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<p><img style="float: left; margin-right: 8px;" width="200"
src="images/stories/resimler/ahmet_tezcan280.jpg" />K�e yazarl???nda �slup pespayeli?i yeni
de?ildir.</p>      <p>�</p>  <p>Yeni olan �r� boyunca pespayeli?e y�z vermeyip de i? tiraja,
pop�ler k�lt�re ve tabii ki kuyru?a dokununca dengesini kaybeden yazarlar?n d�?t�?�
ac?nas? haldir.</p>  <p>Peki �nek vereyim.</p>  <p>�k iyi bir romanc? olmas?na ra?men
Taraf Gazetesi u?runa Ahmet Hakanla?ma s�recine girmi? olan Ahmet Altan bu t�r �neklerin
en �k i�ac?tan?d?r. Hadi Ahmet Hakan �st�ne yap???p kalm?? s?fatlardan kurtulup yeni bir
mahallede test edilip onaylanma merhalesinde oldu?u i�n yaz?lar?nda pespayeli?i dikkat
�kmeye yarar bir ara�olarak kullan?yor diyelim. Ya Ahmet Altan'a ne oluyor? Onun gibi kendini
a?m?? bilinen bir yazar, nas?l oluyor da �ellikle Ba?bakan s�konusu oldu?unda Ahmet Hakan
pespayeli?ini neredeyse birebir taklid eder derekeye d�?�yor?</p>  <p>Ba?bakan'a
Day?lanma trendinin gazete tiraj?na katk?s? tart???lmaz. Day?land?k� haftal?k ortalama
sat??lar art?yor. Ger� Ba?bakan da kendisine day?lanan oldu mu dayanam?yor, an?nda laf
yeti?tiriyor ve gazetenin bayi sat???na bir anlamda reklam deste?i sa?l?yor. Bu etkile?im
s�rd�k�, yazar �slubu gazete sat???na ters oranda a?a?? iniyor. ?u s?ralarda Ahmet
Hakanla?ma s�recinde olan ini?, bu durum devam edecek olursa Kabz?mal A?z?'na
d��?ecektir korkar?m.</p>  <p>Pazartesi Sohbeti'nde bu hafta konuk etti?imiz AkParti MKYK
�yesi, Sosyal Politikalar Ba?kan Yard?mc?s? sosyolog Do� Dr. Mazhar Ba?l?'n?n "Hi�bir
meziyeti olmayan birini bir demokrasi havarisi haline getirdik" diyerek and??? Nuray Mert de
�ellikle tart??ma �slubunda irtican?n yani geriye gidi?in zirve �neklerinden biridir. Hadi
onunkine Day?lanma de?il, "Heyheylenme" diyelim.</p>  <p>Ekranda "heyheylenme"nin seyirci
potansiyelini g��p Karadenizlilik perdesi alt?nda boyun damarlar?n? ?i?ire ?i?ire sivil dikta
dellall??? yapmak bir hayli i?e yarad?. Ancak spor programlar?nda g��lebilecek bu tart??ma
�slubunun, bir "bilimsel a??z" ile yap?lmas? pespayeli?i i�ac?tan noktaya ta??yor.</p> 
<p>Peki s�lemde bir hakl?l?k pay? var m??</p>  <p>Bu hafta Mazhar Ba?l?'ya bunu sordum.
�ellikle 3. se�mde y�zde 50 oy baremini yakalayan AkParti ve Ba?bakan Erdo?an'da bir
kurumsal ve ki?isel ego ortaya �km?? olamaz m?? Zira Nuray Mert de Ahmet Altan da daha
�ce savunduklar? parti ve liderini ?imdi "kibir"le su�uyorlar. Bu su�amay? �k daha kibirli bir
eda ile yap?yor olmalar?, var ise ?ayet �le bir kibir, ortadan kald?rmaz.</p>  <p>Do� Dr.
Mazhar Ba?l?, kibir de?il "�g�ven" oldu?unu s�ledi. Ba?l?'n?n s�lerinden anlad???m ?u:</p> 
<p>S�konusu ki?iler ve onlar?n se�inci zihniyeti, daha �ce, �ellikle 28 ?ubat s�recinde
demokratik korumaya ald?klar? muhafazakar kitlenin, 10 Y?ll?k AkParti iktidar?yla "�g�ven"
sahibi olmalar?ndan ve b�lece kendilerinin bu kitleye lutfetti?i "demokratik vesayete"
ihtiya�duymamalar?ndan m�thi? rahats?z oluyorlar.</p>  <p>�nk� kendini her de?er ve her
olgunun �zerinde g�en bu zihniyet, Rezzak olan Tanr?'n?n daima r?zka muhta�kullara
ihtiya�duymas? gibi, s�rekli olarak kendilerinin "demokratik vesayetlerine" muhta�kitleler
olsun istiyor.</p>  <p>D�n anti-demokratik vesayet kar??s?nda muhafazakarlar onlar?n bu
ihtiyac?n? kar??l?yordu. Bug�n o kitle, r�?d�n� ispat etmi? ve Erdo?an'?n tabiriyle "her t�rl�
vesayet ve velayete kar??" �kacak bir �g�vene kavu?mu? g��n�yor.</p>  <p>O halde
yap?lacak olan nedir?</p>  <p>Demokratik Vasi olabilmek i�n yeni muhta�kitlelere
y�elmek.</p>  <p>Do�nt Ba?l? ile s�le?tikten sonra, Taraf'taki "Esselam�n Aleyk�m Apo"
man?etini ve Nuray Mert'in BDP'lilerle birlikte Uludere Facias?'na kahkahalar atan
g��nt�s�n� biraz daha iyi anlamaya ba?lad?m galiba.</p>  <p>�le ya da b�le...</p> 
<p>Mazhar Ba?l?'n?n "Kibir de?il �g�ven" s�leri yeni bir tat??may? ba?latacak sanki!</p> 
<p><a target="_blank" href="http://twitter.com/#!/tezcanah">twitter/tezcanah</a></p>  <p><a
target="_blank"
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href="http://gazetepusula.net/kose-yazisi.php?yazi=99">http://gazetepusula.net/</a> </p>
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