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Orta yaş ve üzeri erkek
Prof. Dr. İsmail Tufan

Orta yaş ve üzeri 15 milyon erkeğin hepsini aynı terazide tartamayız. Fakat önemli bir kısmı
birbirine beziyor. Bunların içinde yine belli bir kesim var ki, çok berbat bir yaşlanma
sürecinden geçiyor. Ruhen bozuk, kalben hasarlı, aklen güçsüz olan bu kesime ait erkekler
ileride toplumun başına bela olacak saatli bir bombadır. Birçoğu aile babasıdır, dıştan bakınca
adam zannedilen tiplerdir. Türk basını bu adamlara bol miktarda malzeme sunmaktadır.
Türk basınının sosyal medyaya merakının yüksek olmasının sebebi “bedava haber” kaynağı
olmasıdır. Bu yüzden her gün sosyal medyadan magazin haberleri ile dolu bir basına
katlanıyoruz. Tabii okuyucu da meraklı. Kendisinde olmayan şeylere özlemini gideriyor.
Kendini tahıl ambarında zanneden tavuk gibi.
Yaşlı başlı adam, gören var mı diye etrafı kolaçan ederken sokak ortasında köpeğin orasını
burasını mıncıklıyor veya seksenine merdiven dayamış adam on yaşındaki kızı sokak
ortasında taciz ediyor. Bir de bu adamları tenhalarda, kimseciklerin olmadığı yerlerde ve
“kurbanlarına” neler yapabileceklerini düşünün. Evet, çok iğrenç! Fakat biz bu iğrençliklere
katlanıyoruz. Demek ki sadece “iğrenç”, “ahlaksız”, “edepsiz” demekle olmuyor.
Sağlık Bakanı her gün korona vakaları hakkında istatistikleri açıklayadursun, sosyal
medyadan gelen haberler, iddia ediyorum, halkımızın daha çok ilgisini çekiyor. Sere serpe
yatın üzerine bronzlaşmış bedenini seren kadını “seyretmek” mi daha hoş, yoksa korona
salgını istatistiklerini “okumak” mı? Okuma konusunda tembelliğimiz dillere destan olduğuna
göre seyretmek daha hoş.
Dikkat edin, sosyal medyadan alınan haberlerin hepsinde genellikle bacaklarını gösteren bir
genç kadına muhakkak rastlarsınız. Yanında da yakışıklı bir erkek. Her iki tarafı da dengede
tutmak lazım. Ya bir yat ya da lüks bir otomobil de hiç eksik olmaz. İşsiz gençler hayal
kursun diye!
Bir de şu cümle hep vardır: “xyz’nin paylaşımı büyük beğeni aldı!” Neyi paylaşıyor?
Başkasında olmayanı, kendisinde olanı ve bundan elde ettiği hazzı paylaşıyor. “Çatla patla”
der gibi bir şey.
Zavallı bir şarkıcı kızımız var, son yıllarda ünlendi. Haftada birkaç defa fotoğrafları
yayınlanır. Bir iki tane değil. Siz deyin otuz ben diyeyim elli fotoğraf birden. Altında birer
satırlık bir yazı. Zaten kimsenin okuduğu falan yok. Kızcağıza kim öyle poz vermesini
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önerdiyse hep aynı pozu veriyor. Ağzını hafifçe açık, gözler baygın, bacaklar fotoşopla
uzatılmış ve bel inceltilmiş. Ne zaman bu kızcağızı görsem acıyorum. Telef oldu gitti. Sesi
güzel, ama topluma ilettiği görsel mesajlar berbat. Tam da bunu isteyen orta yaş ve üzeri
erkeklere hitap ediyor.
Şimdi bu adamlar devamlı yaşlanıyor. Bir taraftan kafaları, diğer taraftan cepleri boş. Bu çift
yönlü boşluğu doldurmak lazım. İşte sosyal medyadan alınan yarı pornografik yarı magazin
haberler, bu adamlardaki boşlukları doldurmaya yarıyor.

