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<p><img style="float: left; margin-right: 8px;" alt="dilek-yaras-son" height="150" width="200"
src="images/stories/image/dilek-yaras-son.jpg" />D?LEK YARA?</p>  <p>Tarafs?z, �g�r ve
cesur habercili?e hasret bas?n?m?zda b�y�k iddialarla yola �km??t? Taraf Gazetesi.</p>     
<p>Bir�?umuz taraf?ndan da Darbe G�nl�kleri haberinden sonra kapat?lan Nokta dergisinin
devam? olarak g��lm�?t�. Zaten o Nokta�n?n ba??ndaki Alper G�m�? de bu Taraf�ta
�emli bir pozisyondayd?. Dolay?s?yla, g�venilirlik derecesini medyan?n sayg?n isimlerinden
Alper G�m�?�le, pop�lerlik derecesini de edebiyat?n �k satan romanlar?n?n yazar? Ahmet
Altan�la garantileyen Taraf, yay?n hayat?na sadece b�y�k iddialarla de?il avantajlarla da
ba?l?yordu. �telik, skandal bir ?ekilde kapat?lan Nokta dergisinin �mazlum� s?fat?n? da
atm??t? heybesine.</p>  <p>H� b�le olunca yay?n hayat?na ilk ba?lad??? g�n olan 15
Kas?m 2007'den bu yana bir o taraftan bir bu taraftan dalga dalga y�kselen yo?un
tart??malar?n merkezi oldu bu gazete. Keskin K�rt�lere g�e, ilk g�nden itibaren PKK ve K�rt
d�?man?, T�rk�lere g�e ise Kandil�in sesiydi.</p>  <p>Yay?n hayat?na yeni ba?layan bir
gazeteyi daha ilk g�nden Kandil�in sesi olarak damgalamak  insafs?zl?kt?. Ama 15 Kas?m
2007 tarihli, sekiz s�tuna man?etlik DTP haberinde kullan?lan dile bak?nca da DTP (BDP)
yanl?s? bir yay?n politikas? izlenece?ini d�?�nmek pek abart?l? say?lmazd? herhalde. �le de
oldu nitekim�</p>  <p>Liberal demokrat oldu?unu ilan eden gazete, bir yandan solcu ve
ulusalc?/milliyet�lerle kavga ediyor bir yandan da Abdullah �alan�? ve PKK�y? -ele?tirirken
bile cilalayarak- parlat?yordu.</p>  <p>K�rtler i�n demokrasi ve �g�rl�k yolunu a�a
iddias?ndaki Taraf, darbelere kar?? olan tutumuyla toplumun daha geni? kesimlerini de
kucaklamay? ba?ard?.  Zaten, kurulu?unun �zerinden iki ay ge�eden 22 Ocak 2008�de de ilk
Ergenekon operasyonu yap?ld?. ??te o g�nden sonra,  PKK ve �alan�? kay?ran haberler
demokrat kesim i�n teferruattan ba?ka bir ?ey ifade etmemeye ba?lad?. Bu k��k ama cesur
gazetenin darbecilere kar?? ald??? net tav?r ve TSK ile ilgili (kapat?lan Nokta�n?n d???ndaki)
hi�ir yay?n organ?n?n cesaret edemedi?i konular? g�ndeme getirmesi daha �emliydi
�nk�.</p>  <p>Hepimiz Akt�t�n, Da?l?ca gibi bask?nlarda TSK�n?n yapt??? yanl??larla
me?guld�k art?k. G�n ge�iyordu ki orduyla, pa?alarla ilgili yeni ve korkun�bir iddia g�ndeme
gelmesin. �erimize �? gibi ya?an bilgi ve belgelerle toplumsal bilin�lt?m?z serseme
d�m�?t�.  ??in en ac? yan? da bu iddialar?n �?unun do?ru �kmas?yd?.</p>  <p>Taraf
Gazetesi, cesur yay?nc?l???na hi�h?z?n? kesmeden devam ederken Ergenekon
operasyonlar? da tam gaz devam ediyordu. Hani m�bala?a etmekten �kinmesem, o
g�nlerden bug�nlere Silivri�de yedek bir kararg� kuruldu, diyece?im.</p>  <p>Davalar hen�z
sonu�anmad???, kimin masum kimin su�u oldu?u hen�z belli olmad??? i�n bu konuyu es
ge�lim ve Taraf�a d�elim�</p>  <p>Gazete, daha ilk g�nden sergiledi?i sald?rgan �slubunu
Ergenekon operasyonlar?n?n yo?unlu?u ile do?ru orant?l? olarak ve hi�frene basmadan
s�rd�rd�. Arada, a??r? s�ratten kaynaklanan kazalar da oluyor ve baz? haberler yanl?? ya
da eksik �k?yordu ama gazete y�etimi �pardon� deyip hi�istifini bozmadan yola devam
ediyordu.</p>  <p>Do?ru �kan �emli haberlerin ?????yla g�leri kama?an demokratlar bu
yanl?? haberlerin �st�ne gitmiyorlard?. Keskin virajl? ve delik de?ik yolun ka�n?lmaz kazalar?
olarak g��yorlard? bu durumu. Bu y�zden de hi�kimse <i>�Yolcular?n can g�venli?ini
d�?�nseniz de biraz yava? ve dikkatli olsan?z.� </i>demiyordu Taraf�lara. Ha, bu demokrat
kesimlerin i�ne h�k�met ve taraftarlar? da giriyor elbette.</p>  <p>Freni patlam?? kamyon gibi
giden gazetenin TSK�ya ve generallere kar?? hakaret kapsam?na girebilecek sert ve alayc?
man?etleri de pek kimseyi rahats?z etmiyordu. Bu duruma, y?llar boyu tank sesleriyle
sindirilmi?li?in verdi?i masum bir intikam duygusu olarak bak?yorduk.</p>  <p>Oysa ki,
Taraf�?n bu a??r? sald?rgan tavr?na daha o g�nlerde tepki vermek hem gazetenin hem
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toplumun hem de demokrasi m�cadelesinin yarar?na olacakt?. Gelin g��n ki demokrat ve
ayd?n kesim aras?nda Taraf Gazetesi i�n g��nmez bir dokunulmazl?k z?rh? olu?mu?tu.
Lakin, fanatik Taraf� ya da TSK kar??t? olmayan ama insanlara zulmeden zorbalar?n,
darbecilerin kim ve hangi kurumdan olursa olsun de?ifre olup cezaland?r?lmas?n? isteyen
hat?r? say?l?r bir kesim de (ki �k say?da ayd?n da bu kesime dahil) bu sald?rgan �sluptan
son derece rahats?z oldu?u i�n Taraf�tan gelen her habere ku?kuyla yakla??yor ve gazetenin
g��?leriyle aras?na mesafe koyuyordu.</p>  <p>Te?bihte hata olmaz, hani bir tarihte
gazetenin sahibi Ba?ar Aslan, H�rriyet'ten Ezgi Ba?aran'a <i>�<strong>Bir Budist i�n Buda
neyse benim i�n de Ahmet Altan odur.�</strong></i><strong> </strong>demi?ti ya, zaman
i�nde Taraf Gazetesi de demokratlar (ve bir�k Ak Partili, hatta ?slamc?lar) i�n bir Budist
tap?na??na d��?t� adeta.</p>  <p>Taa ki bir g�n �Pa?as?n?n Ba?bakan?� man?etini
g��nceye kadar� ??te o g�n, t�m demokratlar de?ilse de Ak Partililer i�n tap?nakta epey
derin bir �tlak olu?tu. E, kolay m? en az 7.6 ?iddetinde hissedilen bir depremin sars?nt?s?ndan
s� ediyoruz. Neyse, temel sa?lam at?ld???ndan bir ?ey olmad?. Ufak tefek art� sallant?lar da
hissedilmeden ge�i.</p>  <p>Ama g�n geldi, d�nyan?n pek �k �lkesinde hissedilen
Wikileaks belgeleri bizde de 8.1 ?iddetinde hissedildi. Merkez �ss� Ak Parti idi. ??te o zaman,
tap?naktaki �tlak iyice g��n�r oldu. �?u demokrat <i>�Neler oluyor?� </i>diye sormaya
ba?lad?. H?z limitini �ktan a?an ve s?n?r tan?mazl???yla ��lg?n s�r�c�� lakab?n? �ktan
hak eden Ahmet Altan ise dokunulmazl???n verdi?i sarho?lu?un da etkisiyle olsa gerek
endazeyi iyice ka�rd?. Hem de kime kar??, Kas?mpa?a�n?n en az Altan kadar laf?n?
sak?nmaz �cu?u Ba?bakan Erdo?an�a� Art?k, gelsindi laf �rpmalar gitsindi davalar� H�
b�le olunca, �celeri Taraf�a ve Ahmet Altan�a kasideler d�zm�? olan h�k�met yanl?s?
yazarlar dahi birden bire gazetenin de yazarlar?n?n da kibrini, adaletsizli?ini hatta ve hatta
yalan haberlerini g��verir oldular�.</p>  <p>Kurunun yan?nda ya? da yanar mant???n?n
ceremesini �kmi? pek �k ki?i, can? yand??? i�n ortaya �kan bu durum kar??s?nda
<i>�Yesinler birbirlerini.� </i>diyordu ama asl?nda hepimizi olumsuz etkileyen son derece
naho? bir geli?meydi bu. Ayn? Silivri�de yeni bir ordu kuracak kadar askerin ve birka�gazete
�karacak kadar gazetecinin istihdam edilmesi(!) gibi�</p>  <p>B�t�n bunlar yetmiyormu? gibi
Ba?bakan ve Altan kap??malar?yla e? zamanl? olarak bir de Stratfor depremine yakalan?nca
ortal?k iyice toz duman oldu. Ak Parti ile Taraf kavgas?na �k laz?mm?? gibi cemaat kavgas?
da eklendi� ??in en ?enlikli yan? ise b�t�n bu fakt�lerin aras?nda kavgada da bar??ta da
g�lenen kaygan ge�?kenlikti. Kimin kimden yana ya da kar?? oldu?unu bir �rp?da ve isabetli
olarak s�lemek her babayi?idin harc? de?ildi art?k�</p>  <p>Bu h�z�nl� tablonun herkesin
g�ece?i ?ekilde a�?a �kmas?ndan �k �ce kaleme ald???m Taraf  Gazetesi ele?tirilerini biraz
sert bulan arkada?lar?mdan bug�n tespitlerimin do?ru oldu?unu dinlemek yerine abartm??
oldu?umu ve her ?eyin adil bir �zgide geli?ti?ini, hi�kimseye haks?zl?k yap?lmad???n?
duymak isterdim do?rusu. Ama ne yaz?k ki, yay?n hayat?natam da duymak istedi?imiz
sloganlarla son derece iddial? bir ?ekilde ba?layan gazetenin ka? yaparken g� �kard???n?
d�?�n�yorum art?k.</p>  <p>Demokratlar?n son kalesi olma iddias?yla yola �kan Taraf, 
belki fark?nda bile varmadan tap?nak h�ine geldi. Giderek dengesizle?ip a??r?la?an �slubuyla
demokrasi ve K�rt meselesi dahil u?runa m�cadele etti?ini s�ledi?i her ?eye zarar vermeye
ba?lad?. O kadar ki; bu �slup ve tutumla Ergenekon davalar?n? da, a�l?m projelerini de
sabote eden �emli unsurlardan biri oldu, dersek abartm?? say?lmay?z.</p>  <p>S� konusu
�vreler taraf?ndan d�ne kadar ancak f?s?lt?yla dillendirilen sorular bug�n bir�klar?nca
y�ksek sesle ifade ediliyor, tart???l?yor. Ancak h��(ba??ndan beri Taraf�?n kar??s?nda olan
kesimlerin d???nda) hi�kimse taraf?ndan dile getirilmeyen �emli bir soru daha var ki bu
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sorunun Taraf�?n deneyimli gazeteci kadrosu taraf?ndan acilen ve kamuoyunun ku?kular?n?
giderecek ?ekilde cevaplanmas? laz?m.</p>  <p>Evet, her t�rl� tabunun �st�ne gitmekle
��nen, en dokunulmaz yerlere dokunarak iltifatlar?m?za mazhar olan Taraf Gazetesi�nin
deneyimli gazeteci kadrosundan pek �k �lkede �renkli devrim� leri tetikleyen ve o b�gelerin
alt?n?n �st�ne gelmesine sebep olan George Soros ve A�k Toplum Vakf?�n?n T�rkiye�deki
faaliyetleri hakk?nda da esasl? bir ara?t?rma ve sorgulama beklemek hakk?m?zd?r art?k�</p>
 <p><b> </b></p>  <p>Ama bunu ba??ms?z bir yay?n organ? olarak yapmalar? gerekiyor
elbette� Ger�,<b> </b>A�k Toplum Enstit�s� Genel M�d�r� Hakan Alt?nay�?n Taraf
Gazetesi�nin 9 Nisan 2008 tarihli n�shas?ndaki �Her Taraf� sayfas?n? boydan boya
kaplayan a�klamas? olduk� kapsaml?yd? ama ben yine de hem �yetmez� hem de �hay?r�
diyorum. �nk�, e?yan?n tabiat? gere?ince son derece tarafl? olan yaz?n?n bir PR
�l??mas?ndan daha fazla de?eri yoktu. Alt?nay, Soros hakk?ndaki iddialar? kendi sormu?
kendi yan?tlam??. Soros�un Filistinlilere, Bosnal?lara verdi?i destekleri s?ralayarak
g�ba?c?l??? yapm??t?.</p>  <p>�Her Taraf� k�esi, bildi?im kadar?yla para kar??l???
sat?lan bir reklam sayfas? de?il. D??ar?dan insanlar?n da kendilerini ifade etmelerine ge�t
veren serbest k�rs� gibi bir ?ey. Redaksiyonel bir �l??ma yani� Tamam, Soros�un temsilcisi
de �le bir k�rs� de g��?lerini ifade edebilir, Soros hakk?ndaki ?aibelere cevap verebilir
elbette. Ama Taraf�?n iddial? acar muhabirlerinden hi�iri de mi o yaz?da birer birer
cevaplanan ?aibelerin �st�ne gitmek istemez? Yaz?lar? ile ortal??? y?kan �cesur ve
merakl?� yazarlar?ndan bir tanesi bile mi ara?t?rma yaparak kendi cevaplar?n? bulma ihtiyac?
hissetmez?</p>  <p>Ya medya ve etik deyince akla gelen ilk isim olan Alper G�m�? ne der bu
duruma?...</p>  <p>Sahi ya, koskoca Taraf Gazetesi�nin bir�?umuzdan deneyimli gazeteci
abileri ve ablalar? Soros�un silah ticareti yapt???n? hi�mi duymam??lard?r acaba? E?er
�leyse, <i>�Siz ne bi�m ara?t?rmac? gazetecisiniz?� </i>diye sormam belki ama kendimi
tutamay?p,  BBC�nin 90�l? y?llar?n sonundaki �Silah Ticareti� belgeselini izlemelerini
�eririm. �nk�, o belgeselde Soros kendisi anlat?yor bu i?i nas?l yapt???n?. Hatta, K�fez
sava?? s?ras?nda hem ?ran�a hem de Irak�a silah satmaya vicdan?n?n nas?l raz? geldi?ini
soran muhabire, <i>�Benim i?im silah satmak. Kime satt???ma de?il, ka�para kazand???ma
bakar?m.� </i>cevab?n? veriyordu.</p>  <p>Ha, biliyorlar da bunu da borsa spek�lat�l�?�
gibi rasyonalize etme gere?ini duyuyorlarsa bir ?ey diyemem� Ama yine de Taraf�?n
entelekt�el yazar? Murat Belge�nin b�le ?aibeli bir ?ahs?n kurdu?u vak?fta iki d�em
(2001-2003) Dan??ma Kurulu �yeli?i yapmay?, dahas? Soros�u sorgulayan herkesi
paranoyakl?kla su�ay?p ona �g�ler d�zen bir yaz? yazmay? i�ne nas?l sindirdi?ini merak
ederim do?rusu�</p>  <p>Ne yalan s�leyeyim, Taraf�taki s�le?ilerini okumaya
doyamad???m Ne?e D�zel�den de 2003 ve 2005 y?llar?nda Dan??ma Kurulu�nda  g��ll�
olarak �l??t??? vakf?n kurucusuyla ?�le kapsaml? bir s�le?i ger�kle?tirip Alt?nay�?n
yaz?s?ndaki ?aibelerin pe?ine d�?mesini, en az?ndan Soros�un kendisinin bu sorulara ne
cevap verdi?ini duyup bize de aktarmas?n? beklerdim.  (Ne?e D�zel, bunu yapt?ysa ve benim
haberim olmad?ysa da hemen burada pe?in pe?in ��r dilerim kendisinden.)</p>  <p>Ge�n
g�n bir vesileyle bu d�?�ncelerimi payla?t???m bir arkada?, Soros�u kendisinin de
hi�sevmedi?ini ama A�k Toplum Vakf?�n?n �k g�zel projelere destek verdi?ini s�leyip vakf?
ayr? bir yere koymam? istedi.</p>  <p>Arkada??m pek de haks?z say?lmazd? asl?nda.
Ger�kten de �k g�zel i?lere imza at?yor vak?f. Ve o projelerde g�ev alan �?u idealist insan?
Soros�lukla itham etmeyi akl?mdan bile ge�rmem. Amma velakin, �k dikkatli olmalar?, idealist
projelerinin insanl??a ve T�rkiye�ye hizmet do?rultusunda kullan?ld???na emin olmalar? i�n
uyarmay? da g�ev bilirim. Taraf Gazetesi�ne y�eltti?im soru ve ele?tiriler de bu kapsamdad?r
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nitekim.</p>  <p>Not1: A�k Toplum Enstit�s� (OSI), merkezi New York'da bulunan ve k�
amac? g�tmeyen �el bir vak?ft?r. OSI, a�k toplumlar?n olu?mas?n? sa?lamak i�n reform
politikalar?n? ?ekillendirmekte; e?itim, medya, toplum sa?l???, insan haklar?, kad?n haklar?,
hukuk, ekonomi ve sosyal alanlardaki reformlar? desteklemektedir. K�resel d�zeyde a�k
toplumu hedefleyen OSI, sivil toplum �g�tlerinin, uluslararas? kurumlar?n ve h�k�met
temsilcilerinin bir araya geldi?i geni? kat?l?ml? bir a�k toplum a?? olu?turmay?
ama�amaktad?r. OSI, yat?r?mc? ve filantrop olan George Soros taraf?ndan eski SSCB, Do?u
ve Orta Avrupa �lkelerindeki Soros Vak?flar?'na destek vermesi i�n 1993 y?l?nda kurulmu?tur.
1984 y?l?ndan bu yana faaliyet g�teren bu vak?flar, eski kom�nist �lkelerine, demokrasiye
ge�? s�recinde destek olma amac?n? ta??maktad?r. OSI, Soros Vak?flar A??'n?n
�l??malar?n?n, demokrasilerini g��endirmeyi �emseyen di?er �lkelere ta??nmas?n?
sa?lam??t?r. Bu a?, Afrika, Orta Asya, Kafkaslar, Latin Amerika, G�neydo?u Asya, Haiti,
Mo?olistan ve T�rkiye'yi kapsayan bir co?rafyada, 60 kadar �lkede etkinlik g�termektedir.
(Kaynak: OSI resmi sitesi)</p>  <p>T�rkiye�de 2001 y?l?nda faaliyete ge�n OSI,<b>
2008</b> y?l?nda kapand?.  (Nas?l bir tesad�fse  Ergenekon operasyonlar? da 22 Ocak
2008�de ba?lad?.)<br /> Kurulu?, yeni olu?umun haberini OSI�nin resmi sitesinden <i>�1
Ocak 2009 tarihinden bu yana �l??malar?m?z?; m�tevelli heyeti, y�etim kurulu, dan??ma
kurulu ve vakf?yesi tamamen yerli olan A�k Toplum Vakf? b�nyesinde s�rd�rmekteyiz.�</i>
ilan?yla duyurdu.</p>  <p>Yeni olu?umun ilk faaliyeti ise;  Resmi Gazete�nin 20 A?ustos 2008
tarihli say?s?nda ilan edilen, OSI taraf?ndan 31 Mart 2001�de kurulan �Ba??ms?z T�rkiye
Komisyonu�nun (Akil Adamlar) �yesi olan eski Finlandiya Cumhurba?kan? <em>Mahti
Ahtisaari�nin</em> AB s�recine uyum ile ilgili  13-16 Ocak 2009 tarihli  T�rkiye ziyareti
idi.</p>  <p>Not2: � Soros'un yapt??? de?i?imi sezmek. Ekonomideki sezgisini siyasette de
kullanarak a?ac?n devrilmek �zere oldu?unu g��yor. Kataliz� d??ardan gelirse bunun
tepkiyle kar??la?aca??n? biliyor. O y�zden var olan i�dinami?i destekleyip harekete ge�riyor.
Geriye, da??tt??? aletlerle sivil toplumun a?ac? deviri?ini izlemek ve meyveyi onlarla birlikte
yemek kal?yor.� Can D�ndar (Milliyet Gazetesi�nde 12.05.2005 tarihinde yay?nlanan George
Soros s�le?isinden.)</p>  <p><img src="images/stories/image/taraf-dilek.jpg" width="550"
height="453" alt="taraf-dilek" style="float: left; margin-right: 8px;" /><br style="clear: both;"
/></p>  <p>�</p>  <p>Bu yaz? Haber Ajanda Dergisi�nin Nisan say?s?nda
yay?nlanm??t?r.<br /> <br /><b style="border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style:
initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial;
background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family:
Calibri, Helvetica, Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 19px; padding: 0px; margin:
0px; border: 0px initial initial;"><a href="mailto:dilekyaras@gmail.com" style="border-image:
initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial;
background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;
background-color: transparent; line-height: 19px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration: underline; color: #d01f3c; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial
initial;">dilekyaras@gmail.com</a></b></p>
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