlar?ndan iseler, sorular? da keskin k?l?�olacakt?r d�?�ncesiyle
�rperdim. Fakat davet edildi?im bina diplomatik olarak Japonya say?l?yor ise de, binan?n
bulundu?u ?ehir benim �lkemin s?n?rlar? i�nde, �stelik eski bir ba?kent ve hatta payitaht idi.
Onlar?n Son Samuray'lar? varsa bizim de Son Osmanl?'m?z vard?. Yand?m Ali edas?na
b�r�n�p "Haydi sorun ne bilmek istiyorsan?z." diyerek atak yapt?m. <br /><br />?lk soru
hi�de Samurayca de?ildi. Aksine K?rm?z? Ba?l?kl? K?z naifli?indeydi: <br /><br
/>"Gazeteleriniz niye bu kadar �k renkli ve ba?l?klar ni�n bu kadar kocaman kocaman?" <br
/><br />B?y?k bile buramad?m bu naif soruya. <br /><br />Kim bilir ka�nc? kez i?sizdim.
Hen�z Devlet Kap?s?'ndan i�ri girmi?li?im yoktu. Kahvalt? bile yapmam??t?m. �keliydim.
Dolay?s?yla mizah duygusundan uzakt?m. <br /><br />"Okurlar?n? haaaaam diye yutmak i�n
yavrum!" demedim. <br /><br />"Bizde gazeteler okunmak i�n de?il, bak?lmak i�ndir."
c�mlesinden ba?lad?m ama nereden �kt???m? bilemedim. "?kinci soru nedir?" diyene kadar
iki saatten fazla s�re ge�i?ti. Adamlar g�l�msediler. Beni korkutan defterlerini kapatt?lar.
"Sorular?m?z?n tamam?n? biz sormadan cevaplad?n?z." diyerek kalk?p ��mde Japonca
e?ildiler. <br /><br />D??ar? �kt???mda hafifledi?imi hissettim. �kemden eser kalmam??t?.
<br /><br />Aradan bilmem ka�y?l ge�i. ?? buldum. Devlet Kap?s?'ndan ge�im. Hatta ben
devletl� iken o Japon ata?e ile bir kez daha kar??la?t?m ama bu sefer kendi �lkesinde,
Tokyo'da, merkeze al?nm??t?. Bizim Ba?bakan?m?z ile s�le?i yapacak Japon gazetecilerle
ilgileniyordu. Kar??la??nca "Gazeteleriniz h��renkli mi?" diye sordu. "Ba?l?klar h��kocaman
m??" <br /><br />"Evet �le!" dedim. "H��okunmuyor, bak?n?yorlar. H��anlatm?yor,
ba??r?yorlar." <br /><br />Habert�rk �kmam??t? tabii. Ey�p Can, Radikal'in genel yay?n
y�etmeni olmam??t?. Tav?an Karde?, Nehir K?y?s?'na �kilmemi?, hatta umreye bile
gitmemi?ti. Ger� Cem Uzan'?n yerinde yeller esiyordu ama k�e yazarlar?ndan kimileri
h��Ba?bakan'?n kap?s?na Patroni?i Elyaz?lar? ile geliyor, al? al moru mor �kmalar?na
ald?rmadan, kap?dan �k?p bacadan girmeye �l???yorlard?. <br /><br />Oysa tas eski tast?
ama kimse hamam?n yeni hamam oldu?unu anlamak istemiyordu. <br /><br />Sonra Habert�rk
�kt?. Gazete boyu bir nebze k?sald?. Derken Ey�p Can genel yay?n y�etmeni oldu. Radikal
"k��l de cebime gir" tabirince ufald?. Fakat ba?l?klar eskisi gibi. Okurunu haaaam diye
yutmaya �l??an, b���diye ��n� patlatmaya �l??an puntolar, gazetelerin etek boylar?na
nisbetinde ayn? kald?. <br /><br />Japon'un Son Samuray'? bendeniz Son Osmanl?'y?
dinlemek �zre davet etti?inde ne Ergenekon Davas? vard? ne de Can Atakl?-Rasim Ozan
ikilisi. Soru sorana balans ayar? �ken Pamuko?lu Pa?a'n?n ad?n? bile duymam??t? kimse
daha. <br /><br />Bu y�zden televizyonlarda kay?nvalidemin tabiriyle "ku? gibi �?r???p duran
adamlar"dan s� edememi?tim hi� <br /><br />Etsem ne olacakt? ki? Sonu�de?i?meyecek,
bizim medyac? milleti yeni hamamda eski tasla su d��nmeye devam edecekti.. <br /><br
/>Bunlar? yazmayacakt?m asl?nda bug�n. Yaz?ya ba?larken ilk c�mlem g�nler �cesinden
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belliydi. <br /><br />"Naipaul kadar ta? d�?s�n ba??n?za!" diye girecek, Hilmi Yavuz'undan
Cezmi Ers�'�ne, Salih Tuna's?ndan Ey�p Can'?na, Ahmet Hakan'?ndan Oray E?in'ine ver
veri?tir vur k?r??t?r yap?p �kacakt?m. <br /><br />"Yazarlar da bir ulustur, o nedenle bir
parlamentolar? olmal? ve bir araya gelip yazarlar ulusunun sorunlar?n? o parlamentoda
tart??mak �zre Avrupa Yazarlar Parlamentosu'nu kurduk" diye sa�alayan Nedim G�rsel'i de
anmadan ge�eyecektim. <br /><br />"Parlamentonuz bats?n e mi?" diyecektim, vazge�im. Ad?
Ahmet, soy ad? bluejean olan k�lt�r organizasyonu deham?za da bir iki �rp??t?racakt?m ara
yerde. Ondan da vazge�im. Hatta Paolo Coelho-Robin Sharma-?clal Ayd?n ��emesinden
imbiklenmi? A?k Doktoru Mehmet Co?kundeniz iksiri tad?nda bir hikmetli s� ile bitirecektim
yaz?m?. Ondan bile vazge�im. <br /><br />Bitirmeyece?im bu yaz?y?... <br /><br />B?rakt?m
b�lece kals?n... <br /><br />Ben elimde eski tas, yeni hamamda su d��nmeye devam
edeyim!</p>  <p>NOT: Bu yaz? Zaman Gazetesi'nin Pazar Eki'nde yay?nlanm??t?r.</p>
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