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/><br />Vuracak ki ad? medya sitelerinde man?et olsun, ayl?k medya istatistiklerinde
kendisinden en �k s� edilen yazar olarak �st s?ralara y�kselsin. Bu listelerdeki
�st�nl�kleri(!)  maa?lar?na yans?yor mudur bilemiyorum ama, �kard?klar? rezillikler  ve/veya
yazd?klar? ��seviyesiz�� yaz?larla do?ru orant?l? olarak ?�retlerinin b�y�d�?�n� �k iyi
biliyorum�</p>      <p> ***</p>  <p>Yaz?lar?m? takip edenler bilir, 31 May?s tarihinden beri
Mavi Marmara ile ilgili konularla ilgileniyorum.  Anlayaca??n?z, bize g�ndem diye
dayat?lanlarla i?im kalmad? epeydir. Hele hele medya sitelerine hi�bakm?yorum. Ama bug�n
bir de?i?iklik yap?p �medyada neler olup bitiyor� diye ?�le bir g� gezdireyim dedim.
Ard?ndan da <em>��hay gezdirmez olayd?m�� </em>demem bir oldu tabii ki.</p> 
<p>De?i?en hi�ir ?ey yoktu, yine herkes birbirine ��k affedersiniz- ana avrat d�z gidiyordu.
Fatih Altayl? ��yav?aklar�� diyerek kendisine ��sayd?ran�� meslekta?lar?na geri
sayd?r?yor; Ahmet Hakan, ad?n? vermedi?i bir meslekta??na
<strong><em>��</em></strong><strong><em>7 ��mc�l g�nah?n 7'si de sende
var��</em> </strong><strong>ba?l??? alt?nda </strong>ak?l almaz hakaretler s?ral?yordu.
Gazeteciler sitesindeki arkada?lar <em>��Ad?n? vermemi? ama kimin i�n yazd??? o kadar
a?ik� ki...�� </em>demi?ler; oysa ki en az?ndan benim i�n hi�de a?ikar de?ildi Hakan�?n
�d�r�c� oklar?na hedef zat.  Kim bilir kime k?zm??t?, kiminle kap??m??t? ne bileyim ben.
Hem, yak?n ya da uzak gazeteci tan?d?klar?mdan b�le yo?un bir hakaret yuma??n? hak
edecek kimse de yoktu. Zaten, bu t�r ifadeleri hi�kimseye yak??t?ramam. Tan?yay?m ya da
tan?mayay?m hi�fark etmez,  Zanda dahi bulunamam. G�nah almaktan korkar?m zira. 
Ayr?ca, kazara b�le bir su-i zanda bulunmaya kalksam  �celikle kendimi sorgular?m ve
�vremdeki insanlarda bu kusurlar? g�ebiliyorsam ayn?lar? az �k bende de vard?r derim.</p> 
<p>Zaten, Gazeteciler.com�da da Hakan i�n, <em>��Ad?n? vermedi?i yazar i�n sayd??? 7
g�nahtan <strong>"Oburluk"</strong> hari�di?er alt?s?n? kendisi de <strong>"her
g�n"</strong> i?liyor...��</em> diyerek ta?? gedi?ine koymu?lar. Ama ben,
hi�tan?mad???m, ki?ili?ine dair bilgilerim medya dedikodular?ndan ibaret olan  Ahmet
Hakan�a da b�le bir yak??t?rmada bulunmak istemem do?rusu�</p>  <p>Her neyse�</p> 
<p>Bug�nk� rastlant?sal medya gezintimden sonra, hanidir yazmay? d�?�nd�?�m bu
konunun zaman?n?n geldi?ini hissettim. Ve uzun y?llara dayanan deneyimlerimden ��r�
<strong>��medya siteleri�� </strong>konusunda  uzman say?labilece?im i�n ?u g�lemimi
kay?t alt?na almakta yarar var diye d�?�nd�m:</p>  <p>Tam anlam?yla bir <em>�yumurta
m? tavuktan, tavuk mu yumurtadan �kar� </em>durumunu ya??yoruz. Mesele g�n ge�ik�
i�nden �k?lamayacak bir hale geliyor. �erinde d�?�nmemiz gereken soru ?udur belki de:
<strong>K�e yazarlar?n?n �sluplar?ndaki  �gitgide al�lan seviye� sorunu mu medya
sitelerinin bu h�de olmas?n?n sebebidir; yoksa bu sitelerin varl??? m? yazarlar?n her ge�n
g�n biraz daha irtifa kaybetmesine sebep oluyor?<em> </em></strong></p>  <p>Ben, bir
yandan medya sitelerinin bir sebep de?il sonu�oldu?unu d�?�n�rken bir yandan da iyice
pespayele?en ve s?radan okuyucuyu hi�ilgilendirmeyen ��s�de�� polemiklerin  en �emli
nedenlerinden birinin internet sitelerinin bunlara ra?bet etmesi oldu?unu tahmin ediyorum.</p> 
<p>Esas?nda biraz insafl? olmak ve yazarlar? da �k su�amamak laz?m. Hepinizin bildi?i gibi,
efendi ve edepli yazarlar, allame-i cihan da olsalar, fikir ve yaz?lar? kalite a�s?ndan pek �k
yazardan �st�n de olsa dikkat �kmiyorlar ve �e �kar?lm?yor.</p>  <p>Sistem gere?i, bir
yazar?n i?vereninin g��ndeki de?eri de yaz?s?n?n ve d�?�ncelerinin kalitesi ile de?il,
ad?ndan �k s� ettirip ettirememesiyle ��l�yor. Durum b�le olunca, bir k�e yazar?n?n en
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kolay g�ndeme gelme yolu olarak, tan?nm?? ki?ilerle ve meslekta?lar?yla d�zeysiz kavgalara
girmeyi se�esini anlamak kolay.</p>  <p>Hele hele o yazar, nefsini ihtiras?ndan
ar?nd?ramam??sa, illa ki herkes beni tan?s?n, bir g�n bile g�ndemden d�?meyeyim,  nam?m
y�r�s�n diye ne yapaca??n? ?a??rm?? bir h�de ise do?al olarak zek�? ve kaleminin g�c�
yetti?ince k�f�r ve ki?isel hakaretlere ba?vuracak. Vuracak ki ad? medya sitelerinde man?et
olsun, ayl?k medya istatistiklerinde kendisinden en �k s� edilen yazar olarak �st s?ralara
y�kselsin. Bu listelerdeki �st�nl�kleri(!)  maa?lar?na yans?yor mudur bilemiyorum ama,
�kard?klar? rezillikler  ve/veya yazd?klar? ��seviyesiz�� yaz?larla do?ru orant?l? olarak
?�retlerinin b�y�d�?�n� �k iyi biliyorum. ?n?allah, gelecek nesil bu g�nleri <strong>�T�rk
bas?n tarihinin kara g�nleri�</strong> diye okur ileti?im fak�ltelerinde. ?n?allah, dedim �nk�,
e?er bu olmuyorsa, tam tersi ?u i�nden ge�i?imiz �murlu g�nlerden iyi bir d�emmi? gibi
bahsederlerse iyice bitmi? ve bitirmi?iz demektir.</p>  <p>Bak?n; burada ahlak bek�li?i, ya da
etik jandarmal??? yapmak gibi bir niyetim hi�yok. Haddim de de?il zaten. Amma velakin bu
duruma ciddi bir bi�mde �z�l�yorum. ?nan?n bana, d�?�ncelerine itibar ederek okudu?um
�kaliteli� yazar say?s? bir elin parmaklar?n? ge�eyecek kadar azald?. Ne yaz?k ki �vremdeki
herkesten de ayn? ?eyi duyuyorum. Okuyucu zannetti?iniz kadar saf ya da koyun s�r�s�
bilincinde de?il. Bu internet �??nda, art?k hi�kimse beynini beslemek i�n eve giren bir-iki
gazetenin k�e yazar?na muhta�de?il. Hi�ir yazar, hi�ir yay?n organ? okuyucu g��nde
vazge�lmez de?il. Her yazar?n bir t?kl?k can? var art?k. Onun i�n b?rak?n ?u tanr? ve tanr?�
havalar?yla birbirinize kar?? esip g�rlemeyi de okuyucunuza nas?l daha kaliteli yaz?lar
sunabilirsiniz onun �zerine kafa yorun biraz. Hem kendinize yaz?k ediyorsunuz, hem de
okuyucunuza. En �emlisi de gazetecilik mesle?inin can?na okuyorsunuz.</p>  <p>Ha, beni
fazla tutucu bulabilirsiniz ve okuyucunun as?l b�le yaz?lar? sevdi?ini, sitelerde t?klanma
oranlar?n?n da bunun kan?t? oldu?unu ileri s�rebilirsiniz.</p>  <p>Olabilir ama en az?ndan
benim �vremde hi�itibar eden yok bu t�r yaz?lara. Hadi diyeceksiniz ki ben biraz fazla
se�ciyim, �vrem de benim gibilerden olu?tu?u i�n say?lmaz. ?yi de g�zel karde?lerim, siz o
kalitesiz, k�f�rden argodan ge�lmeyen yaz?lar?n?z?n fikir d�zeyinde mi okundu?unu
san?yorsunuz. Bilmez misiniz ki insanlar o t�r yaz?lar? en d�?�k duygular?n?n bo?al?m? i�n
bir nesne olarak kullan?rlar. Ha yaz?lar?n?z?n b�le bir tatmin aleti olmas?n? mideniz
kald?r?yorsa bir ?ey diyemem tabii ki. Benim bildi?im, yaz? kutsald?r, yazan?n kimli?ini,
karakterini, ruhunu g�terir. Dolay?s?yla bir yazar yazd??? her sat?r?n, her c�mlenin ard?nda
utanmadan durabilmeli.</p>  <p>Bu dediklerime g�l�p ge�cek kadar duyars?z ve gurursuz
?ah?slar? pek etkilemeyece?ini bilsem de son bir s��m var:</p>  <p>Bir insan, d�?�nceleri
ya da yap?lan i?i de?il de do?rudan ?ah?slar? hedef al?yorsa; hedef ald???, ki?ili?ine hakaret
etti?i ?ah?slara y�eltti?i t�m s?fatlar kendisinde de var demektir. Dolay?s?yla, bir dahaki
sefere kar??n?zdaki insan? a?a??larken kendinizde olan �ellikleri de a�?a �kard???n?z?n
bilincinde olun bence. Hani derler ya, <strong><em>��ben seni �ben� kadar bilirim, sen de
beni �sen� kadar bilirsin,�� </em></strong>i?te o misal� Bilmem anlatabildim mi?...</p> 
<p>***</p>  <p><strong>Not:</strong> Ben de hemen ?imdi kendi yaz?lar?m?n ar?ivine
dalaca??m ve fikir ele?tirisi yaparken kazara ?ah?slar?n ki?iliklerine y�elik a??r ifadeler
kullanm?? m?y?m diye inceleme yapaca??m. Bu konuda olduk� dikkatliyim ama belli mi olur,
be?eriz, ?a?abiliriz... E?er, herhangi birine bir hakarette bulunmu?sam da bilece?im ki o ki?iye
uygun g�d�?�m s?fatlar bende de var. Ard?ndan da nefsimi terbiye etmenin yollar?n?
bulmaya ve ar?nmaya �l??aca??m. Size de ayn? i?i yapman?z? �eriyorum. Ama benim
yaz?lar?ma de?il, kendi yaz?lar?n?za bakacaks?n?z tabii ki�<br /><br /><a
href="mailto:dilekyaras@gmail.com">dilekyaras@gmail.com</a></p>
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