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Yıldırım Koç
Geçenlerde büyük bir gazetede çalışan bir arkadaşımla görüştük. Çok ilginç bir olay anlattı.
Bir süre önce ABD Büyükelçiliği’nin bir kokteylinde bir elçilik görevlisiyle sohbet ediyorlarmış. Bu
kişi vize bölümündeymiş. Bizim gazeteci arkadaşa, ünlü bir sendikacının kızını tanıyıp tanımadığını
sormuş. Arkadaşım, sendikacıyı bildiğini, kendisiyle doğrudan bir ilişkisinin olmadığını; ancak kızını bir
başka vesileyle duyduğunu söylemiş. Sonra da Amerikalıya bu genç kadınla niçin ilgilendiğini sormuş.
Elçilik görevlisi, bu genç kadının bir süre önce ABD vizesi almak için başvurduğunu söyledikten
sonra esas konuya gelmiş: “Biz vize işlemleri için banka hesabındaki parayı da sorarız. Bu genç kadının
vize işlemleri için verdiği banka cüzdanı fotokopilerinde 20 milyon Dolar civarında Türk Lirası
gözüküyordu. İlgimizi çekti; inceledik. Bu genç kadının babası ünlü bir sendikacı; işçilikten gelme.
Annesi ev kadını. Kendisi de bir başka sendikanın muhasebe biriminde çalışıyormuş. Üniversite
mezunu değil. Bu kadar büyük paranın kendisinin şahsi hesabında bulunması çok ilginç geldi. Zaten
maaşla biriktirilebilecek bir miktar değil. Kenara not etmekle yetindik.”
Bizim gazeteci arkadaş, bu açıklamalar üzerine, Amerikalıya bu genç kadınla ilgili kendi başından
geçen bir olayı anlatmış. Sonra bu büyük miktardaki paranın bu genç kadının hesabında nasıl
biriktiğine ilişkin tahminler yürütmüşler, ünlü sendikacıya ait bazı bilgileri paylaşmışlar ve sonra
birlikte kahkahalarla gülüp, şaraplarını içmişler.
Bizim gazetecinin yaşadığı olay da birkaç yıl öncesine ilişkinmiş.
Bir gün gazeteye bir genç erkek gelmiş. Elinde banka cüzdanı fotokopileri varmış. Banka cüzdanları
ünlü sendikacının kızına aitmiş. Banka hesaplarında çok çok yüksek meblağlar yazılıymış. Bizim
gazeteci arkadaş konuyla çok ilgilenmiş; yayımlamak amacıyla fotokopileri istemiş. Banka cüzdanı
fotokopilerini getiren erkek, sözkonusu genç kadının eski kocasıymış. Gazetecinin tüm ısrarlarına
karşın fotopokileri vermemiş ve gazeteden ayrılmış. Gazeteci arkadaşım, bu genç erkeğin bir süre
sonra aldığı 300.000 TL karşılığında sesini kestiğini duymuş. Adam bir daha ortalarda gözükmemiş.
Bizim gazeteci arkadaş, benim sendikalarda yolsuzluklar konusundaki duyarlılığımı ve çalışmalarımı
biliyor. Anlattığı olayları nasıl bir heyecanla dinlediğim gözünden kaçmadı.
Bana bunları anlattı; ama devamını getirmedi.
Gazetecilerin ağzı çok sıkı oluyor.
Çok ısrar etmeme karşın, bana bu genç kadının ve ünlü sendikacı babasının adını bir türlü
söylemedi. Sadece bu ailenin, halkının uyanıklıklarıyla ünlü olduğu bir bölgeden geldiğini belirtti.
Sonra da, “onyıllardır sendikalarla uğraşıyorsun, artık gerisini de sen tahmin et,” demekle yetindi. Çok
kızdım; bunca yıllık hukukumuzu hatırlattım. Hatta, “bak, bundan sonra bir daha sana haber
malzemesi vermem” tehdidini bile kullandım.
Tınmadı; tehdidim de para etmedi; dilini çözemedim.
Sakin sakin gazeteciliğin etik kurallarından söz etti ve “Amerikalı söz verdi; bu genç kadının vize
işlemleri için sunduğu banka hesap cüzdanı fotokopilerini bana verecek; haberi manşetten
patlattığımda bunların kim olduğunu öğrenirsin,” demekle yetindi ve sırıttı.
Ama ben yine de çok merak ediyorum.
Bana siz yardımcı olun, birlikte tahmin edelim.
Kim bu genç kadın ve uyanık babası? Bu kadın bu parayı nasıl buldu? Babasıyla ilgili iddialar var
mı? Babası görevini yapıyor mu, yoksa birşeylerden tırsmış durumda mı?
Güneş altında hiçbirşey gizli kalmasın!

