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Karfl›m›za Ç›kart›lan Engeller
Hakk›m›zda Yap›lan Kirli Bilgi Çal›flmalar›

‹skender’in Kazas›n›n Ard›ndan Yaflananlar
Fatih Altayl› ile Yaflanan Sorunlar ve Teke Tek Program›

H›ncal Uluç ve SABAH Gazetesi ile Yaflanan Sorunlar
AKUT’a Kimler Neden Sald›r›yor



Bir can› daha ölümün elinden çekip alabilmek u€runa bir enkaz-

dan di€erine, sellerden ç›€lara, da€lardan ücra köylerdeki acil

durumlara kofltururken gün gelecek, bize kahramanl›k payesini

alt›n tepside sunanlar, gizli hesaplar› u€runa bizi kurban etmeye

de karar vereceklerdi. Biz ne kahramanl›€› ne de kurbanl›€› is-

tedik; bütün yapt›€›m›z bizden öncekiler gibi, koflulsuz ba€l› ol-

du€umuz bu eflsiz vatana hizmet etmeye çal›flmakt›...

Gölcük Depremi’nde yapt›€›m›z baflar›l› çal›flmalar›n mane-

vi huzuru ile evimize döndük, döndükten sonra da yo€unluk el-

bette ki haftalarca sürdü. Medya’n›n yo€un ilgisi ile kamuoyu

AKUT’un her fleyini yak›ndan takip edebildi. Derken hayat›m›z
kar›flmaya bafllad›. Hiç beklemedi€imiz, öylesine yo€un bir sal-

d›r› sürecine girdik ki, bu kadar cephenin birbirinden kopuk ve

ba€›ms›z olarak nas›l pefli s›ra aç›ld›€›n›; statükocular›n ve dü-
zenin içindeki her türlü pisli€i ile devam etmesini isteyenlerin,
birbiri ile do€rudan iletiflimi olmasa da, dolayl› olarak bu kay›p-

larla dolu sürecin devam›nda menfaati olanlar›n ortak bilincinin

ürünü oldu€unu ancak y›llar sonra anlayabildim.

Buradan sonras›, en zor ve tehlikeli da€lara t›rmanmaktan
veya en tehlikeli enkazlarda çal›flmaktan daha zor ve daha ac›l›
bir süreç olarak karfl›m›za ç›kt›. Gönüllülükle, hiçbir karfl›l›k

beklememekle, iyi niyetle, fedakârl›kla, koflulsuz millet ve vatan

sevgisiyle insanlar›m›za örnek olmam›z; daha aç›k ifade ile du-
ra€anl›ktan, umursamazl›ktan, vurdumduymazl›ktan ve sistemin
kendi kokuflmufllu€undan beslenen statükoyu, sadece bir para-

digma-zihin haritas› de€iflimi ifadesi olarak bile tehdit etmemiz,

bu topraklardaki az›nl›kta olan ama gücü elinde tutan statükocu
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ve de€iflim düflman› grubun dikkatinden kaçmad›. Hiç bekleme-

di€imiz ve hiç haz›rl›kl› olmad›€›m›z yalan, ihanet, küçük ç›kar

hesaplar›, afla€›l›k iflbirlikleri ve gizli hesaplarla mücadele et-

mek zorunda kald›k. Kendimizi gönüllü çabam›za büyük bir

coflkuyla o kadar kapt›rm›flt›k ki, s›rt›m›zdan vuruluncaya dek

bu tür ahlaks›z ve alçakça sald›r›lara karfl› bir savunma kalkan›

gelifltirmeyi ak›l edemedik. “Bize olmaz”, “bize niye böyle dav-

rans›nlar ki”, “bizim kime ne zarar›m›z olabilir ki”, “can kurta-

ran bir ekip kimi, niye rahats›z edebilir ki”, “hiçbir ticari amac›

ve ekonomik paylafl›m kavgas› olmayan bir alanda öncü olarak

gönüllü ve bu kadar iyi niyetli bir çaba kimle sorun yaflayabilir

ki”, gibi son derece safiyane düflündü€ümüz için, kapal› kap›lar

ard›nda bize biçilen senaryolardan son ana dek haberimiz olma-

d›. AKUT olarak belki de yapt›€›m›z en önemli stratejik hatalar-

dan biriydi bu; büyümemizin ve güçlenmemizin daha do€rusu

temsil etti€imiz de€erlerin büyümesinin ve güçlenmesinin d›fla-

r›da yaratabilece€i potansiyel tehlikeleri amatörlü€ümüzden do-

lay› öngöremedik. AKUT’un kuruldu€undan bu yana vizyonun-

dan ve stratejisinden sorumlu kifli olarak, bu hatadaki büyük pa-

y›m›, huzurlar›n›zda çok üzülerek kabul ediyorum.

Ben sonuçta bir da€c›, gezgin, arama kurtarmac›y›m; bile-

mem ki bu tür fleyleri...

Epikür göze batmadan yaflamay› önerir ak›ll› insana, çünkü

ona göre; bir adam güçlendikçe, gücüyle orant›l› olarak onu k›s-
kananlar›n, ona rakip olanlar›n say›s›, dolay›s›yla ona zarar ver-
mek isteyenlerin say›s› artacakt›r. Gücü ve akl› sayesinde bu tür

bir flanss›zl›ktan kaç›nabilse bile, böyle bir durumda huzurlu bir

hayat ve huzurlu bir ruh hali mümkün olmayacakt›r. Buna göre
ak›ll› adam, düflmanlar edinmemek ve huzurlu bir hayat sürmek
için fark edilmeden, göze batmadan yaflamaya çal›flacakt›r.

Keflke bizden önceki yak›n dönem kuflaklar kendilerinden

önceki kuflaklar›n yar›s› kadar özverili, duyarl› ve dikkatli olsa-

lard› da bize bu seçene€i b›raksalard›. E€riyle do€runun bu ka-
dar birbirine kar›flt›€› bir ülkede yüre€inde birazc›k vicdan› olan
hiçkimse kendini bu durumdaki ülkesinin sorunlar›ndan soyut-

layamaz. Belki ileride, ülkem kendini toparlarsa dümenimi Epi-

kür’ün önerdi€i tarafa da çevirebilirim; ama bugün, t›rman›lmaz
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denen bütün da€lara t›rmanma, afl›lmaz denen bütün engelleri

aflma, karfl›ma ç›kan bütün ejderhalarla dövüflme zaman›...

KKAARRfifiIIMMIIZZAA  ÇÇIIKKAARRTTIILLAANN  EENNGGEELLLLEERR

17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi s›ras›nda, daha enkazlardan

burnumuzu ç›karamam›fl bir halde gece gündüz, uyumadan, din-

lenmeden, do€ru dürüst bir fley yemeden enkazdan enkaza kofl-

tururken, dönemin Sa€l›k Bakan› “AKUT’çular flov yap›yor,

haklar›nda soruflturma açt›raca€›m” diye, bütün kamuoyunu k›z-

d›ran bir aç›klama yapt›. ((((EEEEkkkk:::: 44441111)))) Deprem haberini al›r almaz

her fleyimizi b›rak›p, hiçbir karfl›l›k beklemeden koflturdu€umuz

Adapazar›’nda, Gölcük’te, Yalova’da, De€irmendere’de

AKUT’lular olarak, b›rak›n evde b›rakt›€›m›z ailelerimizi, en-
kaz alt›nda her türlü tehlikeyi göze al›p mücadele eden ekip ar-

kadafllar›m›z›n bile nerede ve nas›l olduklar›n› bilemeden, sade-

ce önümüzdeki korkunç zorluklarla bo€uflurken, devletin üst dü-
zey yetkilisi bize damgay› vurmufltu bile...

Sa€l›k Bakan›’n›n bu sözlerinden vazife ç›karan Ötüken adl›
bir web sayfas› hakk›mda yalan yanl›fl bilgilerle dolu öyle bir

kirli bilgi çal›flmas› bafllatt› ki, befl y›l sonra yapt›klar› hatay› an-

lamalar›na ra€men bu süreç içerisinde flahs›ma ve benim üze-
rimden AKUT’a ne kadar zarar verdiklerini size anlatamam.

‹smet Berkan Radikal gazetesinde 25 A€ustos 1999 tarihin-

de, bu web sayfas›ndan kendisine yollanan iletilerin baz›lar›n›
köflesinde okuyucular›yla paylaflt›. Hürriyet gazetesi de 28
A€ustos 1999 tarihinde, Ötüken’in AKUT ve Nasuh Mahruki

hakk›ndaki iddialar›n›, Ötüken için düflündürücü olarak de€er-

lendirmiflti. ((((EEEEkkkk:::: 44442222))))
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‹flte Ötüken’in iddialar›;

Yoksa sen de YAHUD‹’misin?? Mason? 

fiunu bil yeter; Bunlar›n her ikisi de asla ‹NSAN de¤illerdir! Bu-
radan itibaren afla¤›y› dikkatli oku geri zekal› budala!

AKUT !!!?

AKUT; Everest Tepesi’ne t›rmanan ilk Yahudi da¤c› Nasuh Mah-
ruki taraf›ndan kurulmufl bir Yahudi örgütüdür.

AKUT sayfalar› www.turk.net taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. 

Bu adrese girildi¤inde karfl›n›za ç›kacak manzara YAHUD‹
manzaras›d›r; MASON‹K bir manzarad›r!

Ayr›ca AKUT veya www.turk.net KIZIL HAÇ’la ortak çal›flma
içindedir. Bu bilgiler ›fl›¤›nda AKUT konusunda görüflleriniz de¤iflti
mi de¤iflmedi mi bunu size b›rak›yoruz...

Bu anlay›fltaki yaz›lar o günlerde benzeri baflka yerlerde de

ç›kt›. O günlerin son derece yo€un koflturmacas›nda bir yandan

deprem yaralar›n›n sar›lmas› ve yaflananlardan ç›kar›lacak ders-

ler gibi kendi konular›m›zla u€rafl›rken, bir yandan da www.otu-

ken.net web sayfas› taraf›ndan hakk›m›zda bafllat›lan kirli bilgi

çal›flmalar›yla u€raflmak zorunda kald›k. Afla€›da o günlerde
Ötüken’in editörleri ile yapt›€›m yaz›flmalar› okuyabilirsiniz.

1- Ötüken’in kendi web sayfalar›nda hakk›mda yazd›klar›
yalan yanl›fl bilgilerle dolu kirli bilgi çal›flmalar›n› görünce Ötü-

ken’in editörlerine 31.08.1999 tarihinde yazd›€›m yaz›;

Sevgili Ötüken,

Ötüken imzas›n›n arkas›na sakland›¤›n için kim oldu¤unu bilmiyo-
rum, aç›kças› beni de hiç ilgilendirmiyor. Ancak flahs›m›n milliyeti
ve dini ile ilgili yalan beyanlarda bulunarak kamuoyunda bana ve
baflkan› oldu¤um AKUT’a karfl› yazd›¤›n yaz›lar› içim burkularak
okudum. 

Senin yalan iddialar›na ra¤men, asl›nda büyük büyük dedemin
Osmanl›’n›n kumandanlar›ndan biri olmas›, Osmanl›’n›n topraklar›
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u¤runa flehit olmas› ve benim de en az senin kadar Türk ve müslü-
man olmam, bana göre, Türkiye’nin yaflad›¤› bu çok ac› olayda son
derece önemsiz bir detay. Yahudi veya ermeni veya putperest de¤i-
lim ama olsam dahi bunun hiçbir anlam› yok. Arama kurtarma; mil-
liyet, s›n›f, ›rk, renk, dil, din ayr›m› yapmayan, yaln›zca insan haya-
t› için verilen bir mücadeledir. Bu gün tart›fl›lacak en önemli konu,
ikiyüzden fazla insan›n hayat›n› kurtaran AKUT ekibinin, bundan
sonraki do¤al afetlerde nas›l daha faydal› olabilece¤idir. Arama
kurtarma ekiplerinin bölgelere yay›lmas› ve her ilde, her bölgede
arama kurtarma konusunda çal›flmalar yapabilecek ekiplerin yetifl-
tirilmesi bizce son derece önemli bir konudur. Bu ba¤lamda, en k›-
sa zamanda hayata geçirece¤imiz e¤itim merkezimize senin de
baflvurarak, arama ve kurtarman›n temel ilkelerini, fedakârl›¤›, öz-
veriyi, hiç tan›mad›¤›n insanlar için kendi hayat›n› tehlikeye atma-
n›n de¤erini ve insanlar› kimlikleri ile de¤il de, eylemleriyle de¤er-
lendirmeyi ö¤renmeni tavsiye ederim. Burada göreceklerinden son-
ra belki de yaflama baflka türlü bakars›n.

Her fley bir yana, Türkiye’ye faydal› olmak istiyorsak, istiyorsan
daha hoflgörülü olmam›z gerekiyor.

Bir dene, ne kaybedersin ki…

Nasuh Mahruki

2- Ötüken’in editörlerinin 31.08.1999 tarihinde yazd›€›m ya-
z›ya verdi€i cevap;

Nasuh Mahruki wrote:

> Sevgili Ötüken,

> Ötüken imzas›n›n arkas›na sakland›¤›n için kim oldu¤unu bilmi-
yorum, aç›kças› beni de hiç ilgilendirmiyor.

Say›n Mahruki,

(Sizin gerçek N.M. olmad›¤›n›z› tahmin ederek, yine de bu mektu-
bunuzu cevaplayaca¤›z)
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‘Ötüken’ bir internet yay›n organ›d›r. Bir kurulufltur. Birden faz-
la çal›flan› vard›r. Bir yaz› yay›nlanmadan evvel, system admin’in
tetkikinden geçer. Bu vesileyle, yukardaki kaba cümlenizi, malum
medyadan etkilendi¤inizin bir göstergesi olarak, halet-i ruhiyenize
veriyoruz.

> Ancak flahs›m›n milliyeti ve dini ile ilgili yalan beyanlarda bu-
lunarak kamuoyunda bana ve baflkan› oldu¤um AKUT’a karfl› yaz-
d›¤›n yaz›lar› içim burkularak okudum.

Sevgili Mahruki,

Deprem Felaketi için yapt›¤›n›z çal›flmalar takdire flayand›r. fiüphe-
siz ki, o ac›yla size yard›ma gelen yüzlerce p›r›l p›r›l Türk genci ol-
du¤u da bir gerçek. Birlik-beraberlik içerisinde, insani duygularla
mutlaka yard›m›n›z oldu.

Allah cümlenizden raz› olsun.

Bu arada, kabul etmelisiniz ki, ‘Malum Medya’nin bariz bir
MHP düflmanl›¤› var.

Kuruluflunuz AKUT’un sayfalar› incelendi¤inde; burada eme¤i
geçenlerin (!), sizin çevrenizdekilerin, sizi destekleyenlerin ‘Yahudi’
veya ‘Mason’ olduklar› bariz bir flekilde s›r›tmaktad›r.

Gönül isterdi ki, bu fler odaklar›yla yak›ndan uzaktan ilginiz ol-
mas›n.

Sizin hatan›z (veya flans›zl›¤›n›z); bu kurulufllar› dost bilip, on-
larla teflviki mesaide bulunman›z.

‹nan›n karfl›m›za sadece Nasuh Mahruki olarak ç›ksa idiniz, du-
rum çok farkl› olurdu.

Maide Süresi’nde flöyle der Yüce Yaradan; “ANDOLSUN, ‹N-
SANLAR ‹Ç‹NDE, MÜ’M‹NLERE EN fi‹DDETL‹ DÜfiMAN OLARAK,
YAHUD‹LER‹ VE MÜfiR‹KLER‹ BULURSUN”

Bunu size hat›rlatt›¤›m›z için özür dileriz. Müslüman oldu¤unu-
zu ifade etti¤inize göre, bilmeniz gerekir. Bu vesileyle, sizden rica-
m›z, o fler odaklar› ile irtibat›n›z› kesiniz.

Dolay›s›yla hiçbir yanl›fl anlafl›lmaya meydan vermemifl olursunuz.
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Bunu özellikle istirham ediyoruz.

Size ve kuruluflunuza konulan teflhis tekrar de¤erlendirilecektir.
O fler odaklar› ile irtibat›n›zdan emin olmad›¤›m›z zaman, sayfala-
r›n›zda o fler odaklar›ndan tek bir iz bile kalmad›¤› zaman... Lütfen
yanl›fl anlafl›lmaya f›rsat vermeyiniz.

> Senin yalan iddialar›na ra¤men, asl›nda büyük büyük dedemin

> Osmanl›’n›n kumandanlar›ndan biri olmas›, Osmanl›’n›n toprak-
lar› > u¤runa flehit olmas› ve benim de en az senin kadar Türk ve
> müslüman olmam, bana göre, Türkiye’nin yaflad›¤› bu çok ac› >
olayda son derece önemsiz bir detay. Yahudi veya ermeni veya > put-
perest de¤ilim ama olsam dahi bunun hiçbir anlam› yok.

Anlam› oldu¤unu yukarda ifade ettik. Bu flekilde düflündü¤ü-
nüz takdirde ‘ müslümanl›¤›n›z’ flüphe uyand›racakt›r.

> Arama kurtarma, milliyet, s›n›f, ›rk, renk, dil, din ayr›m› yap-
mayan, > yaln›zca insan hayat› için verilen bir mücadeledir.

Buna yürekten kat›l›r›z. B›rak›n›z insan› (hangi ›rktan olursa olsun),
bir hayvan dahi olsa, kurtar›lmas› icabeder. Aksini iddia eden veya
edenlerin; insanl›kla yak›ndan uzaktan alakalar› yoktur.

> Bu gün tart›fl›lacak en önemli konu, ikiyüzden fazla insan›n
hayat›n› > kurtaran AKUT ekibinin, bundan sonraki do¤al afetler-
de nas›l daha > faydal› olabilece¤idir.

Burada oldukça farkl› düflünüyoruz.

Gönül isterdi ki AKUT, bir DEVLET KURULUfiU olsun.

Dolay›s›yla ne ALÇAK MEDYA devleti küçültebilir, bölücülük,
k›flk›rt›c›l›k yapma f›rsat› bulabilirdi, ne de nahofl hadiselere f›rsat
verilirdi. Henüz bafllad›n›z. Devlet’le ortak çal›flmay› deneyin. Dev-
let size el uzats›n. Sa¤l›k Bakanl›¤› veya Sivil Savunma flemsiyesi al-
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t›na girin. Zararl› mihraklara f›rsat vermeyelim. Ne onlar AKUT’u
yüceltirken DEVLET’i küçültmeye çal›flabilirler, ne de sizin önünüze
herhangi bir maddi veya manevi engel ç›kar. Her zaman için Dev-
let’in eli alt›nda haz›r bir ekip olmufl olur.

> Arama kurtarma ekiplerinin bölgelere yay›lmas› ve her ilde,
her > bölgede arama kurtarma konusunda çal›flmalar yapabilecek
> ekiplerin yetifltirilmesi bizce son derece önemli bir konudur. Bu >
ba¤lamda, en k›sa zamanda hayata geçirece¤imiz e¤itim > merke-
zimize senin de baflvurarak, arama ve kurtarman›n temel > ilkeleri-
ni, fedakârl›¤›, özveriyi, hiç tan›mad›¤›n insanlar için kendi > haya-
t›n› tehlikeye atman›n de¤erini ve insanlar› kimlikleri ile de¤il > de,
eylemleriyle de¤erlendirmeyi ö¤renmeni tavsiye ederim. Burada >
göreceklerinden sonra belki de yaflama baflka türlü bakars›n.

Yanl›fl ve peflin hükümlüsün.

E¤er yukarda ifade ettiklerimizden bir nebze bizi anlayabildi
isen, (ki tahmin etmiyorum - anlamak için hissetmek gerek - ne gi-
bi oldu¤unu ise düflününce vereceksin kendine cevab›) Sana k›sa
ve öz olarak flu kadar diyebiliriz; SEN 200 K‹fi‹N‹N HAYATINI KUR-
TARDIN! (ALLAH RAZI OLSUN) AMA KARfiINDAK‹LER; 5000 DEN
FAZLA fiEH‹T VEREREK B‹R M‹LLET‹N HAYATINI KURTARDILAR.

> Her fley bir yana, Türkiye’ye faydal› olmak istiyorsak, istiyorsan 

> daha hoflgörülü olmam›z gerekiyor.

Kime karfl› ??? (!) (Sizi kastetmiyoruz..)

Bak›n›z Merhum Necip Faz›l ne diyor;

Sen;

Allahs›z’›n nefret,

Namussuz’un dehflet,

Yüreksiz’in heybet,
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Bafl›bofl’un mihnet,

Devrimbaz’›n zulmet,

Eyyamc›’n›n flirret,

‹nmeli’nin s›klet,

Anarflist’in devlet,

Komunist’in illet

sand›¤› ve tan›d›¤› sen, bütün bu menfilerin topyekün ve müfl-
terek düflman› oldu¤una göre, acaba nas›l bir “Müsbet” belirtmek-
te veya belirtme yolunda ilerlemeye davetli bulunmaktas›n?..

Bunca h›yanet tipinin bir arada düflman› olabilmen riyazi bir
katiyetle ispat eder ki, sen san›ld›¤›n ve tan›nd›¤›n gibi olmak, böy-
le bir san›lma ve tan›nman›n k›ymetini gerçeklefltirmek borcunda-
s›n!

San›ld›¤›n ve tan›nd›¤›n gibi ol!

Allah seni düflmanlar›nca san›ld›¤›n ve tan›nd›¤›n üzere yetifl-
tirsin!..

“Allahs›z›n, vatans›z›n, namussuzun, yüreksizin, bafl›boflun, dev-
rimbaz›n, inmelinin, anarflistin, komunistin gözünde ben buyum!”
demekten üstün bir hüviyet ve hak tespitin olamaz!

Tez’ini kötülerin (antitez)’inden devflirmek nasibi ne büyük ta-
lih!...

Allah’a hamdet!...

Necip FAZIL KISAKÜREK

> Bir dene, ne kaybedersin ki...

> Nasuh Mahruki

Son olarak size tavsiyemizi bir defa daha hat›rlatal›m.

fier odaklar›ndan uzak durun, sizi bafl tac› yapal›m.

Allah’a emanet olunuz.

Ötüken
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not: Sayfalar›m›zda bulunan AKUT’la ilgili yaz›, verece¤iniz
olumlu cevaba müteakiben kald›r›lacakt›r.

3- Ötüken’in editörlerinden gelen cevaba istinaden 01. 09.

1999 tarihinde yazd›€›m ikinci yaz›;

Sevgili Ötüken,

‹letiflim kurdu¤umuza göre düne göre bir ad›m daha öndeyiz. Bu
iyi…

Yine de yaflama ve dünyaya çok farkl› bak›yoruz ve alg›l›yoruz.
Karfl›l›kl› hoflgörü oldu¤u sürece bence bir sorun yok. Sen kendi
pencerenden bak ve kendi do¤rular›nla yafla, ama b›rak ben de, biz
de ayn› özgürlü¤e sahip olal›m. Yöntemlerimiz ve bak›fl aç›lar›m›z
farkl› dahi olsa, ikimiz de bu ülkenin ç›karlar› için çaba gösteriyo-
ruz. Emin ol, bu DEVLET‹ en az senin kadar biz de düflünüyoruz. Bu-
nu anlayabilece¤ine inan›yorum.

Gerisini boflver, bu aflamada bence hiçbir anlam› yok.

Her düflünceye ve bak›fl aç›s›na karfl› hoflgörüyü ö¤reninceye
dek sa¤l›cakla kal…

Nasuh 

4- Ötüken’in editörlerinin 01. 09. 1999 tarihinde yazd›€›m

ikinci yaz›ma verdi€i cevap;

Nasuh Mahruki wrote:

> Sevgili Ötüken,

> ‹letiflim kurdu¤umuza göre düne göre bir ad›m daha öndeyiz.
Bu iyi... > Yine de yaflama ve dünyaya çok farkl› bak›yoruz ve alg›-
l›yoruz. > Karfl›l›kl› hoflgörü oldu¤u sürece bence bir sorun yok. Sen
kendi > pencerenden bak ve kendi do¤rular›nla yafla, ama b›rak
ben de, biz > de ayn› özgürlü¤e sahip olal›m. Yöntemlerimiz ve ba-
k›fl aç›lar›m›z > farkl› dahi olsa, ikimiz de bu ülkenin ç›karlar› için
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çaba gösteriyoruz. > Emin ol, bu DEVLET‹ en az senin kadar biz de
düflünüyoruz. Bunu > anlayabilece¤ine inan›yorum.

Siz düflünebilirsiniz belki fakat, etraf›n›zdakilere kullan›lma f›r-
sat› verdi¤iniz sürece DEVLET’in temel tafllar›n›n y›k›lmas›nda bir
parça da sizin pay›n›z olur. DEVLET’e yard›m etmek için yanl›fl saf-
larda yer ald›¤›n›z› en k›sa zamanda fark etmeniz dile¤iyle..

> Gerisini boflver, bu aflamada bence hiçbir anlam› yok. > Her
düflünceye ve bak›fl aç›s›na karfl› hoflgörüyü ö¤reninceye dek 

> sa¤l›cakla kal...

> Nasuh

Yanl›fl. Bizim inand›¤›m›z de¤erleri yerlerde süründürenlerin el-
lerine f›rsat geçmeye görsün, bir kafl›k suda bo¤arlar. Her fleyimize
düflman olan d›fl kaynakl› ideolojilere, onlar›n savunucular›na, ülke-
mizde hayli etkili olan medya uzant›lar›na nas›l hoflgörü ile yakla-
flabiliriz? Hergün ayr› telden çal›yorlar baksan›za!! Onlara göre var-
sa yoksa tek suçlu ülkücüler, kendileri melek! Üstelik kanatlar›na
da k›z›l haç takm›fllar.

Hoflçakal›n.

Ötüken

5- Ötüken’in editörlerinin aram›zdaki yaz›flma sonucunda,

web sayfalar›ndaki AKUT’la ilgili yalan yanl›fl, uydurma bilgi-

lerle dolu yaz›lar›n› kald›racaklar›n› ve yerine bu yaz›flmalar›

koyacaklar›n› söyleyen yaz›s›;

Merhaba Nasuh bey,

Hayranlar›n›z›n nedense küfür ve hakaret edebiyat›ndan baflka
bildikleri yok. Onlar›n rahats›zl›k veren bu türden mektuplar›n› en-
gellemek maksad›yla ‘akut’la ilgili yaz›y› kald›r›yor, yerine son mek-
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tuplaflmalar›m›z› koyuyoruz.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Hoflçakal›n.

Ötüken

6- Ötüken’in editörünün, bu yaz›flmalar›n üzerinden tam 5 y›l

geçtikten sonra 23.10.2004 tarihinde bana yollad›€› ve bizi yan-

l›fl tan›d›klar›n› ifade eden yaz›s›.

Nasuh kardesim,

Mektuba nasil baslayacagimi bilemiyorum...

Asagidaki yaziyi tesadufen bir yazisma grubunda okudum.
Muthis sasirdim. Ve dahi sevindim!

Otuken’e beklerim diyecegim amma, giremezsin ki! Basta Re-
cep Tayyip ve avanesi, malumlar, yahudi beslemesi ISP’ler, Turki-
ye’den girisi engellediler Otuken’e. Yurt disina ciktiginda ugrama-
ya calis.Aci gerceklerle tanisacaksin.

O deprem hadisesinde malum medya, her zaman saygi duydu-
gumuz devleti, AKUT karsisinda acze dusurmeye calismis, belki de
sizleri yanlis tanimamiza vesile olmustu.

Hasili kelam, asagidaki aciklamaniz karsisinda sevindigimi bil-
menizi istedim.

Selamlar,

(Editör bu kez ad›n› da vermifl ama özel mesaj olmas› sebebiy-
le ad›n› kendime sakl›yorum.)

...
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AAKKUUTT,,  TTÜÜRRKKIIYYEE’’DDEE  NNEELLEERR  OOLLDDUUGGUUNNUU  AANNLLAAMMAAKKTTAA  

ZZOORRLLAANNIIYYOORR..

Kamuoyuna açik duyuru,

Dernegimiz, son günlerde Devletimizi, Cumhuriyetimizi, Atami-
zi, Ulusal Birligimizi ve Cumhuriyetimizin üzerine kurulu oldugu de-
gerleri hedef alan, farkli kanallardan çiktigi görülen, ancak ayni
amaca dönükmüs gibi hereket eden haber, rapor, yazi ve yorumlar-
dan artik endise etmeye baslamistir.

... Bu bas›n duyurusunun tamam›n›, “AKUT’un Ulusal Ko-

nulardaki Duruflu” bölümünde bulabilirsiniz. ...

Ötüken’in bizim vatansever evlatlar oldu€umuzu anlamas›

ve onlar›n gözünde yahudi ajanl›€›ndan kardefllik seviyesine

yükselmemiz tam 5 y›l sürdü. Bu 5 y›lda do€rudan ve dolayl›

sebep olduklar› kirli bilgi çal›flmalar› ve hakk›mda ç›kartt›klar›

bu “ermeni”, “yahudi”, vs. dedikodular› ile bana - bize verdikle-

ri zarar› tahmin bile edemezsiniz.

17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi sonras›nda, o günün K›z›-
lay’›na güvenemeyen ve Devlet’in gönderilen ba€›fllar› etkin ve

do€ru da€›taca€› konusunda flüpheleri olan vatandafllar, derne€i-

mize büyük bir ilgi ve sevgi göstererek, AKUT’un gelecekteki
olas› afetlere haz›rl›klar› için ba€›fllar›n› bize yönlendirdiler. 17
A€ustos 1999 sabah› kasas›nda sadece 7 usd paras› olan ve flah-

s›ma 3.400 usd borcu olan AKUT, bir anda hayal bile etmedi€i

bir ba€›flla karfl›laflt›. Bundan hem büyük bir gurur, hem de ge-
lecekte bu imkânlarla ülkemiz için yapabilece€imiz iflleri hayal
ederek mutluluk yaflarken, ‹stanbul Valili€i AKUT’un bütün

banka hesaplar›na el koydu. O günün koflullar›nda ortal›€›n na-

s›l gerildi€ini, bu haberin kamuoyunu nas›l kar›flt›raca€›n› tah-
min edebilirsiniz. Dönemin ‹stanbul Valisiyle aram›zda oldukça
sert bir telefon konuflmas› geçti. Depremle bütün iç dengeleri

iyice sars›lan ülkemizde, bir de halk›n büyük sevgisini kazanm›fl

AKUT’un hesaplar›na Valilik taraf›ndan el koyulmas› haberi ile
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ortal›k daha da kar›flmas›n diye araya giren üst düzey siyasiler,

özellikle de say›n Devlet Bahçeli’nin anlay›fl› ve duyarl› tutumu

sayesinde hesaplar›n tek tek kontrol edilece€i ve AKUT ad›na

gelenlerin AKUT’a b›rak›laca€›, depremzedeler için yollananla-

r›n ise K›z›lay’›n Afet Fonu’na aktar›laca€› konusunda anlaflt›k.

((((EEEEkkkk:::: 44443333)))) Bu sonu çok yanl›fl yerlere gidebilecek sorun da böy-

lece kapand›, ama hakk›m›z› arama konusundaki cesaretimizi de

not ettiler.

Bunlar daha depremin üzerinden 10 gün bile geçmeden kar-

fl›laflt›€›m›z zorluklard›. ‹lerleyen süreçte daha neler olacakt› ne-

ler...

Süreç içerisinde, defalarca Sivil Savunma Genel Müdürlü-

€ü’nün baz› personeli taraf›ndan yine flov yapmakla, medyatik

olmakla, onlar›n baflar›lar›n› çalmakla suçland›k. Bu konuda Si-

vil Savunma Genel Müdürlü€ü’nün arama kurtarma teknisyen-

lerinin büyük ço€unlu€unun, maddi imkânlar›n›n yapt›klar› iflin

a€›rl›€›na k›yasla çok düflük seviyede olmas›na ra€men, en az

bir AKUT’lu kadar yapt›€› ifle inand›€›n› ve Türk Milleti’ne öz-

gü bir cesaret ve fedakârl›kla arama ve kurtarma çal›flmalar›n›

yapt›€›n› çok iyi bildi€imi vurgulamak isterim. Y›llard›r defalar-

ca birarada çal›flm›fl iki ekip olarak, arada birilerinin bir yanl›fl

aç›klamas›n›n iki kurum aras›ndaki iliflkiyi nas›l gerdi€ini üzü-
lerek defalarca yaflamak zorunda kald›k. Bu konu bütün alttan
alma çabalar›m›za ra€men, Sivil Savunma Genel Müdürlü€ü ta-

raf›ndan Pakistan Depremi’ne de yollanmay›fl›m›z üzerine, sü-

reç bizim için art›k geri döndürülemez dönemece girdi.

Pakistan Depremi’ne AKUT ekiplerinin yollanmas›n›n en-
gellenmesi üzerine 13 Ekim 2005 tarihinde afla€›daki bas›n aç›k-
lamas›n› yapmak zorunda kald›k; ((((EEEEkkkk:::: 44444444))))

PPAAKK‹‹SSTTAANN  DDEEPPRREEMM‹‹,,  SS‹‹VV‹‹LL  SSAAVVUUNNMMAA  VVEE  AAKKUUTT

Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü ile uzun süredir devam eden so-
¤uk çekiflme süreci, en sonunda AKUT gönüllülerinin daha fazla
alttan alamayaca¤› bir seviyeye ulaflt› ve birkaç gündür de¤iflik
medya ortamlar›ndan takip etti¤iniz iki kurumun kamuoyu önünde
karfl› karfl›ya gelmesi süreci bafllad›. Bizi 1999 depremlerinden bu
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yana kap›flt›rmaya çal›flan medyan›n birtak›m kanallar› bunca y›l
bunu baflaramad› ama, sonunda Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü,
uzun zamand›r ertelenen bu sürecin bafllat›lmas›na sebep olacak
barda¤› tafl›ran son hamleyi de yapt›. 

Öncelikle, ne olursa olsun koflulsuz ba¤l› oldu¤umuz Devletimi-
zin bir kurumu zarar görmesin diye, AKUT ailesi olarak bu ç›k›fl›n
son kerteye kadar geciktirildi¤ini, birçok kereler bize yap›lan haks›z
uygulamalar karfl›s›nda sessiz kald›¤›m›z› ve her zaman alttan ald›-
¤›m›z›, y›llar içerisinde Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü ve bazen
de ilgili personeli taraf›ndan karfl›m›za ç›kart›lan say›s›z engellere
ra¤men uzun zamand›r aram›zda süregiden anlams›z mücadeleyi
gündeme tafl›mad›¤›m›z› vurgulamak isterim. Ancak Pakistan Dep-
remi sonras›nda, onbinlerce ac›l› insan›n yard›m edin ç›¤l›klar›na
ve dost bir ülkenin resmi yard›m talebine ra¤men, kiflisel sebepler-
den dolay› yaflamak zorunda kald›¤›m›z olaylar›n, bu konuda daha
fazla sessiz kalmaya devam edersek, kurulufl misyonumuza ayk›r›
hareket etmeye bafllayaca¤›m›z› düflünmemizden kaynakland›¤›n›
da eklemek istiyorum. 

Pakistan Depremi haberini, konunun ilgililerinin ço¤u gibi biz-
ler de hemen ilk dakikalarda duyduk ve nas›l davranmam›z gerek-
ti¤ini anlayabilmek ve çal›flmalar›m›z› planlayabilmek için kendi
içimizdeki normal prosedürleri iflleterek gerekli bilgileri temin etme-
ye çal›flt›k. Nitekim depremin bir kitlesel afete dönüflme olas›l›¤›n›n
oldukça yüksek oldu¤unun anlafl›lmas› üzerine, derhal Devlet’in bu
konulardaki yetkili organlar›yla (D›fl ‹flleri Bakanl›¤›, Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlü¤ü, Sivil Savunma Genel Müdürlü-
¤ü) ve Pakistan Konsoloslu¤u’yla temaslar›m›z› bafllatt›k ve kendi
durumumuzla ilgili gerekli bilgileri ilettik. Daha ilk saatlerde 12’fler
kifliden oluflan iki tak›m oluflturup, ihtiyaç halinde bu ekipleri Pa-
kistan’a yollayabilece¤imizi ilgili birimlere yaz›l› olarak da bildirdik. 

Ayn› saatlerde Devletimizin yöneticileri de, yard›ma ihtiyac›
olan dost ülke Pakistan’a Türkiye’nin en yetkin ve güçlü arama kur-
tarma ekiplerinin yollanaca¤› konusunda aç›klamalarda bulunu-
yorlard›. Bu konuda lütfen pek çok kereler AKUT’un, Devletin en
üst düzey yetkili a¤›zlar›ndan yap›lan Türkiye’nin en deneyimli
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ekiplerinden oldu¤u konusundaki vurgular› hat›rlay›n. Her zaman
h›z› ve verimlili¤iyle övünen AKUT ne yaz›k ki anlams›z çekiflmeler-
den dolay›, dünyan›n en öncelikli konusu olmas› gereken can kur-
tarmaya, Pakistan Depremi’ne di¤er ekiplerden 24 saat gecikmeli
olarak, kendi imkânlar›n› kullan›p THY’n›n tarifeli seferi ile gitmek
zorunda kalm›flt›r. Bu gecikmenin ne kadar cana mal olmufl olabi-
lece¤ini umar›m birileri düflünüyordur. Bu vesile ile enkaz bölgesi-
ne ilk ulaflan ekiplerden olan GEA ekibine, olay yerine süratli ulafl-
mas› ve becerisi sayesinde ilk gün kurtard›¤› 6 can için, bir Türk ola-
rak en içten tebriklerimi iletmek ve bu yaz›y› neden haz›rlamak zo-
runda kald›¤›m›z› bu nokta ile dikkatinize sunmak istiyorum. 

Bizi son derece rahats›z eden ve bu saatten sonra radikal de¤i-
fliklikler yap›lmad›¤› taktirde geri dönüflü de olmayacak olan bu sü-
recin nereden nereye ulaflt›¤›n› daha iyi anlayabilmek için, haf›za-
s› zay›f bir toplum olarak, 5-6 y›ll›k yak›n geçmiflin baz› detaylar›n›
birlikte hat›rlamam›z gerekiyor. Hepinizin bildi¤i gibi 17 A¤ustos
1999 Gölcük Depremi’ni yaflad›¤›m›z dönemde, Türkiye’de do¤a
ortam›nda ve do¤al afetlerde arama ve kurtarma yapmak misyonu
ile kurulmufl sadece bir tane sivil toplum örgütü vard›; o da
AKUT’tu. O dönemde Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü’nün elinde,
enkazda arama kurtarma yapacak e¤itime ve donan›ma sahip sa-
dece 110 kiflilik üç bölgede konufllanm›fl, iflini son derece iyi yapan,
bizden daha deneyimli ve en az bizler kadar gönüllülük ve sosyal
sorumluluk duygusuna sahip personeli vard›. Nitekim 17 A¤ustos
1999 Gölcük Depremi’nde, Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen,
e¤itimli ve donan›ml› olmayan ancak en üst düzeyde fedakâr olan
di¤er gönüllülerle birlikte hepimiz günler, haftalar süren o çok ac›
süreci kan›m›z, terimiz, gözyafllar›m›z, eme¤imiz birbirine kar›flarak
yaflad›k ve milletimize, vatan›m›za birlikte hizmet ederek nice can-
lar kurtard›k. 

‹lerleyen günlerde Atina Depremi yafland›, AKUT ve Sivil Savun-
ma yine birlikte omuzomuza çal›flt› ve hat›rlayaca¤›n›z gibi Yuna-
nistan Cumhurbaflkan›, AKUT’u resmen kabul ederek dünya kamu-
oyu önünde içten teflekkürlerini iletti. Ard›ndan Tayvan Depremi ve
Hindistan Depremi yafland›, her ikisine de yine Sivil Savunma ekip-
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leri ile birlikte gittik. Hindistan Depremi’nde AKUT ekibi iki can kur-
tard› ve bu görüntüler bütün dünya kamuoyunda yerini ald›, mille-
timizi gururland›rd›. Devletten maafl alan, yurt d›fl› ç›k›fl› için gün-
bafl›na ayr›ca harc›rah alan, Devlet memuru olarak her türlü sosyal
güvencesi olan kurtarmac›lara de¤il de, Devlete hiçbir mali yükü
bulunmayan, tamamen fedakâr milletimizin ceplerinden verilen
ba¤›fllar ve katk›larla ayakta kalmaya çal›flan, yapt›¤› her fleyi gö-
nüllü ve karfl›l›ks›z yapan ve 15 Ocak 1999 tarihli Bakanlar Kuru-
lu Karar› ile Kamu Yarar›na Çal›flan bir dernek olarak kabul edilen
AKUT’a nasip oldu can kurtarmak. Hindistan dönüflünde, Sivil Sa-
vunma’daki dostlar›m›z yanl›fl anlamas›n ve zarar görmesin diye, el-
lerimizle betonlar›n alt›ndan günler sonra ç›kard›¤›m›z canlar› bile
kendimize mal etmedik; “Türk ekipleri iki can kurtard›” diye gurur-
la döndük vatan›m›za. Bu konunun laf›n› da hiçbir yerde etmedik. 

Ancak nedendir bilinmez ondan sonra da, ‹ran Depremi’ne zor-
lukla yollayabildi¤imiz küçük bir ekip hariç hiçbir yurt d›fl› kurtar-
ma görevine götürülmedik. 2003 y›l› May›s ay›nda Cezayir’de ya-
flanan depremde, yine ayn› Pakistan Depremi sonras›nda oldu¤u
gibi bütün görüflmelerimizi ve haz›rl›klar›m›z› eksiksiz yapt›¤›m›z
halde, t›pk› Pakistan Depremi’ndeki gibi Türk ekiplerinin uça¤›n›n
kalkt›¤›n›, sizler gibi biz de televizyonlardan ö¤rendik. Bu konu bi-
zi en az Pakistan Depremi’ne yollanmay›fl›m›z kadar rahats›z etti.
Ancak olay medyada son derece düzeysiz bir flekilde tart›fl›lmaya
bafllan›rsa Devletimiz zarar görür düflüncesiyle içimize att›k ve ge-
lecekteki olas› afetleri düflünüp karfl›l›kl› görüflmelerle bir yerlere
varmaya çal›flt›k. 2003 y›l›n›n son günlerinde ‹ran Depremi yaflan-
d›. Cezayir’de bafl›m›za gelen bu sefer tekrar etmesin diye, bu kez
eriflebildi¤imiz her kanal› Türkiye’den kalkan uça¤a binmek için
zorlad›k. Sonunda yerimiz yok gerekçesiyle, Sivil Savunma Genel
Müdürlü¤ü ekibimizi ve ekipman›m›z› böldürdü ve sadece 5 kifli ve
bir köpek ile yar›m yamalak bir malzeme götürmemize izin verdi.
Oysa, bizden çok sonra kurulan ve çok daha az deneyimi olan pek
çok ekipten onlarca kurtarmac›, hatta bunlardan birinin özel mini-
büsü ve cipler bile o uça¤a bindirilmiflti. ‹ran’da da ekibimize kök
söktürüldü¤ünü ve neredeyse çal›flmalar›n›n engellendi¤ini de bil-
menizi isterim. Bu olaydan sonra art›k tam bir kangren olan yafla-
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d›¤›m›z bu sürece, ilgili birimlerin dikkatini çekebilmek için detayl›
bir rapor haz›rlay›p gerekli yerlere sunduk.

2004 y›l› fiubat ay›nda Konya’da yaflanan enkaz sonras›ndaki
süreci Türk kamuoyu çok yak›ndan hat›rl›yor. Sivil Savunma ekiple-
ri, bütün arama kurtarma disiplinlerinin ve her biri kanla yaz›lm›fl
olan kurallar›n›n aksine, daha 21. saatte enkaza paletli k›r›c›-delici
ekskavatör makinesini soktu. “Afla¤›da hâlâ yaflayanlar olabilir” dü-
flüncesiyle bunu durdurmaya çal›flan ekibimizi, oradaki yetkili “ben
ne yapt›¤›m› biliyorum, siz kar›flmay›n” diye tersledi ve ifline devam
etti. Biz de arama kurtarma disiplininde asla kabul edilemeyecek
olan bu olaya seyirci kalmamak ve suç orta¤› olmamak için bölge-
yi terk ettik. Ve hayat bizi hakl› ç›kard›, günler sonra enkaz›n en alt
katlar›ndan iki kifli daha kurtar›ld›. Teknik bilgi ve beceri gerektiren
bu konunun do¤rular›n› ifade edebilmek ad›na da 45 sayfal›k bir
rapor haz›rlay›p kamuoyunun dikatine sunduk. 

Bu noktada çok önemli bir not olarak eklemek isterim ki;
1999’dan bu yana say›lar› 20-25 kat›na ç›kar›lan ve çok büyük
bütçelerle en son teknoloji malzemeleri sat›n al›nan Sivil Savun-
ma’c› arkadafllar›m›z›n bugünün Türkiye’si için çok düflük say›labi-
lecek bir maafla son derece a¤›r bir ifl yapt›¤›n› ve bu iflin sadece
para karfl›l›¤› de¤il ama, en az bizler kadar güçlü bir sorumluluk
duygusu ve insan sevgisi ile yap›labilece¤ini çok iyi bildi¤imizi ve
bu anlamda onlar›n dertlerini en iyi anlayanlardan oldu¤umuzu
vurgulamak isterim. Yönetim kademesiyle y›llard›r süren anlams›z
çekiflmeler yüzünden, ayn› duygu birli¤i ile ayn› amaca hizmet
eden, ayn› vatan›n evlatlar› olarak arazide sürekli yanyana geldi¤i-
miz 2500 kifli civar›ndaki bu büyük güçle aram›zdaki gerilimi mut-
laka çözmek istedi¤imizi vurgulamak istiyorum. Bu konuda elefltiri-
lerimizin, arazide canla, baflla, fedakârca çal›flan Sivil Savunma per-
soneline asla de¤il ama yönetim kademesindeki, mutlaka de¤iflti-
rilmesi gereken zihniyete oldu¤unu anlamalar›n› özellikle rica edi-
yorum. 

Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü ile y›llard›r yaflad›¤›m›z s›k›nt›-
lara daha pek çok örnek verebilirim. Ancak san›r›m bunlar size bir
fikir vermifltir. Vatan›m›za, milletimize hizmet etmek için, kendi va-
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tan›m›z›n kurumlar›yla bo¤uflmaktan art›k yorulduk. Tam 10 y›ld›r
ülkesine ve insan›na, “karfl›l›ks›z yard›m” ve “gönüllülük” ilkeleriyle
hizmet eden ve bu süre içerisinde toplam 261 arama ve kurtarma
görevine kat›l›p, 700’e yak›n insan›n hayat›n›n kurtar›lmas›nda gö-
rev alan, bu anlamda ülkemizin öncüsü olan ve en deneyimli ekip-
lerinin bafl›nda gelen AKUT ailesi olarak, bundan sonras› için nas›l
hareket edece¤imizi tekrar de¤erlendirece¤imizi kamuoyu önünde
ifade etmek istiyorum. 

E¤er Devletimizin AKUT’un gönüllü ellerine ve 10 y›ll›k eflsiz bi-
rikimine yurt içi ve yurt d›fl›nda yaflanabilecek deprem ve enkazlar-
da art›k ihtiyac› yoksa, biz de dernek içerisinde bu birimlerimizi tas-
fiye edip, zaten iyice k›s›tl› olan kaynaklar›m›z›, Sivil Savunma Ge-
nel Müdürlü¤ü’nün yer almad›¤› konu ve co¤rafyalardaki da¤ ve
do¤a sporlar›na, Bingöl’ün da¤lar›nda k›fl aylar›nda sahipsiz kalan
köylülerimize, Ni¤de’nin Alada¤lar›ndaki da¤c›lar›m›za, Antalya,
Marmaris, ve Olimpos’ta her y›l do¤ada kaza geçiren, kaybolan on-
larca yerli ve yabanc› turiste, Kocaeli’deki ve Ankara’daki ekipleri-
mizle yak›n co¤rafyalardaki kaybolma ve kaza olaylar›na, ‹stanbul
üzerinden de e¤itim çal›flmalar›na aktar›r›z olur biter. Böylece her-
kes rahat eder, biz de yeni sorumluluk alanlar›m›z› bilir, ona göre
hareket ederiz. 

De¤erli okuyucu, bizler Mustafa Kemal’in evlatlar›y›z; O’nun
Anafartalar’da dedi¤i gibi; “sorumluluk yükü, bizim için ölümden
de a¤›rd›r.” Ya sorumluluklar›m›z› yerine getiririz ya da yeniden ta-
n›mlar›z. Bundan sonras› için yaflanacak olas› depremlerde ve en-
kazlarda da her isteyen paletli k›r›c›s›n› da, be¤endi¤i ifl makinesi-
ni de istedi¤i flekilde kullan›r; bize de, kimseye de hesap vermez.

Pakistan Depremi’ne giden gönüllülerimizden Ali R›za fia-
hin, o yo€un koflturmacada bütün yaflananlar› ve deneyimlerini

günlü€üne not etmeyi ihmal etmemifl ve döndükten sonra da bü-

tün süreci; Bir AKUT Gönüllüsünün Gözünden Pakistan Depre-
mi adl› kitab›nda toplam›flt›. Bu kitap için yazd›€›m önsözden

bir bölümü de yeri gelmiflken sizlerle paylaflmak istiyorum;

((((EEEEkkkk:::: 44445555))))
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... 

Elinizde tuttu¤unuz bu kitapta; bir AKUT gönüllüsünün gündelik
hayat› içinde ald›¤› bir acil yard›m ça¤r›s›yla, büyük bir özveri ile
bütün önceliklerini de¤ifltirerek, Pakistan’a yollad›¤›m›z 12 kiflilik
ekibe dahil oluflunu, uzak ve dost bir ülkede yard›ma muhtaç insan-
lara güvendi¤i dostlar›yla birlikte koflarak gidiflini, insanl›¤›n en bü-
yük ac›lar›ndan birini kocaman yüre¤i ve genç omuzlar›yla s›rtlan›-
fl›n›, bütün bu ac›lara sorumluluklar›n›n bilincinde, gö¤sünde tafl›-
d›¤› yüce bayra¤›n a¤›rl›¤›n›n fark›nda, yapmaya çal›flt›¤› fleyi en
kutsal bir ibadetmiflçesine sayg›yla, özenle ve içtenlikle yap›fl›n›, ya-
flad›klar› ve gördükleri karfl›s›nda karmafl›k duygular›n›, kendi iç he-
saplaflmas›n›, sadece enkazlar›n de¤il, ayn› zamanda silahlar›n da
gölgesinde, bir yaral›n›n daha ac›s›n› dindirebilmek, bir cana daha
ulaflabilmek için ekip arkadafllar›yla birlikte korkusuzca verdi¤i say-
g›de¤er mücadeleyi bulacaks›n›z. 

Bu kitap sizlere AKUT gönüllülerinin hayat›ndan bir kesit suna-
cak. Bu sat›rlarda; bizlerin defalarca yaflad›¤›, siz bu sat›rlar› okur-
ken bile bir yerlerde bir baflka benzerinin yaflan›yor oldu¤u, zorlu,
tehlikeli ama en az o kadar da onurlu ve kutsal bir davan›n serden-
geçtileri olarak, atalar›na lay›k olmaya çal›flan gönüllülerimizle ta-
n›flacaks›n›z. 

Haf›zam›z› tazeleyebilmek amac›yla o günlerde yay›nlanan ga-
zetelerden örneklerle de birlefltirilen bu mütevaz› çal›flma ile, ara-
ma kurtarma kültürü, yurtd›fl›nda bu tür bir çal›flman›n nas›l koor-
dine edildi¤i, resmi yap›larla ve di¤er gönüllü gruplarla birlikte kit-
lesel bir afete nas›l müdahale edildi¤i, yabanc› bir co¤rafyada, ya-
banc› bir kültürde arama ve kurtarma çal›flmalar›n›n hangi flartlar
ve zorluklar alt›nda gerçeklefltirildi¤i, hayat kurtarabilmek amac›y-
la kendi güvenlik çemberimizin d›fl›nda belirsizlikler ve risklerle na-
s›l mücadele edildi¤i, art›k küresel bir köy haline dönüflmüfl dünya-
m›zda, yard›ma muhtaç olanlar›n en çok ihtiyaç duyduklar› anda
yanlar›na koflman›n nas›l yüce bir anlam ifade etti¤i gibi pek çok
konuyu bulacaks›n›z. Bütün bu süreçleri, birebir yaflam›fl ve dene-
yimlemifl bir AKUT gönüllüsünün kaleminden okuyacak ve inan›yo-
rum ki, kitlesel afetlerin y›k›c› gücü gözönüne al›nd›¤›nda etkisi
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gölde bir damla kadar da kalsa, temsil etti¤i de¤erler ve yaratt›¤›
vizyon ile fark yaratan bu gönüllü mücadeleyi ve bu mücadeleyi ve-
ren evlatlar›n›z› daha yak›ndan tan›yacak ve onlarla bir kez daha
gurur duyacaks›n›z. 

...

Sivil Savunma Genel Müdürlü€ü’nün yapt›€› bizi çok üzen

bir hamleyi daha sizlerle paylaflmak istiyorum. 1 May›s 2003

Bingöl Depremi’nde 19 can kurtard›k diye sevinir ve gururlan›r-

ken, yine hiç beklemedi€imiz bir karfl›l›k ald›k.

Bingöl Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibinde teknisyen

olarak görev yapan Veysel Aksoy’un önderli€inde tamamen gö-

nüllülerden oluflan AKUT Bingöl Ekibi, zaten bölgede bulun-

mas› sebebiyle bu depreme an›nda müdahale edebilmiflti. Bu ça-

l›flmada kendisi de bir depremzede olan Veysel Aksoy, evinden

d›flar› ç›kar ç›kmaz derhal ekibini toplayarak çal›flmalar› bafllat-

m›flt›. O günlerde Bingöl’de bulunan Sivil Savunma’n›n 4 ara-

ma kurtarma teknisyeninden biri ve ayn› zamanda AKUT ekip

lideri olan Veysel Aksoy, ilk dakikalardan itibaren çal›flmalara

kat›lm›fl ve hepinizin gazetelerde gördü€ü, hatta yabanc› bas›n-

da da yer bulan, kuca€›nda enkazdan kurtar›lm›fl küçük bir k›z

çocu€unu tafl›yan AKUT’lu foto€raf›yla haf›zalar›m›zda Bingöl
Depremi’ni ifade eden bir sembol olarak yerini alm›flt›. Hatta bu

foto€raf› o kadar sevdik ki, AKUT’u ifade eden sembol foto€raf

olarak birçok etkinli€imizde onu kulland›k.

Söz konusu foto€raf, AKUT ekibinin ilk saatler içerisinde
Korkmaz Apartman›’n›n enkaz› alt›ndan, anne ve babas›n›n ve
kardeflinin cans›z bedeninin yan›ndan ç›kard›€› 2 yafl›ndaki Gül-

naz adl› k›z çocu€unun kurtar›ld›€› anda DHAmuhabiri taraf›n-

dan çekilmifltir. ((((EEEEkkkk:::: 44446666)))) Depremde insanlar üzerlerinde don,
gömlek, pijama art›k ne varsa kendilerini d›flar› atarken, Vey-
sel’de o koflturmada AKUT tulumunu üzerine geçirebilip çal›fl-

malara bafllam›fl ve günler süren çaban›n sonucunda 32 kiflilik

ekibiyle birlikte 19 vatandafl›m›z› enkaz alt›ndan sa€ olarak ç›-
karmay› baflarm›flt›r. (Bu depremde ne yaz›k ki biz de bir kay›p
verdik; AKUT gönüllüsü Veysel Atala hayat›n› kaybetti.)

Veysel Aksoy’un liderli€indeki AKUT Bingöl Ekibi, dep-
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remdeki bu baflar›l› çal›flmalar›n›n yan› s›ra, kuruldu€undan iti-

baren Veysel’in aram›zdan ayr›ld›€› 31Aral›k 2006 tarihine dek,

içlerinde pek çok do€um hastas› bulunan 117 vatandafl›m›z› ha-

yata döndürdü. Bu baflar›lar nedeniyle de Bingöl halk›n›n sevgi-

lisi olmufl ve sürekli olarak yerel medyada yer alm›flt›r. Bu du-

rumun en çok kimleri rahats›z etti€ini tahmin etti€inizi düflünü-

yorum. Bugün Bingöl’de aileler çocuklar›na Veysel ad›n› veri-

yorlar, bu bölümün sonundaki bas›n küpürlerini görünce nedeni-

ni sizler de anlayacaks›n›z. ((((EEEEkkkk:::: 44447777)))) fiu sorunun cevab›n› talep

edin lütfen; “Neden ülkemizde bu kadar güzel ifller yapan insan-
lar›n haberlerini yayg›n medyada duyam›yoruz diye.” Ben söy-
leyeyim; “magazin ve televolelerden ve saatler süren futbol tar-
t›flmalar›ndan yer kalm›yor da ondan...” Gerekçesi olarak da;

sizin bunlar› istedi€iniz söyleniyor, ne amaca hizmet etti€i belli

olmayan ‘rating’ler öyle söylüyormufl.

Benim milletimin bu rezillikleri izlemek istedi€ine inanm›-

yorum. Birileri bir yerlerde gözümüzün içine baka baka yalan

söylüyor. Bir gün bu yalan› da suratlar›na çarpaca€›z...

Bingöl’de sonra ne oldu biliyor musunuz; Veysel Aksoy hak-

k›nda Sivil Savunma Genel Müdürlü€ü, “Neden Sivil Savunma
k›yafeti de€il de AKUT tulumu ile bu çal›flmalara kat›ld›” diye-
rek soruflturma açt› ve meslek hayat›nda iki büyük ödül alm›fl bu

kahraman Anadolu çocu€una, siciline ifllenmek üzere hayat›n›n

ilk “k›nama” cezas›n› verdiler. Bingöl Depremi’nde 19 can kur-

tard›€› halde, deprem s›ras›nda AKUT k›yafeti ile çekilmifl basit

bir foto€raf yüzünden kurumu taraf›ndan cezaland›r›lan Veysel
bu afla€›lanmaya dayanamad› ve hayat›n› adad›€› çok sevdi€i
mesle€inden ayr›larak Sa€l›k Bakanl›€›’na geçti.

Yönetmelikler insanl›€›n önüne geçmiflti...

Hayat›mda tan›d›€›m en yi€it adamlardan biri olan Veysel

bugün ne yaz›k ki aram›zda de€il. 31 Aral›k 2006 günü bir bay-

ram sabah›nda, alt› ayd›r bo€ufltu€u mide kanserine yenik düfle-
rek aram›zdan ayr›l›ncaya dek do€du€u kentte canla baflla, ora-
dan oraya kar k›fl demeden koflturdu durdu. fiu dünyada tan›d›-

€›ma, dostum oldu€una, bu hayatta bir fleyler paylaflabildi€ime,

vatan›ma birlikte hizmet edebildi€ime en çok sevindi€im insan-
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lardan biridir. Bambaflka bir adamd›; e€er aram›zda kahraman

s›fat›na yak›flan bir kifli varsa, o da bu kara ya€›z, tafl› s›ksa su-

yunu ç›karacak kadar güçlü Anadolu delikanl›s›yd›.

Huzur içinde uyu kardeflim, çok özlüyoruz seni, çok...

Gülnaz bebe€i soracak olursan›z, dedesi ile birlikte yafl›yor

ve okula bafllad›. AKUT’lu abi ve ablalar› da arada onu ziyaret

ediyorlar hatta okul masraflar›n› da e€itim hayat› boyunca üst-

lenmifl durumdalar.

Umar›m Sivil Savunma Genel Müdürlü€ü yönetimindeki bu

düflünce yap›s›n›n de€iflmesiyle yak›n gelecekte aram›zdaki bu

anlams›z sorunlar› atlatmay› baflaraca€›z.

2001 y›l› fiubat ay›ndaki Hindistan depreminde enkaz alt›n-

dan iki can kurtar›p bütün dünyaya Türk gönüllülerinin fedakâr-

l›€›n› ve çal›flkanl›€›n› gösterirken, daha önce hiç olmayan bir

fley bafl›m›za geldi, derne€imize bir komiser ve bir polis gelip

giden üyelerin kay›tlar›n› kontrol etti, bize göre aç›€›m›z› arad›.

Bu konuyu da hiçbir yerde açmad›k. O y›llarda defalarca denet-

lendik, dernek defterlerimiz ilgili bütün kurumlar taraf›ndan ay-

r› ayr›, üst üste denetlendi. Birkaç önemsiz usül hatas› d›fl›nda da

hiçbir hukuki, maddi eksiklik ç›kmad›. Türkiye’de faal görünen

80.000 küsur derne€in kaç tanesinin bizim kadar s›k› denetlen-

di€ini bugün bile merak ederim.

Yapt›€›m›z ifli o kadar ciddiye al›yorduk ki, Gölcük Depre-
mi’nin ard›ndan, ülkemizdeki ciddi e€itim ve bilgi bofllu€unu
doldurmak amac›yla, AKUT e€itmenlerinden üçünü, daha kim-

se bu tür bir aç›l›m› ak›l edememiflken, bu konularda son derece

geliflmifl modelleri olanAmerika Birleflik Devletleri’ne yollad›k.
E€itmenlerimiz 4-5 hafta boyunca 11 farkl› kursa kat›ld›lar; ba-
z›lar›n›n e€itmeni oldular.

1985 y›l›nda yaflanan Meksika Depremi sonras›nda, Ameri-

ka’da Kaliforniya ‹tfaiyesi taraf›ndan oluflturulan ve FEMA ta-

raf›ndan ulusal seviyeye yükseltilip gelifltirilen ve afet süreçle-
rinde halk›n yapabilece€i çal›flmalar› örgütleyerek acil durum-
larda etkin olarak sisteme dahil edilmelerini sa€layan TAMT

–Toplum Afet Müdahale Tak›m› kurslar›n› ve Bo€aziçi Üniver-

sitesi’yle birlikte k›saltarak Türkiye’ye uyumlad›€›m›z TAG–
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ToplumAfet Gönüllüleri kurslar›n› Türkiye’ye ilk olarak biz ge-

tirdik. Bizden sonra baflka kurumlar da ayn› e€itimleri Ameri-

ka’dan alarak bu sürece dahil oldular.

Bugün hâlâ temeli bu kurslar olan e€itimleri Türkiye’de pek

çok kurumla paylaflmay› sürdürüyoruz.

Ancak bu özverili ve ileri görüfllü çabam›z da hiç beklemedi-

€imiz bir karfl›l›k buldu. Dernekler Kanunu’na göre bir ay önce-

den ‹stanbul Valili€i’nden izin almadan yurtd›fl›na 3 üyemizi

yollad›€›m›z için, Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizi 1 y›l ha-

pisle yarg›lad›lar. ((((EEEEkkkk:::: 44448888)))) (San›r›m bir yanl›fl anlamadan dola-
y›, bas›n kupürlerinde ‹srail’e gitti€imiz için mahkemeye veril-
dik ifadesi kullan›ld›, ancak do€rusu Amerika’ya e€itim için üç
kifli yollam›fl olmam›zd›r.)

Birçok gazetenin, hatta Yunan ve Alman bas›n›n›n bütün k›fl-

k›rtmalar›na ra€men, dudaklar›m›zdan sadece flu sözler dökül-

dü: “Hiç kimse kanunlar›n önünde veya üzerinde de€ildir, bil-
meden de olsa bir suç ifllediysek, kanunlar karfl›s›nda boynumuz
k›ldan incedir. Yüzlerce can kurtaran bir ekip olmam›z bize ay-
r›cal›k tan›nmas›n› gerektirmez. Bilmeden de olsa bir suç iflle-
diysek ve bunun karfl›l›€›nda bize bir ceza verilecekse buna se-
simiz ç›kmaz.” Bu tutumun, beni arayan Yunan ve Alman

gazetecilerini ne kadar flafl›rtt›€›n› var›n siz düflünün. Bu konuda
da asla devletimize de€il ama, as›l sorumlunun, savc›l›k sorufl-
turmas› aflamas›nda çözülebilecek bu konunun buralara gelme-

sine sebep olan ve hem iç hem de uluslararas› kamuoyunda Tür-

kiye’nin u€rayaca€› zarar› hiç düflünmeden topun gelifline vu-
ran, Valilik makam›na bilgi veren kifliler, dernekler masas› ve
savc›l›k makamlar›ndaki kiflilerin oldu€u düflüncesini hiçbir za-

man akl›m›zdan ç›karmad›k.

Bu tür aç›k engellemeler ya da sald›r›lar y›llar içerisinde ge-

nelde azald›. Bu tür olaylar›n yafland›€› her durumda hakk›m›z›
aç›k olarak arad›€›m›z ve süreç hakk›nda kamuoyunu da bilgi-
lendirmeye çal›flt›€›m›z için, AKUT’a cepheden göstere göstere

sald›rabilmek pek herkesin kolayl›kla kalk›flabilece€i bir fley de-

€il art›k.

10. y›l›m›z› büyük bir gururla kutlad›€›m›z s›rada hiç bekle-
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medi€imiz bir engel daha ç›kt› karfl›m›za. RTÜK, AKUT’un ba-

€›fl toplama amaçl› kamu spotunun televizyonlarda yay›nlanma-

s›na izin vermedi. Afla€›da, bu süreç için 10 Nisan 2006 tarihin-

de yay›nlad›€›m›z uzun bas›n duyurusundan konuyu takip ede-

bilirsiniz;

RRTTÜÜKK’’ÜÜNN  AAKKUUTT’’AA  KKAARRfifiII  AANNLLAAfifiIILLMMAAZZ  TTAAVVRRII

Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü’nün, AKUT’un büyük tecrübesi ve
kan›tlanm›fl becerisine ra¤men, AKUT ekiplerinin yurt d›fl›ndaki
afetlere yollanmas› konusunda uygulad›¤› 3 y›ll›k ambargonun ar-
d›ndan, bu kez de bir baflka Devlet kurumu olan RTÜK, benzeri bir
hamle ile AKUT’a karfl› duruflunu gösterdi.

RTÜK’ün AKUT’un ba¤›fl toplamaya yönelik kamu spotunun ya-
y›nlanmas› iznini vermedi¤i haberini ald›¤›m›z andan itibaren hepi-
mizi flafl›rtan ve endiflelendiren bu durum hakk›nda ne yapmam›z
gerekti¤ini uzunca bir süre kararlaflt›ramad›k. Koflulsuz ba¤l› oldu-
¤umuz ve u¤runa göze alamayaca¤›m›z hiçbir fedakârl›¤›n bulun-
mad›¤› Devlet’imizin kurumlar›, yöneticilerinin kiflisel inisiyatifleri
ile teker teker kendi konular›nda AKUT’a engel ç›karmaya bafllarlar-
sa, bütün özverimize, gönüllü çabalar›m›za ve milletimizin bize duy-
du¤u en üst düzeydeki güvene ra¤men, ülkemizde 10 y›ld›r gurur-
la ve güvenle sürdürdü¤ümüz çal›flmalar›m›z büyük zarara u¤rar ve
kurulufl amac›m›z› yerine getiremez hale geliriz. K›sacas› elimiz, ko-
lumuz ba¤lan›r, kanad›m›z k›r›l›r. AKUT’un son 3 y›l›n verilerine
bakt›¤›m›zda gördü¤ümüz, y›lda çözdü¤ü veya çözülmesine katk›da
bulundu¤u ortalama 55 acil durum ve kurtard›¤› y›lda ortalama 70
insan›n kimbilir kaç›na ikinci bir yaflam flans› verebiliriz, kimbilir ka-
ç› AKUT’a karfl› uygulanan bu anlafl›lmaz ambargolar yüzünden ha-
yat›n› yitirmek zorunda kal›r bunu düflünmek bile istemiyoruz.

AKUT olarak, 15 Ocak 1999 tarihinde Bakanlar Kurulu karar›y-
la ald›¤›m›z “Kamu Yarar›na Çal›flan Dernek” statüsü ve 14 May›s
2004 tarihinde ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan ald›¤›m›z ve düzenli olarak
uzatt›¤›m›z, Yard›m Toplama Kanunu’nun 7. ve 10. maddeleri do¤-
rultusunda Türkiye’nin her yerinde derne¤imize yard›m toplama iz-
ni uyar›nca, gönüllü çabalar›m›z› art›rarak sürdürebilmek amac›yla
çeflitli iletiflim kanallar›n› kullanarak ba¤›fl kampanyalar› düzenliyo-
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ruz. Bunlara de¤iflik zamanlarda ve ortamlarda rastlam›fls›n›zd›r.
Örne¤in baz› havaalanlar›nda, al›flverifl merkezlerinde, sinema sa-
lonlar›nda AKUT’un ba¤›fl kutular› yerlefltirilmifltir, veya AKUT’un
2930’a yollanan olan k›sa mesaj servisleri üzerinden yapt›¤› ba¤›fl
toplama kampanyas› 2 y›ld›r duyarl› ve sosyal sorumluluk bilinci
geliflmifl televizyon kanallar›n›n, sinema salonlar›n›n ve radyolar›n
deste¤i ile yay›nlanmaktayd›. 

Ancak anlafl›lmaz bir nedenle, bütün büyük bankalarca AKUT’a
tahsis edilen 2930 numaral› hesap numaram›z›n ve yine bütün
GSM operatörlerince AKUT’a tahsis edilmifl olan 2930’a k›sa mesaj
ile ba¤›fl toplama kampanyam›z›n, geçti¤imiz günlerde kutlad›¤›-
m›z AKUT’un 10. Y›l› vesilesiyle, yeniden kamuoyu ile paylafl›lmas›
iste¤imize, RTÜK’ten garip bir yorumla red cevab› verildi. 

AKUT’un ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan ald›¤› Türkiye’nin her yerinde
ba¤›fl toplama iznine, Bakanlar Kurulu taraf›ndan verilen “kamu
yarar›na çal›flan dernek” belgesine ve RTÜK ‹zleme ve De¤erlendir-
me dairesinin; 06.03.2006 tarih ve 5257 say›l› Evrak Ak›fl ve Tali-
mat Fifli ekindeki AKUT’un 03.03.2006 tarih ve 0820 say›l› yaz›s›
ilgi notu ile;

“AKUT- Arama ve Kurtarma Derne¤i, ilgi yaz› ile Üst Kurulumu-
za baflvurarak, tamamen gönüllü olarak y›llard›r sürdürdükleri ça-
l›flmalar›na kaynak yaratmak amac›yla ba¤›fl kampanyas› bafllatt›k-
lar›n› ifade ederek, haz›rlad›klar› 45’’lik kamu spotunun, ulusal ya-
y›n kurulufllar›nda yay›nlanmas› için Kurulumuzun karar almas›n›
talep etmifltir. 

Haz›rlanan spot film, yay›n ilkeleri aç›s›ndan incelenmifl olup,
3984 say›l› Kanun’a ayk›r› bir hususa rastlanmam›flt›r. Kamu yara-
r›na çal›flmalar› ile ad›n› duyuran AKUT’un talebini takdirlerinize
arz ederim.” 

ifadesi ile RTÜK Baflkanl›k makam›na olumlu görüfl beyan et-
mesine ra¤men, RTÜK’ün 15.03.2006 tarihli ve 2006/17 Toplan-
t› No’lu oybirli¤i ile al›nd›¤› ifade edilen Karar 14’e göre; AKUT’un
ba¤›fl toplama kampanyas›n› duyurmak amac› ile haz›rlanan
45’’lik kamu spotunun ulusal yay›n kurulufllar›nda yay›nlanmas›na
izin verilmemifl, onun yerine içinde para toplamaya yönelik bilgiler
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bulunmayan, s›rf tan›t›m amaçl› yeni bir film talep edilmesine ka-
rar verilmifltir, fleklinde bir ifade ile RTÜK’ün 9 üyesinin oybirli¤i ile
baflvurumuzun reddedildi¤i taraf›m›za bildirilmifltir. 

Bu karar› elimize ald›¤›m›z andan itibaren ne yapmam›z gerek-
ti¤ini düflünüyoruz. Sorumlulu¤u, 3984 Say›l› Radyo ve Televizyon-
lar›n Kurulufl ve Yay›nlar Hakk›nda Kanun’da aç›kça belirtilmifl
olan ve AKUT’un söz konusu kamu spotunun, RTÜK ‹zleme ve De-
¤erlendirme Komitesi taraf›ndan bu kanuna ayk›r› bir durumu içer-
medi¤i RTÜK Baflkanl›k makam›na yaz›l› olarak bildirilen 45’’lik ka-
mu spotumuzun yay›nlanmas›na, RTÜK’ün 9 kifliden oluflan kurul
üyelerinin oybirli¤i ile red cevab› vermesi bizce üzerinde titizlikle
düflünülmesi gereken bir konudur. 

fiu anda Türkiye’de baz› kanallarda hâkim olan TV yay›nc›l›¤›
anlay›fl›n› ço¤umuz üzülerek hatta utanarak izliyoruz. Neredeyse
24 saat magazin, fliddet, özel hayat›n en çirkin flekliyle afifle edil-
mesi, toplumumuzun de¤erlerine ayk›r› say›s›z unsur bulunan ya-
y›nlar, yozlaflm›fl ve yozlaflt›ran bir anlay›flla, hatta haber program›
ad› alt›nda bile gün boyu baz› TV kanallar› dolduruluyor. Yay›n il-
keleri, 3984 Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar
Hakk›nda Kanun’un 4. maddesinde aç›kça belirtilmifl olan
RTÜK’ün görevi, yetki ve sorumluluklar› hakk›nda afla¤›da birkaç
madde üzerinden size bilgi vermek istiyorum.

e) Yay›nlar›n toplumun millî ve manevî de¤erlerine ve Türk aile
yap›s›na ayk›r› olmamas›.

f) (De¤iflik:03/08/2002-4771/8) Özel hayat›n gizlili¤ine say-
g›l› olunmas›

v) (De¤iflik : 03/08/2002-4771/8) Yay›nlar›n fliddet kullan›-
m›n› özendirici veya ›rkç› nefret duygular›n› k›flk›rt›c› nitelikte olma-
mas›. 

z) Gençlerin ve çocuklar›n fiziksel, zihinsel ve ahlakî geliflimini
zedeleyecek türden programlar›n, bunlar›n seyredebilece¤i zaman
ve saatlerde yay›nlanmamas›.

fiimdi elinizi vicdan›n›za koyun ve RTÜK’ün kendisine kanunen
verilen yetkilerini ve sorumlulu¤unu, yukar›ya sadece 4 tanesini al-
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d›¤›m toplam 23 maddelik uyulmas› gereken yay›n ilkeleri konu-
sunda ne kadar yerine getirdi¤ini düflünerek, ifli bu yay›n ilkelerini
korumak olan bir Devlet kurumunun gücünü, kendisini defalarca
ispatlam›fl, hem de bu konuda Devlet’in her ikisi de RTÜK’ün üstün-
de bulunan kurumlar› taraf›ndan (Bakanlar Kurulu ve ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›) resmi olarak da kabul edilmifl bir sivil toplum örgütü üze-
rinde bu flekilde, hem de herhangi bir kanun maddesine dayand›r-
madan, tamamen keyfi olarak kullanmas› karfl›s›nda ne yapmam›z
gerekti¤i konusunda bize ak›l verin. 

Sivil Toplum Kurulufllar› (STK) bildi¤iniz gibi kayna¤›n› hükü-
metlerden almayan ve hükümet eliyle yönlendirilmeyen, halk›n ak-
tif vatandafll›k bilinci ile kendi iç enerjisinden güç alarak, sosyal so-
rumluluk duygusu ile kamu yarar› temal› belirli bir amaç için olufl-
turduklar› yap›lard›r. Gerçeklefltirdikleri bütün etkinliklerini finanse
etmek için de çeflitli kaynaklar kullan›rlar. Bu kaynaklar›n en önem-
lisini de, özellikle Türkiye’de toplumun duyarl› ve sosyal sorumluluk
bilinci geliflmifl yurttafllar› ve kurumlar› oluflturur. Bu nedenle gö-
nüllü¤ü büyük ve etkin bir güç olarak kullanabilen STK’lar ve hiz-
met ettikleri toplum aras›nda karfl›l›kl› güvene, deste¤e ve anlay›fla
dayal› bir iflbirli¤i sözkonusudur. 

Bu iflbirli¤inin artarak her iki taraf›n da daha büyük faydaya
ulaflabilece¤i bir sinerji yaratabilmek için STK’lar ve hizmet ettikle-
ri toplum aras›ndaki iflbirli¤i, güven ve anlay›fl›n sürekli olarak bes-
lenmesi, güçlendirilmesi ve karfl›l›kl› beklentilerin ne kadar karfl›lan-
d›¤›n›n kontrol edilmesi gerekir. 

RTÜK taraf›ndan, TV kanallar› arac›l›¤› ile ba¤›fl toplama izni-
nin AKUT’a verilmemesine ra¤men, hepinizin izledi¤i gibi flu anda
bile baz› STK’lar (KIZILAY, DEN‹Z FENER‹, TEMA, TÜRK‹YE SAKAT-
LAR DERNE⁄‹, M‹HDER, vb.) etkinliklerine kaynak yaratmak ama-
c›yla etkin bir flekilde bu tür ba¤›fl toplama kampanyalar›n› TV ka-
nallar›n›n deste¤iyle kamuoyuna duyurmaktad›rlar, ki zaten do¤ru
olan da budur. STK ve toplum elele verebilmelidir ki, her fleyi Dev-
let’ten bekleme anlay›fl›ndan kurtularak, toplumun ihtiyaçlar›n›n
hiç de¤ilse bir k›sm› STK’lar›n deste¤iyle karfl›lanabilsin ve hem top-
lumun refah düzeyinin artmas›na birlikte katk›da bulunulsun, hem
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de son çözümlemede toplumu oluflturan katmanlar birbirlerinin so-
runlar›na karfl› daha duyarl› ve çözüm üretme konusunda daha is-
tekli olabilsinler. 

Bu izin e¤er bundan sonra hiçbir STK’ya verilmeyecekse, o za-
man daha büyük bir sorunla karfl› karfl›yay›z, çünkü RTÜK’ün bu ka-
rar› sadece AKUT’u de¤il, Türkiye’de y›llard›r büyük bir özveri ile ça-
l›flan ve toplumdaki pek çok önemli bofllu¤u dolduran bütün
STK’lar› da olumsuz olarak etkileyecektir. Toplumu ile aralar›ndaki
organik ba¤› kopart›lan hiçbir STK verimli olamaz, kendisini ifade
edemez, kendisini toplumuna kabul ettiremez ve eskisi kadar etkin
ve baflar›l› çal›flamaz. E¤er RTÜK yöneticileri, Türkiye’de STK’lar›n
en önemli gelir kayna¤› olan, son derece etkin bir tan›t›m arac›
olan TV kanallar› üzerinden bu tür ba¤›fl toplama kampanyalar›n›
bundan sonra tamamen yasaklamaya karar verdiyse, durum son
derece tehlikelidir ve mutlaka önlem al›nmas› gerekir. Yok e¤er so-
run sadece AKUT’a dönük bir kararsa; biz kendi hakk›m›z› hukuki
yollardan aramak üzere, Ankara 5. ‹dare Mahkemesi, 2006/1007
Esas Numaras› ile, RTÜK’ün bu uygulamas›ndan dolay›, AKUT’un
ald›¤› ba¤›fllarda büyük azalma olaca¤› ve bu durumun da bütün
çal›flmalar›m›z› olumsuz etkileyece¤i düflüncesi ve 10 y›ll›k birikim
sonucunda kamuoyu taraf›ndan AKUT’un üzerinde oldu¤u kabul
edilen, tamamen gönüllülük ve karfl›l›ks›z yard›mseverlik ilkeleri ile
gerçeklefltirdi¤imiz sorumluluklar›m›z› yerine getiremeyece¤imiz
endiflesiyle dava açm›fl bulunmaktay›z.

Bu nedenle, RTÜK’ün bu karar›ndan zarar görecek olan, Türki-
ye’nin etkin ve güçlü, baflar›l› ve üretken, sorumluluk sahibi sivil
toplum örgütlerini; kendimizi hizmet etmekle yükümlü sayd›¤›m›z
milletimizle aram›zdaki, y›llar içerisinde büyük zorluklar ve fedakâr-
l›klar sonucunda oluflturulmufl güvene dayal› iflbirli¤inin kopart›l-
mas›n›n engellenmesi ve haklar›m›z›n hep birlikte hukuki yollarla
aranmas› için dayan›flmaya davet ediyoruz. 

De¤erli okuyucu bütün bunlara ra¤men ülkemize ve ülkemizin
yüce ruhlu insan›na olan inanc›m›z› ve sevgimizi bir an bile yitirme-
den gönüllü ve karfl›l›ks›z olarak kendimize seçti¤imiz yolda vatan›-
m›z için, milletimiz için mücadele etmeye devam edece¤imizi ve ne
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olursa olsun kararl›l›¤›m›z› asla yitirmeyece¤imizi bu vesile ile bir
kez daha ifade eder, gelece¤in ça¤dafl Türkiye’sinin inflas› için ne
gerekiyorsa yapmaya haz›r oldu¤umuzu bilmenizi isteriz. 

Hukuk mücadelemizin ilk aflamas›n› kazand›k ve arkas›ndan

RTÜK’e 200.000 YTL’lik tazminat davas› açt›k. Bu kitab›n
“AKUT’un Ald›€› Ba€›fllar” bölümünde size AKUT’un finans

kaynaklar›ndan bahsetmifltim. SMS kampanyam›z›n kamu spo-

tunu ilk yay›nlad›€›m›z dönemde bu tür bir s›k›nt›yla karfl›lafl-

mam›flt›k ve 2004 y›l›nda 101.795,00 YTL ve 2005 y›l›nda da

75.015,00 YTL ba€›fl alm›flt›k SMS’ler üzerinden. Ancak RTÜK

2006 y›l›nda bu kampanyam›z›n kamu spotunun yay›nlanmas›-

na izin vermeyince, sadece dergi ilanlar› ile duyurabildik ve al-

d›€›m›z ba€›fllar da 22.060,00 YTL’ye düflmüfltü. ‹flte bu neden-

le RTÜK’e bizi u€ratt›€› zarar gerekçesi ile sözkonusu tazminat

davas›n› açt›k, sürecin tamamlanmas›n› bekliyoruz.

Bu bölümde son olarak bir de, 2 fiubat 2004 tarihinde Kon-

ya’da meydana gelen Zümrüt Apartman› enkaz›ndaki arama

kurtarma çal›flmalar› s›ras›nda yaflanan ve yap›lan yanl›fl ve son

derece tehlikeli uygulamalar yüzünden AKUT’un, zaten ziyade-

siyle kalabal›k olan enkaz bölgesini terk etmesi ile sonuçlanan

olaya da de€inmek istiyorum. Bu olayda da, kendi üzerlerinde-
ki sorumlulu€u atmaya çal›flan ve AKUT’a karfl› geçmiflten hu-
sumet besleyen kifli ve kurumlar taraf›ndan ak›l ve bilim d›fl› bir

dolu saçma yorum ortal›€a saç›larak herkesin kafas› kar›flt›r›l-

m›flt›. Bu olayla ilgili o günlerde 46 sayfal›k bir rapor haz›rlam›fl
ve AKUT’un web sayfas›nda konunun ilgilileriyle paylaflm›flt›k.

Çok k›saca konunun ana fikrine de€inmem gerekirse; Enka-
z›n içinde y›k›m s›ras›nda do€al olarak oluflan ve kazazedelere

ezilmeden sa€ kalma olas›l›€› oluflturan boflluklar›n (yaflam üç-
geni) etkilenmemesi, yeni çökmelere yol aç›lmamas› ve varsa
buralarda s›k›fl›p kalm›fl kazazedelere bir zarar verilmemesi
amac›yla bu tür hiçbir enkaza daha 21. saatte paletli k›r›c› eks-

kavatör sokulamaz. Orada yap›lan as›l hata buydu. Bu konudaki

uyar›lar›m›za oradaki yetkili kifli; “Ben ne yapt›€›m› biliyorum,
siz iflinize bak›n” diyerek yapt›€› çal›flmay› sürdürünce, AKUT
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ekibi de do€al olarak hiçbir flekilde kabul edilemeyecek bu du-

ruma seyirci ve suç orta€› olmamak amac›yla bölgeyi terk etme

karar› alm›flt›.

Sonras›nda ise her kafadan yar› cahil ve bilgisiz yorumlar

ç›kmaya bafllam›fl ve ne yaz›k ki konu iyice özünden uzaklafla-

rak olmayacak yerlere gitmiflti. Bu olayla ilgili AKUT’un rapo-

runu afla€›daki linkten okuyabilirsiniz.

http://www.nasuhmahruki.com/AKUTKONYAZUMRUT-
RAPOR.pdf

HHAAKKKKIIMMIIZZDDAA  YYAAPPIILLAANN  KK‹‹RRLL‹‹

BB‹‹LLGG‹‹  ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRII

Kendimizi savunma imkân›m›z›n olmad›€› ortamlarda yap›lan

kirli bilgi çal›flmalar› bize büyük zarar verdi. Bu tesbite uygun

olarak, özellikle 2000 y›l›nda sevgili ‹skender’i (I⁄DIR) A€r›
Da€›’nda kaybetmemizin hemen ard›ndan bafllayan ve ne yaz›k
ki kifliselleflerek uzun bir süre devam eden bu sald›r› döneminde

medyam›z›n baz› unsurlar›, flahs›m ve AKUT hakk›nda bizi çok

üzen ve yaralayan birçok uydurma habere ve tarafl› yoruma im-
za att›lar. Yollad›€›m›z bas›n duyurular›na ve olaylar› bütün
aç›kl›€› ve belgeleriyle birlikte anlatma çabalar›m›za ra€men,

bunlar› görmezden gelip, AKUT’un kurum kültürüne uyum sa€-

layamay›p istifa eden veya disiplin suçuyla uzaklaflt›r›lan kiflile-
rin yorumlar›na sayfa sayfa yer verdiler de bizi görmezden, duy-
mazdan geldiler.

AKUT, bugün 14 bölgede örgütlenmesini tamamlam›fl,
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700’ün üzerinde gönüllüsüyle bu ülkeye hizmet eden, y›llard›r
“kamu yarar›na çal›flan dernek” statüsünde olan bir dernektir,

hatta bu statüdeki tek arama kurtarma derne€idir. 10 y›l› aflk›n bir

süredir var olan AKUT’tan bugüne dek yaklafl›k 20 kifli Disiplin

Kurulu’nun haklar›nda yapt›€› inceleme sonucunda, AKUT di-

siplin ve etik de€erlerine göre suçlu bulunup, Yönetim Kuru-

lu’nun oybirli€iyle ald›€› kararlarla dernekten uzaklaflt›r›lm›flt›r.

Bizi en çok üzen olay da, bu kiflilerin baz›lar›n›n, medyatik ha-

ber yapma derdinde olan birtak›m medya mensubu taraf›ndan

kullan›lmas› ve bir anlamda ›smarlama haber yapt›r›lmas›yd›.

Yaz›l›, görsel ve iflitsel medya, art›k bir de tabii ki internet

medyas›, kamuoyunun bilgilendirilmesi, hatta bir ölçüde e€itimi

ad›na en önemli güçlerden biridir. Toplum, tarafs›z, adil ve ce-

sur haber kaynaklar› ile bilgilendirilmelidir. Medyan›n bir yerin-

de hasbelkader bir köfle tutmufl herkes, bu köflesini bir tehdit ve

bask› arac› olarak kullanmaya kalkarsa, tarafs›zl›k ve adalet

kavramlar› ortadan kalkar ki, bu olgu uzun solukta önüne geçi-

lemez bir yozlaflmaya ve sonuçta toplumun geri dönülmesi çok

zor çöküntülere u€ramas›na yol açar. Üzülerek söylüyorum ki,

bence bizim medyam›z tümü olmasa da ço€unlukla bu duruma

oldukça yak›n bir konumdad›r.

Geçmifl dönemde, AKUT ekibini ve baflkan› olarak flahs›m›

kahraman diye niteleyenler, sanki biz kiflilik de€ifltirmifliz gibi
alt› ay sonra hiç çekinmeden medyatiklikle, diktatörlükle,
AKUT’tan rant sa€lamakla suçlayabilmifllerdi. Hem de hiçbir

araflt›rma yapmadan, sadece o anda bu haber ses getirir diye ve-

ya daha da kötüsü; “ben bu güce sahibim; istedi€imi yükseltir,
istedi€imi tepetaklak yere çalar›m, benimle kimse u€raflamaz”
zihniyetiyle.

Bugüne dek hakk›mda o kadar çok gerçek d›fl› haber yap›ld›
ki, art›k bunlara karfl› ne yapmam gerekti€ini flafl›rm›fl durumda-

y›m. Ermeni ve musevi vatandafllar›m›zdan bir kez daha özür di-

leyerek yaz›yorum; 17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi sonras›n-
da birtak›m çevreler, benim asl›nda ermeni oldu€um, yahudi ol-
du€um söylentisini yayd›lar –sanki bu ülkede gayrimüslim ol-

mak suçmufl gibi...
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Asl›nda bu zihniyet daha önce de karfl›ma ç›km›flt› ama o za-

manlar bu durumu fazla ciddiye almam›flt›m aç›kças›. Yeni Asya
gazetesinde Ekran Turu adl› bir köflesi olan Davut fiahin, 7 Tem-

muz 1998 tarihinde bak›n neler yazm›fl Adana - Ceyhan Depre-

mi sonras›nda AKUT’un gündemde kalmas›yla ilgili;

Hele AKUT denen yard›m kuruluflunun fazla medyatik olmas›n› an-
layamad›k. Tamam 3 hayat kurtard›. Ama bunun fazlaca kamuoyu-
na lanse edilmesi ne derece do¤ru. Ya yüzlerce yard›m eden kuru-
lufl, kurum ve yard›m dernekleri? Bunlara karfl› haks›zl›k edilmiyor
mu? O kurulufllar›n suçu, bafllar›nda “Nasuh Mahruki” gibi medya-
tik bir Ermeni’nin olmamas› m›? ((EEkk::  4499))  

Bu ifadelerin neresini düzelteyim bilmiyorum o yüzden de-

nemiyorum bile...

Sabah gazetesi de, önceki aylarda H›ncal Uluç’un hakk›mda

yazd›€› son derece afla€›lay›c› yaz›lar›n›n ard›ndan bafllatt›€›m

mahkeme sürecimiz devam ederken, 14 Ekim 2000 tarihinde bir

trafik kazas›na kurban verdi€imiz iki gönüllümüzün cenaze tö-

reninde; benim yahudi oldu€um ama her nas›lsa cenaze namaz›-

n› ön saflarda k›ld›€›m, üstüne üstlük de, bu konuyla ilgili soru-

lara yan›t vermeden uzaklaflt›€›m› yazd›. Oysa böyle bir konufl-

ma elbette ki hiç yaflanmam›flt› bile. Ben da€c›l›k tarihine bile,
1995 y›l›nda Everest Da€›’na t›rmanan dünyadaki ilk müslüman
da€c› olarak geçmifltim. Ama Sabah gazetesi nedendir bilinmez,

beni kamuoyuna musevi olarak tan›tmak istemiflti. ((((EEEEkkkk:::: 55550000))))

Medyan›n bu sorumsuzlu€unu akl›m alm›yor, insanlar›n ha-
yat›yla, kiflili€iyle, onuruyla bu kadar ucuz ve kolay m› oynaya-
bilmek inanam›yorum. Zaten milletvekili dokunulmazl›€› kürsü

dokunulmazl›€› ile s›n›rland›r›lmadan ve medyan›n da bu tür ya-

lan yanl›fl, özensiz, hatta kas›tl› yay›nlar›n› durduracak hukuki
önlemler al›nmadan, daha do€rusu Türkiye’yi hukukun üstün
oldu€u bir devlet düzenine dönüfltürmeden ülkedeki hiçbir soru-

nun kal›c› ve sürdürülebilir bir biçimde çözülebilece€ine inan-

m›yorum.

Bu uzun kitaba ve geçmiflteki olaylar› yeniden açma çabas›-

na da aç›kças› bu inanc›m ve beklentim nedeniyle kalk›flt›m. Bir
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gün Türkiye’min de tam anlam›yla bir hukuk devleti olaca€›na

inan›yorum. Ama bunun için kararl›l›kla ve cesaretle mücadele

etmemiz gerekiyor.

Hep birlikte...

Alt› kitab›mdan ilki olan ve bugüne dek 4 üniversitede (Bo-

€aziçi - Bilkent - Yeditepe ve Ifl›k) Türkçe derslerinde okutulan,

11 bask› yapan, 24 yafl›ndayken yazd›€›m Bir Da€c›n›n Günce-
si adl› kitab›m›n içinden arkas›n› saklayarak bir sat›r›n alt›n› çi-

zip gazetelere yollayan, ismini bile veremeyecek kadar korkak

birileri, benim asl›nda insanlar› sevmedi€imi ispata çal›flt›. Bu

kadar ifl özde insan sevgisi olmadan nas›l yap›l›rsa... Do€rusu;

kötü niyetli, yalanc› ve dalkavuk insanlar› sevmem ve ihaneti

asla affetmem.

Nasuh Mahruki’yi kafaya takanlar, bunun gibi daha baflka pis

oyunlar da haz›rlad›lar o dönemlerde. Kula€›ma gelenler aras›n-

da; benim asl›nda Everest’e ve K2’ye ç›kmad›€›m, o zirve çe-

kimlerini de baflka yerlerde yapt›€›m yolunda bir tart›flma bafl-

latmaya çal›flmalar› veya AKUT’un depremlerde evlerden ziy-

net eflyas› toplad›€›, bir çanta alt›n buldu€u vs. gibi bir dolu ya-

lan ve iftira da var. Güleceksiniz ama benim ‹srail ajan› oldu€um

söylentisi bile var ortal›kta... Eminim bu kitab› okuyanlardan

baz›lar›, benim de henüz duymad›€›m ama insanlar›n kafas›nda
soru iflareti yaratan baflka iftiralar da duymufllard›r; bunlar› be-
nimle paylafl›rsan›z sonraki bask›larda onlar› da eklerim.

Asl›nda bu iftiralar› yayanlar da bunlar›n sonuçta bir yere va-

ramayaca€›n› biliyorlar; günefl balç›kla s›vanmaz... Amaçlar› sa-

dece bu ülkede çok kullan›lan bir yöntem olan kirli bilgi, yani
yalan-yanl›fl bilgiler yayarak insanlar›n zihninde soru iflaretleri
yaratmak. Ya€ma ve talan kültüründen gelen, kaos ve karmafla-

dan güç alan bu tiplerin kaybedecekleri hiçbir fley yok. Onlar

utanmazlar ve gururlar› k›r›lmaz, çünkü yaflamla olan iliflkileri
paylaflmak, üretmek ve fayda yaratmak üzerine de€il, kendi ben-
cil varl›klar›n› tatmin etmek ve hastal›kl› egolar›n› beslemek

üzerine kurulmufltur. Kendileri gibi olmayan her fleye ve herke-

se büyük bir düflmanl›k hissederler.

Bunlar sadece benimle de€il, benim yan›mda duran aslan
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parçalar›yla da u€raflt›lar. 2005 y›l›nda AKUT’un 8. ekibi olarak

Ni€de’de, özellikle Alada€lar’daki da€ kazalar›na müdahale et-

mek amac›yla bir ekip kurduk. Hem çok deneyimli bir da€c›,

hem de Ni€de Üniversitesi’nde Beden E€itimi ve Spor Yüksek

Okulu’nda ö€retim görevlisi olan, Ni€de Ekibi’mizin lideri Ne-

dim Urcan’a ölüm tehditi mektubu bile gönderebildiler. Alada€-

larda meydana gelebilecek kazalarda da€c›lar› kurtarmak ama-

c›yla oluflturdu€umuz ekibin liderine flu flekilde bir yaz› postay-

la yolland›; ((((EEEEkkkk:::: 55551111))))

Ermeni bir baflkan›n kurdu¤u akuta üye oldu¤unu duyduk. O grub
için yapaca¤›n her hareket aleyhine olacakt›r. Yaflamak güzel. Aile-
ni düflün. Uyarmad›lar deme.

Bu ülkeye karfl›l›ks›z hizmet etmenin, bir fleyleri düzeltmeye

çal›flman›n o kadar da kolay olmad›€›n› anlad›€›n›z› düflünüyo-

rum. Bu zihniyet o kadar h›rç›n, ahlaks›z ve gözünü karartm›flt›r

ki; bir baflka örnek olarak Org. Yaflar Büyükan›t Pafla hakk›nda

tam daYAfi kararlar› öncesinde, Genel Kurmay Baflkanl›€›n› ön-

lemek için yap›lan SMS, e-posta ve baz› web sayfalar› kullan›la-

rak yap›lan karalama kampanyas›n› hat›rlay›n. Devletin en büyük

gücüne bile kafa tutabilecek kadar cüretkar bir anlay›flt›r bu...

15 Ocak 2002 tarihinde, bizi yine çok üzen hiç beklemedi€i-

miz bir sald›r› daha yap›ld›. Bizim gibi bir arama kurtarma der-
ne€i olan, hatta geçti€imiz y›l 10 da€c› ile Everest Da€›’na t›r-
manmay› baflaran ORDOS’un, yüzlerce üyesi bulunan da€c›la-

r›n takip etti€i e-posta grubuna, ORDOS’un eski Yönetim Kuru-

lu sonraki Denetleme Kurulu üyesi Yalç›n Yald›z taraf›ndan
AKUT hakk›nda son derece afla€›lay›c› ve tabii ki bafltan sona
yalanlarla dolu, “AKUT GERÇE⁄‹” bafll›kl› bir ileti yönlendi-
rildi. Bu iletinin bir anda yüzlerce insana ulaflmas› üzerine yaz›-

n›n kayna€›n› bulmak için gösterdi€imiz bütün çabalar sonuçsuz
kald› ve ORDOS Yönetim Kurulu bu iletinin kim taraf›ndan ya-
z›ld›€›n› bilmediklerini söyleyip iflin içinden ç›kmaya çal›flt›.

A€›r suçlamalar ve yalanlarla dolu bu iletiyi yüzlerce insan-

la paylaflmaktan bir rahats›zl›k duymuyorlar ve biz haks›zl›€a

u€rad›€›m›z› söyleyip; “bu yaz›n›n kayna€›na ulaflmak ve bu if-
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tiralar› kimin ç›kartt›€›n› bulmak istiyoruz” dedi€imizde hiç

umursamadan; “kim taraf›ndan yaz›ld›€›n› bilmiyoruz” deyip

iflin içinden ç›k›yorlar. Ne kolay de€il mi insanlar› karalamak,

afla€›lamak, küçük düflürmek. ‹spata gerek yok nas›l olsa, at ça-

muru yiyen u€rafls›n. Bunu yapan›n bir da€c› ve bir arama kur-

tarma derne€i Yönetim Kurulu üyesi olmas› ve ORDOS’un bü-

tün idari kadrosunun da ayn› düflüncede olmas› da bizim için ay-

r›ca çok üzücü bir darbe oldu. Çaresiz hakk›m›z› aramak için bu

süreci de mahkemeye verdik ve y›llard›r u€rafl›yoruz. Hâlâ ülke-

mizin bir hukuk devleti oldu€unu düflünerek...

Türkçesi oldukça bozuk ve bir dolu imla hatas› olan bu i€-

renç yaz›y›, özgün haliyle sizle paylaflmak istedi€im için her-

hangi bir düzeltme yapmadan afla€›ya ald›m

yazan adini belirtmemis, akut ile ilgili :((((((

>Subject: [italyan_sirki] FW: AKUT GERCEGI

>Date: Tue, 15 Jan 2002 10:05:49 +0200

>

> > > >akut(arama kurtarma dernegi)yasanan iki buyuk depremde

> > > >bir nur misali gelecege umutla bakmamiza sebep

> > > >vermisti.

> > > >taki bu guzelligi “para” bozuncaya kadar...

> > > >gerek yurt icinden gerekse yurt d›sindan hatta ve

> > > >hatta devletten buyuk maddi yardimlar,araziler,araclar

> > > >v.s alan akutun holdinglere esit derecede bir mali

> > > >guce medyada reytinge ulasmasi dernegin

> > > >yoneticilerinin

> > > >gozunu kamastirdi.

> > > >halkmiz tarafindan yapilan yardimlar esasinda deprem

> > > >icindi...

> > > >lakin biturlu bu ugurda harcanmak

> > > >istenmiyordu.uyelerin herturlu teklifi ve projesi

❏  Karfl›laflt›¤›m›z Zorluklar ❏ 325



> > > >yonetim kurulunca geri cevriliyordu.zira bu

> > > >trilyonlarin uzerine bagislanan arazilerin uzerine

> > > >planlanmis organize firsat ve zamani kolluyordu...

> > > >iste “o” ana gelindi AKUT DERNEKL‹KTEN VAK‹FA(!)

> > > >GEC‹YOR....

> > > >medyanin gozbebegi olan akutun icinde yasanan

> > > >gelismeler hic yansimadi sizlere...

> > > >nasil yansiyacaktiki?

> > > >hava atmasi saglansin ve hep raeytin yukseltecek

> > > >yazilara gazetelerde tv lerde ciksin diye medya

> > > >mensublari dernege uye yapildi hizla...

> > > >oysa depremden sonra binlerce kisi uye olmak icin

> > > >basvurmus yuzlerce kisi gonullu olarak sugune kadar

> > > >dernekte calismasina ragmen uye yapilmamisti.

> > > >neden?

> > > >cevabi cok basit aslinda dernegi kendi mali gibi goren

> > > >gelen yardimlari kuruma degilde kendisine yapildigini

> > > >dusunen nasuh mahruki ve arkadaslari(ozellikle melih

> > > >fidan ve demir kardas)olene kadar yonetimde:) olmak

> > > >icin yeni uye tehlikesini goze almazlardi.

> > > >kanuna gore suc olmasina ragmen(uye

> > > >yapilmama)dernekler masasi medya korkusundan

> > > >gelismelere sessiz kaldi...

> > > >neler oldu neler...

> > > >bazi uyelere egitmen sifatiyla maas mi baglanmadimi...

> > > >

> > > >(guya gonulluk eassina dayali bir dernekti ya...isin

> > > >komigi egitmen(!)olna kisiler dernegin parasi ile

> > > >tatil gibi yurdisina bir egiteme yollandi ve bunlari
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> > > >gelip para karsiligi ....:)

> > > >yardim edilen onca araclar nasuh ve arkadaslarina

> > > >tahsisi edilmedimi...

> > > >15-20 kisi(nasuh ve ekibi)disinda dernegin yonetim

> > > >kademesinde yerlere”yabanci”oturtulmadi:)

> > > >akut isminin altinda bu yonetimdeki arkadaslar thy den

> > > >bile ozel indirimlere haklara kavusmadimi..

> > > >okadar cok sey varki anlatmakla bitmez...

> > > >bu gidise dur demek isteyen herkes istifa etmek

> > > >zorunda kalmisti.muhalefet olan herkes

> > > >nusuh-demir-melih tarafindan dislaniyordu....

> > > >oyuzden herkes sessiz kaliyordu gelismelere...

> > > >zaten istenilen kendi arkadaslari icerisinden oy

> > > >garantili(!)uyelerin olmasiydi.bu uyelik yillardir

> > > >bekleyenlerin uyeliginden hizli oldu tabi...

> > > >cunku artik VAKIF olmanin trilyonlarin arazilerin

> > > >istenildigi gibi(halkimizin arzusu,yardim edisinn

> > > >disinda hem vakif olduktan sonra ne onemi vardiki)

> > > >kullanilmasinin zamani gelmisti.

> > > >gazetlerde tv lerde hergun cikan vakif rezelatleri

> > > >onlarin yuzunu bile kizartmiyordu.

> > > >

> > > >siz bu maili okuyan dost...

> > > >neyazikki artik yapilacak hicbirsey yok.

> > > >(derneklikten vakifa gecilecek oylar nasuh,demir ve

> > > >melih tarafindan saglama alinmis durumda)

> > > >

> > > >sadece gercekleri bilmeniz toplumuzda her guzellikle

> > > >baslayan hareketin paranin karsisinda yenilecegini
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> > > >ego,kisisel menfaat,koltuk sevdasi hatta fasist

> > > >yonetimin hep kazanacagini bilmenizi duymanizi

> > > >istememdir.

> > > >neyazikki...

> > > >

Yeri gelmiflken bir konuya daha de€inmek istiyorum. 2006

y›l› Aral›k ay›nda Türkiye Da€c›l›k Federasyonu baflkanl›€› se-

çimleri yap›lm›flt›. Uzun zamand›r bu yönde bir istek ald›€›m

halde, bu son seçim sürecine dek yanaflmam›flt›m. Ancak 9 y›l-

d›r ayn› yönetim kadrosunun elinde, uzlaflmaz bir anlay›fl ve tu-

tumla da€c›l›€›m›zda y›llard›r artarak devam eden s›k›nt›lardan

ve art›k geleneksel hale dönüfltürülmüfl ayr›mc›l›ktan büyük ra-

hats›zl›€› olan da€c› dostlar›n dilek ve ricalar›n›, asl›nda içimde

böyle bir hedef olmad›€› halde bu kez k›ramay›p, delege siste-

mindeki bütün adaletsizli€e ra€men ve bafl›ndan beri olmayacak

bir çaba içine girdi€imizi bildi€im halde, bu sefer en az›ndan de-

nenebilece€ine karar verdim. Bu kitab›n zaten uzun ve detayl›

olan konular›na bir de bu karmafl›k süreci sokmak istemiyorum.

Ancak merakl›lar› için afla€›daki linklere konular› takip edebile-
ce€iniz o günlerde yazd›€›m yaz›lar›m› yerlefltirdim.

Afla€›daki linkten, neden Türkiye Da€c›l›k Federasyonu bafl-

kanl›€› seçimlerine kat›ld›€›m konusundaki yaz›m› okuyabilirsi-

niz.

http://www.nasuhmahruki.com/?inc=nedenTDF.inc

Yukar›daki AKUT GERÇE⁄‹ iletisi ORDOS’la aram›zdaki

ilk büyük sorundu ancak ne yaz›k ki son sorun olmad›. 2006 y›-
l›ndaki seçim sürecinde tekrar alevlenen ve bütün da€c›l›k cami-
as›n› flafl›rtan ORDOS’la aram›zdaki sorunlar›n nerelere dayan-

d›€›n› ve ne aflamalardan geçti€ini mecburen eski defterleri aça-

rak, do€al olarak bu detaylar› bilmeyen da€c›l›k camias› ile de
paylaflmak zorunda kalm›flt›m.

Afla€›daki linkten, ORDOS’la aram›zdaki sorunlar› anlatt›-
€›m süreci okuyabilirsiniz.

http://www.nasuhmahruki.com/?inc=ORDOS.inc
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Ne faflistli€imizin, ne paralar› cebe indiriflimizin kald›€› bu

i€renç yaz›y› okuyunca elbette ki çok rahats›z olduk. ORDOS

durduk yerde bize karfl› çok gereksiz ve yersiz bir hamle daha

yapm›flt›. Bu yaz›n›n kayna€›n› bulma çabalar›m›z ne yaz›k ki

ORDOS taraf›ndan bofla ç›kar›ld› ve dedi€im gibi sonuçta ifl

mahkeme sürecine vard›. 24 fiubat 2003 tarihinden bu yana da

sonuca ulaflmas›n› bekliyoruz.

AKUT’a yap›lan benzeri sald›r›lar ve at›lan iftiralar karfl›s›n-

da, fark etti€iniz gibi hukuk kurallar› içerisinde kalmak kayd›y-

la her zaman ciddiyetle mücadele etmeyi seçeriz. Hiçbirine bofl

vermeyiz ve görmezden gelmeyiz. Ülkemize ve insan›m›za kar-

fl›l›ks›z olarak hizmet etmeye çal›fl›rken bu kadar hakarete ve

kendimizi savunamayaca€›m›z ortamlarda iftiraya maruz kal-

d›ktan sonra arkadafllar›m›z›n, çevremizdekilerin, bizi uzaktan

yak›ndan tan›yan insanlar›n aras›nda, gündelik hayat›m›z› sür-

dürürken nas›l bir ruh haliyle yaflad›€›m›z› anlamaya çal›flman›-

z› rica ediyorum. Biz bu hakaretleri yutmay›z ve unutmay›z,

onurumuz k›r›ld›€›nda kendimizi buna al›flt›rmay›z. Haysiyeti-

mizi korumak için gerekirse karfl›m›za ç›kan herkesle mücadele

etmeyi de göze al›r›z.

2006 y›l› fiubat ay›nda bu sald›r›lara bir ilave de Ameri-

ka’dan geldi. Yüzlerce üyesi bulunan “amerikada yasayan turk-
ler” adl› bir elektronik posta grubuna ad›n› bile veremeyecek bir
korkak daha, “chemist” rumuzunun arkas›na s›€›narak hakk›m-

da bafltan sona yalan bir kurgu ile haz›rlanm›fl üstüste iki ileti

yollad›. Bu durumdan haberdar olunca, uzakt›r yak›nd›r deme-
den do€al olarak hemen bir düzeltme metni yay›nlatmak istedim
ayn› listede. Ama sözkonusu elektronik posta grubunun modera-

törü de bu iletilere taraf oldu€u için biraz u€raflmak zorunda kal-

d›m. fiu anda bu konu da Cumhuriyet Baflsavc›l›€›’nda sorufltu-
ruluyor. Chemist denen ahlaks›z› bulmaya ve adaletin önüne ç›-
kartmaya u€rafl›yorum. Bakal›m hukukumuz bunu ne zaman çö-

zecek...

Bu süreci afla€›daki e-posta’lar üzerinden takip edebilirsiniz;

11--  AAmmeerriikkaa’’ddaakkii  TTüürrkklleerriinn  üüyyeessii  oolldduu¤¤uu  aammeerriikkaaddaayyaassaayyaannttuurrkk--
lleerr@@yyaahhooooggrroouuppss..ccoomm aaddll››  ee--ppoossttaa  lliisstteessiinnddee,,  ““CChheemmiisstt””  rruummuuzzuu  iillee
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hhaakkkk››mmddaa  ssoonn  ddeerreeccee  ççiirrkkiinn  iiffttiirraallaarr  vvee  yyaallaannllaarrllaa  ddoolluu  bbiirr  kkaammppaann--
yyaa  bbaaflflllaattaann  flflaahhss››nn  22  MMaarrtt  22000066  ttaarriihhllii  iillkk  mmeessaajj››::

--- In amerikadayasayanturkler@yahoogroups.com, Chemist© 

<mailgroups@...> wrote:

>

> gunun sozunu bosverde sana gunun olayini anlatayim bu sabah
tr den bir telefon geldi arayan avukatim bizim ulustaki evlerden bi-
rine  musteri cikmis illede alacagim diyormus ben satmiyorum de-
dim malum 2 kiz 2 tane ev satacak olsam ikisinide satarim de-
dim.kapadim.2-3 saat sonra yine avukattan tel israrla sizin evi sa-
tin almak istiyolar dedi .bende israrla hayir satmiyorum dedim.ka-
padim.1 saat sonra yine tel eve 1,6 milyon dolar veriyor bence sa-
talim diyor avukat bende 1,6 milyonu duyunca merak ettim kim-
mis bu denyo uyusturucumu satiyor kemalistmi yoksa diye .ismi og-
rendigimde once uyanmadim kim bu ya oldum birden sonra jeton
dustu benim eve talip sahis AKUT un baskani nasuh mahruki de-
nen hirto alla alla o adamda burayi alacak para ne gezer dedim
avukatim denizde kum onda para dedi habire bagis topluyormus
memleketi felaketlerden kurtaracagiz diye:))hadi canim dedim top-
lasa toplasa 100-200 bin dolar toplar onuda kariyla kizla yer biti-
rir zaten dedim. avukatim tek tek saydi gsm aboneleri sms yoluyla
para yollarmis turkiyenin kalabalik alisveris merkezleri havaalanla-
ri gibi yerlerinde kumbarasi varmis hergun cari islem goren banka
hesaplari varmis yani kisaca beyimiz parayi vurmus ..bu akut a han-
gi angutlar para yardimi yapiyorsa bilsinlerki nasuh mahruki fela-
ketzedeleri kurtarmadan once kendini kurtarmis bile bizim sitede
ev alacak kadarda adam olmus yaneee 

> 

> seytan diyo sat evi sonra gastelere haber ver ama evi hic satacak 

halim yok

> 

> napsakki acaba ???
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22--  SSöözzkkoonnuussuu  lliisstteenniinn  aayynn››  zzaammaannddaa  eeddiittöörrüü  ddee  oollaann  EEssiinn  KK..  aaddll››  kkii--
flfliinniinn  kkoonnuu  hhaakkkk››nnddaa  cceevvaabbeenn  yyaazzdd››¤¤››  mmeessaajj;;  

From: ekeyfli

Date: 03/02/06 00:59:05

To: amerikadayasayanturkler@yahoogroups.com

Subject: Re: [AYT] Gunun Sozu

Valla Chemist, Akut’un adini da Kronik’e mi cevimek lazim bileme-
dim simdi.. Ama birlikte Tibet vs tirmanan bi arkadastan, adamin ai-
leden de varlikli oldugu ve tirmanis ekibini beraberinde goturdugu-
nu vs duymustum.. Hatta bizim Mandrake’nin “devlet bana imkân
verse ben de bir David Copperfield olurdum” dedigi gibi, cadiriydi,
tulumuydu, yemiydi suyuydu tasiyan bir ekip olduktan sonra zirve-
ye cikmak, her konu da oldugu gibi burada da kolay..Simdi bu mev-
zuda anlattigindan anladigim o ki, ekibi genisletmis arkadas, degir-
menin suyu milletten gelir olmus..Deprem sonrasi hesaplarina he-
men herkesin biseyler gonderdigini biliyorum.. Saga sola konusma-
ya davet edildiginde ucret nedir bilemiyorum haliyle.. Unakitan’ye-
ni kimlik no uygulamasiyla altina yeni araba cekene bile soracakmis
ya “ Nerden buldun?” diye , 1,6’lik evi hayda hayda sormasi lazim
herhalde..Bakalim eger sorulursa biz de hem yeni uygulamanin
fonksiyonel olup olmadigini, hem de dag bayir tirmanin son done-
min gozde mesleklerinden olup olmayacagini anlamis oluruz:)) 

PS: Mali degerinde satmak iyidir, ama bir de son donemin grupta-
ki egemen paranoid yaklasimiyla degerlendirecek olursak, bu
adam onca ev varken satilik, niye seninkine goz dikti, yoksa seni ye-
rinden yurdundan falan mi etmek istiyor, ona bakmak lazim..PKK’li
mi, Siyonist mi, piyanist mi nedir yani :)))) 

Sevgi, sayg› ve keyifle kal

esin

❏  Karfl›laflt›¤›m›z Zorluklar ❏ 331



33--  CChheemmiisstt  rruummuuzzlluu  flflaahhss››nn  yyiinnee  iiffttiirraallaarrllaa  vvee  yyaallaannllaarrllaa  ddoolluu  iikkiinnccii
mmeessaajj››;;  

From: Chemist© mailgroups@...

Date: Fri Mar 3, 2006 5:50 am

Subject: Re: [AYT] Gunun Sozu 

bogazi en guzel goren yer bizimki sanirim o yuzden ozellikle istedi
komsularda ii falan filan cevre yapcak akli sira ..ama ben zaten bu
adama kil oluyordum yani belliydi bir dolap cevirdigi benim hatir-
ladigim sanirim tsunami felaketinde devlet bize izin vermiyor tsu-
nami felaketinden zarar gorenlere yardim edemedik diye abukca
bir cumle kurmustu.yani devlet sana ne karisir bin ucagina git yar-
dimmi ediyorsun olulerimi soyuyorsun ne yaparsan yap ama adam
isin polemigine kacti ozaman dahada killanmistim.

bir diger sacmalikta toplam 20-30 kisi varmis akutta yani parayla
isleri ne anlamadim sonucta gonullu olduklarini soyluyorlar.devle-
tin sivil savunmasi askeri birlikler sunlar bunlar zaten var memleket
20 kisiye kaldiysa vay halimize neyse benden soylmesi yardim
eden keriz varsa icimizde artik etmesin diye uyarmak icin yazdim

44--  SSoorruummlluulluukk  ssaahhiibbii  bbiirr  vvaattaannddaaflfl››mm››zz››nn  bbuu  iilleettiilleerrii  bbaannaa  uullaaflfltt››rrmmaa--
ss››nnddaann  ssoonnrraa  ssöözzkkoonnuussuu  ee--ppoossttaa  ggrruubbuunnuunn  eeddiittöörrüünnee  hhiittaabbeenn  yyaazz--
dd››¤¤››mm,,  ““DDÜÜZZEELLTTMMEE  HHAAKKKKII  ‹‹SSTTEE⁄⁄‹‹””  kkoonnuu  bbaaflflll››¤¤››yyllaa  yyaazzdd››¤¤››mm  ddüü--
zzeellttmmee  mmeettnniimmiinn  yyaayy››nnllaannmmaass››  ttaalleebbiimm::

Merhaba,

Moderatorlugunu yaptiginiz bu e-mail grubunda sahsim hakkinda
son derece cirkin ve uzucu iddialarda bulunulmaktadir. Bu konuda
ayni gruba benim asagidaki iletimi yollamanizi ve bu tur bir davra-
nisin tekrar etmemesi icin gerekli onlemleri alman›z› rica ediyorum.

Sevgiler,

Nasuh 
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Amerika’da yaflayan ve amerikadayasayanturkler@yahoogro-
ups.com adresine üye olan de¤erli Türk vatandafllar›;

Listenize uye olan duyarli bir uyenizin tavri sayesinde, bu gunlerde
e-mail grubunuza sahsim ve yonetim kurulu baskanligini surdur-
mekten buyuk onur duydugum AKUT dernegi hakkinda yalan ve if-
tiralarla dolu, iki farkli kisi tarafindan iletiler yollandigi haberini
uzulerek almis bulunmaktayim. Son derece seviyesiz ve kustah bir
uslupla ve kotu bir Turkce ile kaleme alinmis ve belli ki tamamen
bir provokasyon olarak kullanilmak uzere kurgulanmis sozkonusu
iletileri en altta bulabilirsiniz. Bu mesajlarda bahsi gecen konularin
tamami hayal urunudur ve buyuk olasilikla belirli bir amaca hizmet
etmek adina bilincli olarak kurgulanmistir. Bunu simdilik bilemiyo-
rum ama bulmak icin elimden geleni yapacagim. 

Amerika’daki yogun hayat temponuz icerisinde fazla vaktinizi al-
mak istemiyorum ancak acik bir listeye yollanmis olan bu mesaj ne-
deniyle birkaç dakikanizi almak zorundayim. Ulus’ta bir ev almak
istemi, olmam, bunun icin 1.6 milyon dolari vermeye hazir olmam
veya bu amacla herhangi birisi ile herhangi bir konusma yapmis ol-
mam veya benim adima herhangi birisinin bu yonde bir konusma
yapmis olmasi gibi konularin tamami yalandir ve iftiradir. Dagcilik-
la ilgili olan iddialarin ciddiye alinacak tarafi olmadigi icin onlari
geciyorum.

Degerli Türk vatandaslari; bu kisa aciklamanin arkasindan sizden
iki ricam olacak;

Birincisi, Amerikan sistemini bilen ve bu ahlaksiz yazismalar hak-
kinda kanuni haklarim konusunda bana yardimci olabilecek bir
avukatla konusmak istiyorum. Bu konuda beni yonlendirirseniz se-
vinirim.

‹kincisi de, Anavatan’dan uzakta gurbette yasarken, kendi araniz-
da iletisiminizi koparmamak ve okyanus otesinde bile olsa Turkiye
icin birseyler yapabilmek adina sizler tarafindan iyiniyetle olustu-
rulmus bu e-mail grubunu, amaci disinda kullananlara karsi daha
dikkatli ve duyarli olmaniz ve her toplumda bulunabilecek bu tur
onursuzca ve ahlaksizca davranislar gösterebilecek kisileri kendiniz-
den uzak tutman›zdir. 
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Kim hakkinda olursa olsun, bu tur hakaret ve iftiralarla dolu bir tek
iletinin bile sizin listenizde yayinlanmis olmasi, tavir koymadiginiz
surece kabullendiginiz gorüntüsü verir ki, bu sessizlik son cozumle-
mede hepimize zarar verir. Türkiye’nin yillardir bir turlu duze cika-
mamasinin sebeplerinden biri de, ne yazik ki bu tavirsiz, insiyatif-
siz, cekingen durusumuzdur. Baskalarinin haklarini da en az kendi
haklarimiz kadar korumadigimiz sürece, ne birlikte yasama kültü-
ründen, ne de daha iyi bir ortak gelecekten soz edebiliriz. 

Sozu daha fazla uzatmayacagim, ancak AKUT ve sahsim hakkinda
daha fazla bilgiye ihtiyac duyarsaniz; www.akut.org.tr ve www.na-
suhmahruki.com adreslerini kullanabilirsiniz.

Sevgiler,

Nasuh Mahruki

nasuh@nasuhmahruki.com

55--  EEssiinn  KK..  aaddll››  kkiiflflii  hheemm  bbuu  yyaazz››llaarr››  yyaazzaannllaarrddaann  bbiirrii  oolldduu¤¤uu,,  hheemm  ddee
ssöözzkkoonnuussuu  ee--ppoossttaa  ggrruubbuunnuunn  eeddiittöörrüü  oolldduu¤¤uu  iiççiinn  ddüüzzeellttmmee  mmeettnnii--
mmii  yyaayy››nnllaammaayyaa  yyaannaaflflmmaadd››..  BBuunnuunn  üüzzeerriinnee  bbuu  lliisstteeyyee  üüyyee  oollaann  rraasstt--
ggeellee  sseeççiillmmiiflfl  55--66  kkiiflfliiyyee  aaflflaa¤¤››ddaakkii  mmeessaajj››  yyoollllaadd››mm  vvee  oonnllaarrddaann  yyaarr--
dd››mm  iisstteeddiimm..  EEddiittöörrüünn  yyaayy››nnllaammaadd››¤¤››  ddüüzzeellttmmee  mmeettnniimm  ddee  dduuyyaarrll››
ggrruupp  üüyyeelleerriinniinn  bbaasskk››ss››yyllaa  yyaayy››nnllaannaabbiillddii;;

Merhaba,

Hicbirinizle tanismiyoruz, elektronik posta adreslerinizi bir arkada-
sim sayesinde buldum. Son gunlerde, sizlerin de uyesi bulundugu-
nuz amerikadayasananturkler@yahoogroups.com adresinde sah-
sim ve AKUT hakkinda son derece yaralayici iftiralarla dolu birkac
iletinin yayinlandigi haberini almis bulunmaktayim. Bunu cozmek
ve asagida sizlere de birer kopyasini yolladigim duzletme metnini
yayinlatmak uzere grubun moderatoru ile de yazistim, ancak ken-
disi de bu iletileri yollayanlardan biri oldugu icin bu haliyle yayin-
lamaya yanasmadi. Simdi sizlerden bir ricam olacak, bu duzeltme
metnini lutfen asagidaki sekliyle grubunuza benim adima yollayin
ve bu iftira kampanyasina bir yerde dur diyelim.
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Desteginiz icin simdiden tesekkur ederim. 

Sevgiler,

Nasuh Mahruki

Süreç flu anda Cumhuriyet Baflsavc›l›€›nda soruflturma afla-

mas›ndad›r. Ad›n› vermeden chemist rumuzuyla hakk›mda yalan

ve iftiralar yayan bu flahs›n kimli€inin tesbit edilmesini takiben

hukuki süreç, hem kendisi, hem de Esin K. için devam edecektir.

Bu chemist denen sahtekar›n, yurt d›fl›ndaki Türklerin takip

etti€i baflka listelerde de bize karfl› yapt›€› bu ve benzeri sald›r›-

lar› amatörce ve sadece heyecan olsun diye yapt›€›n› biraz akl›

bafl›nda olan hiç kimse iddia etmeyecektir. Yaz›n›n içindeki ifa-

delerden ve düflük profilli görünen ama gayet keskin yönlendir-

melerden de rahatl›kla anlafl›laca€› gibi, bu sald›r› profesyonel-

ce kurgulanm›fl bir psikolojik operasyondur ve amac› da geçmifl-

tekilerde de oldu€u gibi, Nasuh Mahruki ve AKUT üzerindeki

olumlu havay› yok etmektir, halk›n duydu€u güveni k›rmakt›r.

Bize düflmanl›k yapanlar›n sadece Türkiye’de de€il Amerika’da,

hatta Avrupa’da bile bofl durmad›klar›n› ve yurt d›fl›nda yaflayan

Türk vatandafllar› üzerinde yapmaya kalkt›klar› bu kirli bilgi ça-

l›flmas›yla asl›nda bizden ne kadar korktuklar›n› da anlayabili-

yoruz. Bu iftira kampanyas›n› bafllatanlar›n Amerika’daki hangi
beslenme grubun mensubu oldu€unu tahmin etme iflini size
b›rak›yorum.

Bu kirli bilgi çal›flmalar› art›k iyice yer alt›na inmifl durumda

olsa da hâlâ devam ediyor. Baflka iflleri yokmufl gibi AKUT’un

önünü almak için ellerinden geleni yapanlar ara s›ra karfl›m›za
ç›k›yorlar. 2007 y›l› bizim büyüme y›l›m›z oldu ve afla€› yukar›
bir y›ld›r sürdürdü€ümüz çal›flmalar sonucunda Karedeniz’deki

Rize, Trabzon ve Giresun ekiplerimizin ard›ndan AKUT’un 14.

ekibi olarak Kayseri ekibimizi de kurduk.

Kayseri ekibimizin lideri Nurettin Özcan, üst düzey spor t›r-
man›fl› becerilerine sahip kuvvetli bir da€c›d›r. Nurettin,
AKUT’un özellikle tercih etti€i gibi bölgedeki üniversite ile ya-

k›n çal›flmak amac›yla bu yöndeki görüflmelere 2007 y›l› bahar

aylar›nda bafllam›flt›. Bildi€iniz gibi AKUT’un en güçlü ekiple-
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rinden biri olan Antalya Ekibi, Akdeniz Üniversitesi’nin eflsiz

deste€i ile üniversite içinde kurulmufltur, yine ayn› flekilde ‹zmir

Ekibi, Ege Üniversitesi’nin içerisindedir. Ayr›caAKUT, Bo€azi-

çi Üniversitesi, ‹TÜ, Kocaeli Üniversitesi gibi büyük üniversite-

lerle iflbirli€i protokolleri imzalam›fl, ortak pek çok proje ger-

çeklefltirmifltir. Uluda€ Üniversitesi, ‹zzet Baysal Üniversitesi,

Haliç Üniversitesi gibi üniversitelerle de AKUT Ö€renci Toplu-

luklar› çerçevesinde iflbirli€i içerisindedir. Üniversiteleri çok

önemsedi€imizi ve birlikte çok verimli projeler gerçeklefltirdi€i-

mizi ifade etmek isterim.

Benzeri düflüncelerle Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Cengiz Utafl’la kurulufl öncesi gerekli görüflmeler yap›lm›fl ve

Rektör bey, AKUT’u gayet iyi tan›d›€›n›, çal›flmalar›n› takdir et-

ti€ini ve birlikte çal›flmaktan memnun olaca€›n› arkadafllar›m›za

iletmiflti. Üniversite içerisinde AKUT’a bir yer tahsisi konusuna

da s›cak bakm›fl ve arkadafllar›m›z› Kültür Spor Daire Baflkanl›-

€›’na yönlendirmiflti. Böylece ilk bafllarda diyalo€umuz üniver-

site ile gayet iyi gitti. Ancak daha sonra, her ikisinin de ad› ben-

de sakl›, Türkiye Da€c›l›k Federasyonu Kayseri eski ‹l Temsil-

cilerinden biriyle, üniversiteden bir ö€retim görevlisi Rektör be-

yi ziyaret ediyorlar ve AKUT ve benim hakk›mda daha önceden

etkili bir flekilde kullan›lm›fl, yukar›da sizle paylaflt›€›m kirli bil-

gi çal›flmalar›n› bir dosya halinde Rektör beyin önüne koyuyor-
lar ve AKUT’un flaibeli bir ekip oldu€unu, üniversiteye girme-
sinin uygun olmad›€›n› iddia ediyorlar.

Sonuçta Erciyes Üniversitesi yerine, AKUT’a her zaman s›-

cak yaklaflm›fl ve destek vermifl olan Talas Belediye baflkan› Sa-

y›n R›fat Y›ld›r›m’›n bize tahsis etti€i küçük ama sempatik yer-
de kurduk Kayseri Ekibi’mizi.

AKUT’un Erciyes Üniversite’sine giriflini engelleyenlerden
biri, konuyu araflt›rmas›n› rica etti€im Kayseri’deki bir gazeteci

dostuma bak›n süreci nas›l anlat›yor;

AKUT y›llarca Kayseri’ye girmeye çal›flt›. Üniversiteli da¤c›lar› ele
geçirmek üzere iken müdahele ederek engelledik, Kayseri’nin im-
kânlar›n› sorumsuz kiflilerin eline b›rakmak istemedik. Bu güne ka-
dar da b›rakmad›k, ama görüyorum ki, Talas Belediyesi kanal› ile
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AKUT Kayseri’ye girmifl durumda bu çok ac› bir fley. Y›llarca Da¤c›-
l›k Federasyonu’nun önde gelen e¤itmeninin bulundu¤u ve Talas
Belediye Da¤c›l›k Kulubü’nün oldu¤u bir Belediye’ye ithal bir der-
ne¤in girmesi çok ac› ve çoook düflündürücü...

2007 y›l›nda, daha birkaç ay öncesinde yaflad›€›m›z bu olay

da gösteriyor ki, AKUT ve Nasuh Mahruki karfl›tlar› ellerine f›r-

sat geçirirlerse bunu kullanmaktan geri durmuyorlar.

‹‹SSKKEENNDDEERR’’‹‹NN  KKAAZZAASSIINNIINN  

AARRDDIINNDDAANN  YYAAfifiAANNAANNLLAARR

2000 y›l› 29 fiubat’›nda yaflad›€›m›z çok ac› kaza ile ‹skender’i
kaybetmemizin ard›ndan, ailesi ve onu seven dostlar›n›n yafla-

mak zorunda kald›€› olaylar, Türk Bas›n Tarihi’nde, ahlaks›zl›-

€›n ne seviyelere kadar gidebilece€inin utanç verici bir an›s› ola-
rak bir daha unutulmamak üzere haf›zalarda yerini ald›.

A€r› Da€›’nda hiç beklemedi€imiz anda bir kaza yaflad›k ve
sevgili dostumuz ‹skender I€d›r’› kaybettik. Bu ac› olay Türk

da€c›l›k camias›n›, AKUT ailesini veAKUT’a büyük bir sempa-

ti ve ilgiyle yaklaflan Türk Milleti’ni gerçekten çok üzmüfltü.
Ancak en ac›s›, bu olay› bir f›rsat olarak de€erlendirip; “tam s›-
ras›d›r, bu olayla Nasuh Mahruki’yi alafla€› ederiz” düflünce-
siyle biraraya gelen uzun zamand›r f›rsat kollad›klar› belli, ke-

sinlikle birbirinden ba€›ms›z olan ama ortak hedef konusunda

biraraya gelme mekanizmas›n› hala anlayamad›€›m inan›lmaz

bir iflbirli€i yafland› o günlerde.

O dönemin Hürriyet gazetesi yazar› Fatih Altayl›, daha biz
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‹skender’in cenazesini ‹stanbul’a getiremeden, daha olay›n ne

oldu€u bile belli de€ilken; ilk bombay› patlatt›. 3 Mart 2000 ta-

rihinde olay›n nas›l oldu€u daha konuflulmam›flken ve hiç kim-

se detaylar› bilmiyorken Fatih Altayl›’n›n “Acemi ifli bir kaza”
bafll›kl› köfle yaz›s›nda, ‹skender’imizi daha topra€a bile vere-

meden, onun ac›s›n› henüz hiç hafifletememiflken bu tür bir yo-

rum yapmas› hepimizi derinden yaralad›. ((((EEEEkkkk:::: 55552222)))) Yaz›n›n için-

de de; kuzey rotas›nda t›rman›yor oldu€umuz, da€c›l›€›n bir

yengi ve yenilgi olay› oldu€u, buz ayakkab›s› gibi uydurma bir

terim, benim ekip flefi oldu€um, ‹skender’in üzerinde ne tür bir

malzeme oldu€unu bilmiyor oldu€um ve birbirimize ba€l› ol-

mam›z›n gerekti€i gibi, genelde da€c›l›k sporunu, özelde de bi-

zim t›rman›fl›m›z› ancak kulaktan dolma ve uydurma bilgilerle

bildi€ini zanneden birisi taraf›ndan yap›labilecek garip yorum-

larla dolu bir yaz› yay›nlad›. O k›zg›nl›kla benim de; 1. s›n›f ga-

zetenin 3. s›n›f yazar› gibi bir ifadem oldu ve sonra da film kop-

tu zaten. ‹fl mahkemeleflmeye geldi ve tam 7 y›ld›r da hâlâ sona

ermedi.

O gün bana anlamas› en zor gelen fleylerden biri de; Ertu€rul

Özkök’ün, 6 Mart 2000 tarihinde Fatih Altayl›’n›n “usta” da€-
c›l›€›n› ve da€c›l›k bilgisini ifade etmek üzere köflesinde ortaya

att›€›; “Gençli€inde O da, (Fatih Altayl›) ayn› yerden (A€r› Da-
€›’ndan) genç cesetler ç›karm›flt›” iddias› olmufltu.” ((((EEEEkkkk:::: 55553333))))

Vay Can›na!

Benim bile bilmedi€im ne cevherler varm›fl bizim da€c›l›k

camias›nda.

O günlerde ben de Hürriyet gazetesinin Pazar ekinde yaz›-
yordum. Ertu€rul Özkök’ün bu tutumu beni son derece rahats›z

etmiflti ve Pazar ekinin bafl›ndaki Neyyire Özkan’a bir süre yaz-

mak istemedi€imi söyledim. De€er verdi€im Neyyire han›mla
ve Ertu€rul Özkök’le birkaç telefon görüflmesi sonunda yaz›la-
r›ma devam etmeye karar verdim. Bir süre sonra hat›rlayacaks›-

n›z bas›nda bir kriz süreci yafland› ve birçok gazeteci iflten ç›ka-

r›ld›, benim Hürriyet gazetesi serüvenim de o süreçte sona erdi.

Kazay› takip eden içimizin kavruldu€u ilk günlerde, henüz o

tarihten itibaren bize karfl› muazzam bir kampanya bafllat›laca€›-
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n› elbette ki öngörememifltik. Ama AKUT’un her zamanki h›zl›

refleksleriyle 3 Mart 2000 tarihinde, Fatih Altayl›’n›n ilk yaz›s›-

n›n yay›nland›€› gün, yani kazay› yaflayanlar henüz ‹stanbul’a

dönmemiflken ve AKUT’un bütün lider kadrosu ‹skender için

bölgedeyken, medyan›n özensiz tutumu nedeniyle süreç daha da

anlams›z ve AKUT’a zarar verici noktalara tafl›nmas›n diye mer-

kezde kalan arkadafllar›m›z, AKUT Arama Kurtarma Derne€i

üyeleri imzas›yla hemen bir bas›n duyurusu yay›nlad›lar.

Afla€›da bu bas›n duyurusunu okuyabilirsiniz;

AKUT Arama Kurtarma Derne¤i taraf›ndan bildirilmifltir.

Kurucu üyemiz ‹skender ‹¤d›r’›n 29 fiubat 2000 tarihinde A¤r› Da-
¤›’nda geçirdi¤i talihsiz kaza neticesinde hayat›n› kaybetmesi, biz-
leri oldu¤u gibi Atlas Dergisi, Bo¤aziçi Üniversitesi ve Kandilli Ra-
sathanesi camialar›n› ve dostlar›n› derin bir üzüntüye bo¤mufltur.

‹nsanlar›n her daim yard›m›na koflan, baflkalar›na yard›m atefli
ile tutuflan, sahip oldu¤u tüm bilgileri herkes ile paylaflmay› bilen,
ald›¤› her ifli mükemmel halde sonuçland›ran ve ekip çal›flmalar›n-
da uyumu ve idarecili¤i ile örnek davran›fl sergileyen arkad›fl›m›z ‹s-
kender’in elim bir kaza sonras›nda aram›zdan ayr›l›fl›n› kabul etme-
miz bizler için hayli güç olmaktad›r.

Yaflad›¤›m›z bu duygusal anda, ‹skender’in deprem ve di¤er fe-
laketlerde kurtard›¤› insanlardan ald›¤›m›z faks ve telgraf mesajla-
r›, arkadafl›m›z›n insanl›k için yapt›klar›n›n yaln›zca küçük bir kesi-
dini ifade edebilmekledir.

Görsel ve yaz›l› bas›n, internet ve di¤er iletiflim araçlar›yla Tür-
kiye’mizin gündemine kazan›n oluflu ile ilgili çeflitli yorumlar geti-
rilmektedir. Yorumlar› yapan kiflilerin konular›nda bilgili olmamala-
r› durumunda, da¤c›l›k ve do¤a sporlar› ile u¤raflan kiflilerin fikirle-
rine baflvuruldu¤u izlenmektedir. Baz› yorumlarda ise ekipte bulu-
nan arkadafllar›n canl› yay›nlarda verdikleri beyanatlardan al›nt›lar
yap›lmakta ve kazan›n nedeni ile ilgili fikirler yürütülmektedir.

Unutulmamas› gereken en önemli noktalardan biri, ekipte bu-
lunan kiflilerin fiziki yorgunluk ve duygu yo¤unlu¤u içinde verdikle-
ri beyanatlar›n yorumlara kaynak olarak kullan›lmas› durumunda
gerçek d›fl› sonuçlar›n meydana gelebilmesidir. Bunun sonucunda
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halk›m›za eksik ve yanl›fl haber verilmektedir.

Bu durum, derne¤imiz üyelerini üzdü¤ü kadar, A¤r› Da¤›’na t›r-
manan ekibi, arama kurtarma ekiplerini, operasyonda görev alan
Silahl› Kuvvetler personelini, AKUT’un felaketlerden kurtard›¤› in-
sanlar› ve ailelerini, ve ‹skender’in aile efrad›n› gere¤inden çok da-
ha fazla üzmektedir.

Kan›m›zca kaza ile ilgili yorumlar›n objektif düflünebilen, konu
ile ilgili engin tecrübesi olan kiflilerin bulundu¤u, tarafs›z bir ortam-
da, kazaya u¤rayan ekibin ve arama kurtarma çal›flmalar›nda feda-
kârca çal›flm›fl arkadafllar›n oluflturaca¤› bir grubun konu ile ilgili
yaflad›klar›n› ve düflüncelerini aktarmalar›n›n ard›ndan yap›lmas›,
bas›n ahlak› ve etik kurallar› aç›s›ndan daha do¤ru olacakt›r.

Derne¤imiz üyelerinin aktif olarak birçok felakette özverili çal›fl-
malarda bulunduklar› herkes taraf›ndan bilinmekle beraber, baz›
üyelerimizin flahs›nda a¤›r ithamlarda bulunulmaktad›r. Her za-
man derne¤imizin çal›flmalar›nda en ön saflarda tüm bilgi ve bece-
rilerini kullanarak çal›flmalar yapan arkadafllar›m›z aras›nda, dep-
rem felaketi esnas›nda yurtd›fl›nda tutukland›klar› ve deme¤imiz
üyesi olmad›klar› gibi as›ls›z haberlere bile rastlanmaktad›r. Bu tip
ithamlar flah›slar› oldu¤u kadar derne¤imiz üyelerini ziyadesi ile üz-
müfltür.

‹çinde bulunulan durumun hassasiyeti göz önüne al›narak, de-
¤erlendirmelerin ve yorumlar›n tarafs›z ve gerçeklere dayand›r›la-
rak yap›lmas›n›n, ileride tedavi edilemeyecek yaralar›n aç›lmas›n›
engelleyece¤i düflüncesindeyiz.

Konu ile ilgili olarak hassas davran›lmas›n› teminen gere¤ini
bilgilerinize sunar›z. 

AKUT Arama Kurtarma Derne¤i üyeleri

Biz hâlâ iyi niyetli düflündü€ümüz için, ülkeye en zor zama-

n›nda bu kadar hizmet etmifl ve toplumun sevgisini, sempatisini

kazanm›fl bir kurum, flimdi kendi zor zaman›nda medyadan yar-
d›m isterse, en az›ndan tarafs›z ve fleffaf olma konusunda destek

al›r›z diye düflünmüfltük.
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Sonuçta biz bir kay›p verdik; ailemizde cenaze, içimizde ta-

rifsiz bir ac› var. Oysa uzun zamand›r beklenen bir f›rsatm›fl bu

kaza...

Tam bu süreçte ifller öyle bir birbirine girdi ki, do€rusu bizim

en zor çözdü€ümüz sorunlar›n bafllang›c› oldu o günler.

AKUT’ta uzun süredir devam eden; temelinde 1999 Marmara

Depremleri sonras›nda AKUT’un çok h›zl› büyümesine ve de€i-

flimine ayak uyduramayan, kaliteli yeni kadrolar›n girmesiyle

süreçte geride kalan,AKUT’un deprem gibi popüler konular› b›-

rakarak eski da€c›l›k günlerindeki gibi kalmas›n› savunan, da€

kazalar› merkezli bir kurtarma ekibi olarak devam etmesini iste-

yen ve dernek içinde sürekli olarak eskiler ve yeniler ay›r›m›

yapmaya çal›flan küçük bir grubun fikir ayr›l›€›na dayanan so-

runlar aç›€a ç›kt›.

Yeni ve çal›flkan gönüllülerin aram›za kat›lmas›yla, AKUT’ta

eski yeni ayr›m› yapmaya çal›flan AKUT’un eski gönüllülerinin

bir k›sm›yla karfl› karfl›ya geldim. Eskilik yenilik de€il hizmet-

tir, hizmetin kalitesidir bizde insanlar› dernek içinde güçlendi-

ren. Kim sorumluluk üstlenir ve de€erlerimize ve kurum kültü-

rümüze ba€l› olarakAKUT’a hizmet ederse, sahibi de olur. Kur-

du€umuz günden bugüne dek AKUT’u yönetirken bak›fl aç›m

her zaman bu yönde oldu, ekip arkadafllar›m› da hep bu anlay›fl-
la belirlemeye gayret ettim. Ancak AKUT’un eski gönüllüleri-
nin bir k›sm› bundan hofllanmad›.

Bu her f›rsatta sorun ç›karan küçük grup, o kadar tad›m›z›

kaç›rmaya bafllad› ki, toplant›lar›m›z› bile sa€l›kl› yapamaz hale

geldik. Sonunda bir yere varamayacak olan ama can›m›z› iyice
s›kan bu durumdan nihai olarak kurtulmak ve yönetimdeki yeni-
den yap›lanma sürecimizde kurul üye say›lar›yla ilgili ald›€›m›z

kararlar› uygulayabilmek amac›yla baflkanl›€› b›rakt›€›m›, yöne-

tim kurulunu düflürdü€ümüzü ve ola€anüstü genel kurul istedi-
€imi söyledim. Yani derne€in en üst yetkilisi iken ve en az bir
y›l daha bu konuma hukuken sahip olacakken görevimi b›rak›p,

bu çok konuflan az›nl›€a demokratik bir seçim f›rsat› daha ver-

dim. Elbetteki bir teki bile seçimde bir yere varamad›.

17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi’ndeki çal›flmalarda bölge-
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ye kendi kendine gelip aram›za kat›lm›fl yeni bir gönüllü, eski-

lerin dernek içinde sürdürmeye çal›flt›€› ve benim fliddetle karfl›

ç›kt›€›m anlay›fltan rahats›zl›€›n› bak›n nas›l dile getirmiflti o

günlerde e-posta grubumuzda.

Sevgili arkadafllar,

fiu eski-yeni olay›ndan art›k fazlas›yla s›k›lmaya bafllad›m. Hiç kim-
senin önceyi inkar etmek ve önceden bu derne¤e emek verenlere
karfl› bir tak›nt›s› yok, ama nedense insanlar›n yeni üyeler hakk›n-
da baz› tak›nt›lar› var bu at›lan her mail’de aç›kça belli oluyor. Hep
demokrasiden bahsediyorsunuz bu nas›l demokrasi anlam›fl de¤i-
lim, galiba burada demokrasi insanlar›n kendi ifline geldi¤i gibi uy-
gulan›yor. Sevgili arkadafllar demokrasi, eski yeni ayr›m› yapmak
m›, yoksa buras› asker oca¤› m› da devrecilik yapmaya çal›fl›yorsu-
nuz, yoksa çekmemiz gereken veya ödememiz gereken bir bedel mi
var, yoksa burnumuzun sürtülmesi mi laz›m.

Hadi gelin eski yeni ayr›m› yapal›m hangi eski üye depo tafl›-
maya geliyor, hangi eski üye bize derne¤in yap›s›n› anlat›yor han-
gi eski üye derne¤in flu en önemli günlerinde insanlar› birlik olma-
ya teflvik ediyor, hangi eski üye ya çocuklar siz yenisiniz sizin istek-
leriniz, bir iste¤iniz var m› diye soruyor.

Ne kadar kötü bir ayr›m de¤il mi arkadafllar. fiahs›m ad›na ko-
nufluyorum AKUT’la varolmad›m buran›n verece¤i kimli¤e, tuluma,
bilmem neye ihtiyac›m yok. Beni tan›yan herkes bilir yaflant›m›n
her döneminde insanlara yard›m etmek için elimden geleni yapt›m,
istedim ki en az›ndan yafl›tlar›mla, ne bileyim do¤ru insanlarla or-
ganize olarak insanlara yard›m edeyim, kabul ediyorum bu derne-
¤e geç geldim, milletimizin genel huyudur bafl›na bir fley gelmeden
baz› fleylerin de¤erini bilmez.

Aç›k ve samimi söylüyorum arkadafllar e¤er bu olaylar›n sebebi
bizsek ve e¤er her fley yoluna girecekse flahs›m ad›na çekip gitme-
ye raz›y›m. bu gün AKUT olmazsa bilmemne KUT var gider onlarla
çal›fl›r›m o da olmad› sivil savunma var, ama dedim ya en büyük is-
te¤im devlet’den en ufak bir destek almadan halka umut ›fl›¤› ol-
mufl bu derne¤e hizmet vermek.

Lakin görüyorumki arkadafllar›m›z ne kadar e¤itim alsa da hâ-
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lâ beyinlerine demokrasi kelimesinin tam anlam›n› yerlefltirememifl-
ler. Sizden bir ricam var lütfen ç›k›n bir dahaki toplant›da biz sizi is-
temiyoruz deyin bizde bilelim, nedir bu ya her mail de yok biz eski-
ler flöyleydik böyleydik bizmi dedik insanlara istifa edin diye, biz mi
derne¤i flu kötü duruma düflürdük.

Ç›k›n söyleyin sizi istemiyoruz diye biz de siz iyi olas›n›z diye çe-
kip gideriz tabi problemler bitecekse. Kusura bakmay›n biraz sinir-
lendim umar›m anlay›flla karfl›lars›n›z.

Bu saçmal›klardan nihai olarak kurtulabilmek amac›yla der-

ne€in baflkan› olarak fiubat ay› bafl›nda, 8 Mart 2000 tarihi için

Ola€anüstü Genel Kurul karar› ald›rd›m Yönetim Kurulu’na.

Ancak hiç beklenmedik bir flekilde 29 fiubat 2000 tarihinde ‹s-

kender’in çok ac› kazas› yaflan›nca do€al olarak 8 Mart’ta Genel

Kurul toplant›m›z› yapamad›k ve 22 Mart’a erteledik. Nitekim

22 Mart 2000 tarihinde gerçekleflen Ola€anüstü Genel Kurul

toplant›s›nda da ekibimle birlikte yine oylar›n %90’›ndan fazla-

s›n› alarak (98 üyenin 92 geçerli oyunun 87 tanesini ben alm›fl-
t›m) yeniden yönetime gelmemizin ard›ndan, zaten beklenen

kopma, ne yaz›k ki kaderin bir cilvesi olarak tam ‹skender’in ka-

zas›ndan sonra yafland›.

22 Mart 2000 tarihinde yap›lan Ola€anüstü Genel Kurul’da

yeniden yönetim görevini al›nca bu çok konuflan az›nl›k taktik
de€ifltirdi ve bir hafta sonra, 29 Mart 2000 tarihinde, a€›r suçla-
malar›n ve bir dolu iftiran›n oldu€u bir dilekçe ile AKUT’tan is-

tifa ettiklerini aç›klad›lar. Ancak bunu öyle bir planla ve kurguy-

la yapt›lar ki, tam o dönemde AKUT’un üzerine gitmek için f›r-
sat kollayan baz› bas›n mensuplar› için harika bir malzeme oldu
bu. ‹ftira dolu istifa dilekçelerini sadece AKUT’a de€il, da€c›la-

r›n kulland›€› ve medyan›n ulaflabilece€i ortamlara da yollad›lar.

Sonras›nda ise sürece büyük bir flevkle medyan›n f›rsat kollayan
baz› kanallar› da girdi ve bize kendimizi savunma hakk›m›z›n
bile verilmedi€i say›s›z yalan›n söylendi€i, suçlaman›n yap›ld›-

€› bir hale dönüflüp süreç tamamen kontrolden ç›kt›.

Bu istifac›lar›n görüflleri ve yorumlar›na gazetelerde sayfa-

larca yer verildi de, bizim kendimizi savunma hakk›m›z bile
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do€ru dürüst kulland›r›lmad›. O günlerdeki baz› gazetelerin bafl-

l›klar› flu flekildeydi; “Sen de mi AKUT”, “AKUT’ta neler olu-
yor”, “AKUT rant pazar›na döndü”, “Yolsuzluk iddialar› der-
ne€i sarst›”, “Nasuh Mahruki götürücülükle suçland›”, “AKUT
4 fliddetinde salland›”, “Nasuh eskisi gibi de€il”, “AKUT’ta is-
tifa depremi”, “Paralar› cebe at›yorlar”, “Gözbebe€i dernekte
rant kavgas› ç›kt›”, “Mahruki’ye a€›r suçlama”, “AKUT’ta
deprem”, “AKUT’ta artç› flok”, “AKUT’ta kötü kokular”,
“AKUT komaya girdi” gibi bizi hem çok yaralayan hem de onu-

rumuzu ciddi flekilde k›ran bafll›klar at›ld› birçok gazetede. Hem

de hiçbir araflt›rma yap›lmadan. Birileri bu f›rsat› kolluyormufl

uzun zamand›r.

Bu kitab›mla bütün bu hakaretleri sahiplerine geri iade edi-

yorum...

Bu zor günleri; o günlerde AKUT’un 2. Baflkan› Demir Kar-

dafl ve Genel Sekreteri Melih Fidan’›n güçlü ve kararl› liderlik-

leri sayesinde atlatabildik. Hem içeriyi bir arada tuttular, hem de

d›flar›ya do€ru mesajlar›n aç›k olarak iletilmesini sa€lad›lar ve

hiçbir konuda taviz vermediler.

Bu haberleri gündeme tafl›yan medya mensuplar›, istifa eden-

lerin üçünün de sürekli olarak AKUT’un kurucu kadrosunda ol-
du€u haberini geçti, oysa web sayfam›zda dernek tüzü€üne bak-

salar, bu kiflilerin kuruculardan olmad›klar›n› hemen görebilir-

lerdi. Ancak burada as›l anlafl›lmas› gereken konu, A€r› Da-
€›’ndaki kaza sonras›nda Fatih Altayl›’n›n konuya ilgisi nas›l ‹s-
kender’in ard›ndan olay›n gerçek boyutunu ortaya ç›kartmak de-

€ildiyse, bu kiflilerin üzerinden yap›lan haberlerin de, birtak›m

hatalar varsa düzeltilmesine önayak olupAKUT’a bir fayda sa€-
lamak olmad›€›n›n aflikar oldu€uydu.

AKUT gibi sürekli iyi ifllerle an›lan bir kurumda, bir yerden
sonra iyi fleylerin bir haber de€eri kalm›yormufl. E€er AKUT’ta

kötü bir fley olursa haber de€eri vard›r düflüncesi ile hareket edi-

lerek, gözümüzün bebe€i AKUT’umuza, gerçekte ise sizlere,
yani Türk milletine ait olan AKUT’a ciddi bir zarar verildi.

Daha 6 ay öncesine kadar ülkenin en fedakâr, en yürekli, en

kahraman insanlar› olarak yere gö€e s›€d›r›lamayan AKUT gö-
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nüllüleri ve baflta flahs›m olmak üzere AKUT’un lider kadrosu

bir anda yolsuzluklar›n, ahlaks›zl›klar›n, paralar› cebe indirme-

lerin, anti demokrarik uygulamalar›n sorumlusu olarak ilan edil-

di ve kendimizi savunma hakk›m›z›n bile verilmedi€i ac›mas›z

bir yarg›s›z infaz süreci yafland›.

FFAATT‹‹HH  AALLTTAAYYLLII  ‹‹LLEE  YYAAfifiAANNAANN  

SSOORRUUNNLLAARR  VVEE  TTEEKKEE  TTEEKK  PPRROOGGRRAAMMII

Fatih Altayl› ilerleyen günlerde, AKUT ve Nasuh Mahruki hak-

k›nda zehir zemberek yaz›lar›na 3 Nisan 2000 ve 5 Nisan 2000

tarihlerinde de devam etti. 3 Nisan tarihli, “AKUT’ta neler olu-

yor” bafll›kl› yaz›s›nda; “AKUT’un kurucular›ndan ve üyelerin-
den baz›lar› istifa ettiler” diye bafll›yor ve “Kurulufl gününden
bu yana dernekte çal›flan kurucular istifa ediyor. AKUT’u ele
geçirenler ise k›n›yor” diyordu. Arkas›ndan da, “Baflta ‹skender
I€d›r, bir grubun p›r›l p›r›l bir giriflim olarak bafllatt›€› AKUT,
biraz medyan›n fliflirmesi, biraz halk›n yo€un ilgisi ve çokça da
kimi AKUT üyelerinin bu ilgiyi kiflisel ranta dönüfltürme niyeti
yüzünden yanl›fl yola sapt›.” gibi hem yalan yanl›fl bilgiler veri-

yor, hem de alt› bofl iddialar› birer gerçeklikmifl gibi köflesinde
kullan›yordu. ((((EEEEkkkk:::: 55554444))))

Daha bu yaz›n›n üzerinden iki gün geçmeden, bu sefer 5 Ni-
san’da “Yoldafllar it olur mu?” bafll›€›yla daha sald›rgan bir yaz›

yazd› köflesinde. San›r›m çok tekrar edilirse belki daha inand›r›-

c› olur diye düflünüldü€ü için bu istifa eden 3 kiflinin yineAKUT
kurucular› oldu€u ifadesi yaz›n›n merkezindeydi. Hatta nas›l

böyle bir yarg›ya kap›ld›€›n› anlayamad›€›m bir flekilde; “Nasuh
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Mahruki için dün “it” bendim. Bugün ise AKUT’u birlikte kur-
du€u arkadafllar› it olmufl.” gibi çok gereksiz ve kaba bir söylem
kullanm›flt›. Arkas›ndan da flunlar› eklemiflti; “Benim haftalar
önce AKUT’la çeflitli isimleri özdefllefltirmeyin derken ne kadar
hakl› oldu€um ortaya ç›kt›. Bak›n güzelim giriflim nas›l yerle bir
oluyor. Toplumdaki oluflan sempati, AKUT kelimesini sihirli bir
anahtara dönüfltürünce, kiflilik transformasyonu bafll›yor.
AKUT’a hediye edilen cipler bar kap›lar›na çekiliyor, ‘Trophy’
düzenleyicileri ile pazarl›klar yürütülüyor. AKUT kiflisel ç›karlar
için kullan›lan bir araç oluyor.” Ne anlama geldi€i belli olma-

yan ama tam çamur at izi kals›n düflüncesiyle yap›lm›fl bir dolu

uydurma saptaman›n yan› s›ra, AKUT’a hediye edilen ciplerin

barlara çekilmesi, Trophy’cilerle pazarl›klar yürütülmesi –ne pa-

zarl›€›ysa art›k– gibi garip ifadeler de kullanm›flt›. ((((EEEEkkkk:::: 55555555))))

Art›k tam bir sorun haline dönüflen bu olay› iyice pekifltirmek

için, 18 Nisan 2000 tarihinde yay›nlanacak olan “TEKE TEK”

program›nda; “AKUT’ta son geliflmeler”, “AKUT tart›flmas›nda
son nokta konuluyor”, “AKUT’un içindeki depremden son gelifl-
meler” bafll›klar›yla gazetelere de ilanlar vererek AKUT ve Na-

suh Mahruki ile ilgili konulara son noktan›n koyulaca€›n› du-

yurdu. Bu ilanlar›n içeri€ini de sizle paylaflmak istiyorum. Bu

kurucu üye yalan› yine elbette ki baflköfledeydi ama bu kez da-
has› da vard›. Bak›n ne iddialar vard› yay›nlanacak program

hakk›nda; “‹stifa eden 3 kurucu üye ve usta da€c›lar AKUT ger-
çe€ini bu akflam Altayl›’ya anlatacaklar. ‹skender I€d›r ölüme
mi terk edildi? AKUT nas›l bu hale geldi? Arama Kurtarma ta-
k›m›n› da€›lma noktas›na getiren sebepler neler?” Bu ifadeler
henüz program yay›nlanmadan bile izleyiciyi zaten belirli bir
yönde flartland›rmaya yönelik seçilmiflti. AKUT’un da€›lma

noktas›na geldi€i iddias› gibi, ama kazan›n üzerinden 49 gün

geçtikten sonra ‹skender I€d›r’›n ölüme mi terk edildi€i sorusu-
nu, hem de gazetelere ilanlar vererek sorabilmek bence çok özel
bir ruh hali gerektirirdi. ((((EEEEkkkk:::: 55556666))))

Program boyunca, ortak noktalar› Nasuh Mahruki’ye karfl›

düflüncelere sahip olmak olan 7 kifli say›s›z gerçek d›fl› beyanda

bulundu ve Fatih Altayl› da gayet kurnazca bu iddialar› k›flk›rta-

rak 1-1.5 saat boyunca bana hep birlikte hakaret ettiler, ak›l al-
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maz fleylerle suçlad›lar ve küçük düflürdüler. Hiç tan›mad›€›m

insanlar› kurtarmak için bile oradan oraya koflturan beni; en sev-

di€im dostlar›mdan birini aramamakla, arama kurtarma çal›flma-

s› yapmamakla suçlad›lar, hatta laf› cinayet gibi kaza noktas›na

bile getirdiler. Yay›n ak›fl› s›ras›nda ekran›n alt›ndan sürekli ola-

rak programa telefonla kat›lmak isteyenler için telefon numara-

lar›n› geçirdiler ama defalarca denememize ra€men AKUT’tan

arayanlar› canl› yay›na ba€lamad›lar.

Bu programdan sonra Ayfle Arman bizi tarafs›z bir gözle din-

leyip, 24 Nisan tarihinde Hürriyet gazetesindeki köflesinde

AKUT’lular›n yorumlar›na yer verdi. ((((EEEEkkkk:::: 55557777)))) Afla€›da bu yo-

rumlardan baz›lar›n› bulabilirsiniz.

AKUT Antalya Ekip Lideri Y›lmaz Sevgül flunlar› söylüyor

Ayfle Arman’a; “Önce Fatih Altayl›’ya program›n›n ad›n› hat›r-
latay›m; “Teke Tek” Nerede karfl›t görüfller? Ben sadece 6 kere
arad›m. Her seferinde oyalad›lar ve ba€lamad›lar. O zaman ne-
den telefon numaras› veriyorlar? Amaç bofl kaleye gol atmak
m›? Benim ad›m geçiyor. Allah aflk›na bana cevap hakk› do€mu-
yor mu? Ben anlamad›m bu ifli.”, “... biz dün ne idiysek bugün
de oyuz. 120 asil üyeden üçü istifa etti. Bu AKUT’un parçalan-
d›€›, bölündü€ü anlam›na gelmez. Ba€lanabilseydim programa
bunlar› anlatacakt›m.”

AKUT ikinci baflkan› Demir Kardafl da, Ayfle Arman’›n rö-
portaj s›ras›nda sordu€u; “Bütün bu rakamlar›n çarp›t›ld›€›n›
düflünüyorsan›z, neden programa ba€lan›p bunlar› söylemedi-
niz?” sorusuna flu cevab› veriyor; “13 dakika hatta aç›k bekle-
dim. Tolga diye biriyle konufltum. Bana dedi ki, ‘önümüzdeki
programda bunlar› söyleyebilirsiniz.’ Ben de, ‘ayn› insan kitle-
sine hitap edemeyece€imi söyledim.’ Sonunda ba€lanamayaca-
€›m› söylediler.”

AKUT Genel Sekreteri Melih Fidan da “Beni de ba€lamad›-
lar” diyor.

Kaza sonras›nda ‹skender’in yan›na Y›lmaz Sevgül’le birlik-
te ilk ulaflan AKUT Ankara ekibinden Ertu€rul Meliko€lu da

benzer s›k›nt›larla karfl›lafl›yor telefonla ba€lanmaya çal›flt›€›n-
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da ve flunlar› anlat›yor; “Sar›ld›m telefona. Program› arad›m.
Geri arayacaklar›n› söylediler, aramad›lar.”, “AKUT bir kiflinin
ya da birkaç kiflinin oluflturdu€u bir fley de€il ki. ‹skender’in ka-
zas›n›n AKUT’u karalama kampanyas›nda kullan›lmas› beni
çok rahats›z ediyor.”

Bu röportaj›n üzerine Fatih Altayl› kendi köflesinde bana 4.

defa yer ay›rarak, Ayfle Arman’›n 24 Nisan’da AKUT’lularla

yapt›€› röportaj› da, hemen ertesi günü 25 Nisan’da yine kritik

etmekten geri duram›yor ve “S›n›f kavgas› de€il bu” gibi garip
bir bafll›k alt›nda, benim yan›mda 9 kiflinin öldü€ü gibi tamamen

uydurma bir fley söylüyor ve flunlar› ekliyor; “Ayfle de çanak so-
rularla Mahruki’yi temize ç›karmaya çal›fl›yor”, “Nasuh bana
3. s›n›f gazeteci ve 3. s›n›f televizyoncu diyor. 1. s›n›f da€c›n›n
yan›nda flimdiye dek 9 kifli ölüyor. Depremzedelere yard›ma ya-
n›nda sevgilisiyle gidiyor. O yüzden 1. s›n›f oluyor herhalde.
Mahruki beni b›raks›n da vicdan› ile hesaplafls›n önce”

Vicdan ha, ben buna ne diyeyim ki art›k. Herhalde bu ülke-

deki vicdan› en rahat insanlardan biri benim. Kaç›m›za 100’den

fazla can kurtarmak, 700’den fazlas›n›n kurtar›lmas›nda da pay›

olmak nasip olmufltur bir ömürde...

Sonuç olarak bu konu zaten bafllang›c›nda da AKUT’a bir
fayda sa€lama amac›n› gütmemiflti, bitiflinde de gütmedi.

Gelelim Teke Tek program›nda yap›lanlara. Programda ken-

dimi savunma hakk› verilmeden bana yöneltilen suçlamalar› bir

ibretlik belgesi olarak buradan sizlerle de paylaflmak istiyorum;
B›rak›n sebep olmay›, nas›l oldu€unu bile görmedi€im bir kaza-
n›n sorumlulu€unu bana yüklemeye çal›flarak ‹skender I€d›r’›n

ölümünden sorumlu olmakla, kazadan sonra ‹skender’i arama-

y›p ölüme terk etmekle, bu olay sonras›nda AKUT’tan istifa
eden arkadafllar›m›n arkas›ndan “it ürür kervan yürür” diyerek
birlikte yola ç›kt›€›m arkadafllar›ma de€er vermemekle, (konuy-
la hiç ilgisi olmayan bu sözü çok baflka bir konu için ve baflka
bir zamanda söylemifltim) kaza ile ilgili gerçekleri gizlemekle,

Türk halk›n›n gönül verdi€i bir oluflumu da€›lma noktas›na ge-

tirmekle, A€r› Da€›’na t›rmanan ekibin sorumlulu€unu üstlen-

memekle, bulgular›n ‹skender I€d›r düfltü€ünde ölmedi€ini gös-
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terdi€i halde arama yapmayarak ölüme sebebiyet vermekle, (bu
vicdans›zl›€a ve ahlaks›zl›€a söyleyecek söz bulam›yorum) ola-
y›n kapanmas› için ekipte bulunanlara fikir empoze etmekle,

sponsor bulamayaca€›m için hatal› oldu€umu kabul etmemekle,

hatam› gizlemekle, yapt›klar›m ile hatal› olmaktan ç›k›p suçlu

olmakla, AKUT’la ilgisi olmayan bir kazaya iliflkin aç›klamay›,

AKUT’ta yaparak kendimi aklamakla, (kazay› yaflayanlar da,
kazaya kurban giden de, arama kurtarma çal›flmas›n› yapanlar
da AKUT’luyken –Türk Silahl› Kuvvetleri’nin eflsiz deste€ini
burada anmam›z gerekir– konu nas›l AKUT’la ilgili olmuyor
bunu hiçbir zaman anlayamad›m –otel salonu mu kiralayacak-
t›k bu toplant› için) kurtarma çal›flmalar›n› flova dönüfltürmekle,

da€c›l›k eti€ine– sporcu ahlak›na yak›flmayan davran›fllar sergi-

lemekle, ben merkezci davranmakla, Düzce Depremi’ne kurtar-

ma çal›flmas› için giden helikopterden arama kurtarmac› bir flah-

s› indirip yerine k›z arkadafl›m› bindirmekle, (buna ne diyece€i-
mi bilemiyorum –yalan söylemenin de bir ölçüsü– mant›€› olur)
AKUT’tan uzaklaflt›r›lmam› gerektiren kiflisel yanl›fllar yap-

makla, AKUT’u bir gelir arac›, bir rant olarak kullanmakla,

halktan al›nan paralar› lüks otellerde harcamakla, (iftira at›p
aç›klama yapmamak ne kadar kolay bir fley de€il mi –hele kar-
fl›n›zdaki kendini savunam›yorsa) bilgiyi tekellefltirmekle,

AKUT’u kiflisel amaçlarla kullanmakla, kiflisel rant elde etmek-
le, vs, vs.

Nas›l bir “Teke Tek” program›ysa bu. Bir tarafta bofl bir ka-
le, öbür tarafta da karfl›lar›nda kimsenin olmamas›n›n rahatl›€›y-

la ve sürekli altyaz›da ilan edilmesine ra€men telefonla da kim-

senin ba€lanamayaca€›n›n garantisiyle at›p tutan 7 kifli, bir de
Fatih Altayl›.

‹yi maç do€rusu!

fiu anda en çok merak etti€im fley; bu ahlaks›z oyunun bir
parças› olan ve/veya alet olanlar›n bugün veya ileride yafllar› ve

dünya görüflleri olgunlaflt›€›nda vicdanlar›yla nas›l bir hesaplafl-

ma yaflayacaklar›d›r...

Türkiye’nin bir hukuk devleti oldu€una inanc›m önemli öl-

çüde yara alm›fl olsa da, hukukun kendisine olan inanc›m nede-
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niyle yedi y›ld›r sab›rla ve kararl›l›kla hukuk mücadelesi veriyo-

rum. Bu süre içerisinde tahmin edebilece€iniz gibi, AKUT’u ve

beni ilgilendiren, kamuoyuna duyurmak istedi€imiz haberlerin

paylafl›lmas›n›n da kapal› kap›lar ard›nda her f›rsatta engellendi-

€ini bilmem söylememe gerek var m›? Hiç sordunuz mu kendi-

nize; “bu AKUT ne yap›yor, bu Nasuh Mahruki nerelerde, neden
art›k medyada pek görünmüyorlar” diye. Elinizi vicdan›n›za

koyup bir sorun kendinize; nerede ise 24 saat en seviyesiz ve ka-

litesiz programlar›n yay›nland›€›, her fleyin magazin ve televole

anlay›fl›yla yorumland›€›, topluma hiçbir faydas› olmayan in-

sanlar›n ve yapt›klar›n›n rol model olarak sunuldu€u bir televiz-

yonculuk anlay›fl›n›n hâkim oldu€u bu ortamda, acaba gönüllü-

lük ve karfl›l›ks›z yard›m ilkeleriyle 700’den fazla can kurtaran

AKUT’un yapt›klar› kamuoyu ile hak etti€i kadar paylafl›l›yor

mu diye.

‹skender’in kazas›, Türkiye’de ilk kez bir da€ kazas›n›n bu

kadar uzun süre gündemde tutuldu€u bir olay olarak bas›n tari-

hinde yerini ald›. Bu ülke bugüne dek 40’tan fazla da€c›s›n› da€

kazalar›nda kaybetti. Bunlardan hiçbiri bu gazeteciler veya tele-

vizyoncular taraf›ndan anmak için bile konu edilmedi. Ülkemiz

iki Da€c›l›k Federasyonu baflkan›n› da€ kazalar›nda kaybetti ve

ikisi de en fazla 2-3 gün gündemde kald› da, ‹skender’in kazas›
babac›€› da bu ac›ya dayanamay›p aram›zdan ayr›l›ncaya dek

gündemde tutuldu.

Bir baba düflünün ki; ne yapaca€›n› bilemez halde evlat ac›s›

ile yanarken, dört bir yandan evlad›n›n kazas›n›n bütün sorum-
lusunun evlad›yla kader birli€i yapm›fl Nasuh Mahruki oldu€u
düflüncesi ile her gün karfl›laflmak zorunda b›rak›ls›n. Yusuf am-

ca, ‹skender’in babac›€›; bütün ac›lar›na ra€men defalarca

AKUT’u ve bizi korumak için aç›klamalar yapmak zorunda kal-
d›, ((((EEEEkkkk:::: 55558888)))) hatta bir bas›n duyurusu bile yay›nlad›.

Afla€›da bu bas›n duyurusunu okuyabilirsiniz;

Sevgili o¤lumuz, kardeflimiz, biricik ‹skenderimizi 29.02.2000 tari-
hinde, A¤r› da¤›nda meydana gelen ac› bir kazada kaybettik. 

‹skender çok iyi bir da¤c›, tecrübeli bir do¤a adam›yd›. 12 y›ll›k
aktif da¤c›l›k hayat›nda kendisini çok iyi yetifltirmifl, bu sporu en iyi
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flekilde ve çok severek yapm›flt›r. Zirve dönüflü s›ras›nda olan bu
olay tamamen flanss›z bir kazad›r. ‹skender’imizin bafl›na geldi¤i gi-
bi, di¤er arkadafllar›n›n da bafl›na gelip, hepsini kaybedebilirdik. 

Olayda herhangi bir ihmal, kas›t veya kötü niyet oldu¤unu dü-
flünmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, onlar ‹skender’in çok uzun y›llar-
dan beri birlikte oldu¤u, güvendi¤i, en az ‹skender kadar tecrübeli
can dostlar›yd›. E¤er kaza s›ras›nda yapabilecekleri birfley olsayd›,
aynen ‹skender’in onlar için yapaca¤› gibi, kendi canlar›n› tered-
dütsüz tehlikeye at›p, onu kurtar›rlard›. 

Kaza s›ras›nda arama kurtarma çal›flmalar›na kat›lan tüm ekip-
lere, Türk Silahl› Kuvvetlerine ve Devletimize, ailemizin bu çok zor
döneminde yard›mlar›ndan dolay› teflekkür ederiz. 

Ailesi olarak ac›m›z sonsuzdur. Bu ac›l› günlerimizde bas›nda ç›-
kan birtak›m haberlerden fazlas›yla etkilenmekteyiz ve ac›m›z daha
fazla artmaktad›r. Bu olaylar›n daha fazla büyütülmeden sonland›-
r›lmas›n› rica ediyoruz. 

‹skender’in Babas› 

Yusuf I¤d›r 

‹çine att›€› dayan›lmaz ac›ya ra€men, o€lunun arkadafllar›n›

korumaya çal›flan, ancak medyam›z›n ve ne yaz›k ki da€c›l›€›-

m›z›n ahlaki de€erlerini yitirerek gözü hiçbir fleyi görmez olmufl
bir k›s›m mensuplar›n›n, ‹skender’in kazas›n› 6 - 7 hafta boyun-
ca gündemde tutma çabalar› sonucunda, Yusuf amca bu ac›ya

daha fazla dayanamad› ve 52 gün sonra biricik o€lunun yan›na

gitti. ((((EEEEkkkk:::: 55559999))))

Allah bu yi€it o€ula da, yi€it babaya da rahmet eylesin. ‹ste-
meden de olsa sebep oldu€umuz ac›lar için umar›m ruhlar› bizi
affeder...

Hayat›m›n en üzüntü verici süreçlerinden biri olan bu döne-

mi sizlerin deste€iyle atlatabildim. Bu süreçte sizlerden gelen ve

bana muazzam bir direnme gücü veren destek mesajlar›n›z›n bir

k›sm›n› da, kitab›m›n bu bölümünde sizlerle paylaflmak istiyo-
rum.
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Her birine çok teflekkür ederim; onlars›z yapamayabilirdim...

Öncelikle çok de¤erli arkadafl›n›z ‹skender I¤d›r’›n elim bir kaza so-
nucu yitirilmesinden duydu¤um üzütüyü ifade etmek isterim. Haya-
t›n› insana ve do¤aya adam›fl böyle kiflilerin zamans›z kayb› beni
her zaman derinden yaralam›flt›r. fiahs›n›zda tüm AKUT camias›na
baflsa¤l›¤› dilerim. Ümit ediyorum bu yitirilmiflli¤in ard›ndan nice
‹skender’ler do¤ar. Ülkemizin böyle insanlara her zaman ihtiyac› ol-
du¤u kanaatindeyim. Ulusal bas›ndan takip edebildi¤im kadar›yla
görüyorum ki, ‹skender sa¤lam karakterini, vakur kiflilik sergileyen
babas›ndan ve ailesinden alm›fl, siz yak›n dostlar›yla birlikte de per-
çinlemifl ve zenginlefltirmifl.

Baz› özdeyifller vard›r ki insan› etkiler. Beni de etkileyen bir öz-
deyifli aktarmak istiyorum; “hayat›m›z, yapt›¤›m›z tercihlerin topla-
m›d›r.” Sizlerin ve ‹skender’in tercihleri, yani yaflam felsefesi herkes-
çe malum. Bu tercih, bu yaflam tarz› çok sevdi¤i do¤an›n onu koy-
nuna almas›yla son buldu. Huzur icinde yats›n.

Sizlere elefltiri getirenlere bugüne kadar gösterdi¤iniz sa¤lam
davran›fl biçimiyle gerekli cevab› verdiniz zaten. Baz›lar› sizlerin
medya önüne ç›kman›zdan ve onurlu davran›fllar›n›zdan rahats›z
oluyor galiba. 

Sevgili Nasuh,

Bafl›n sa¤olsun çok üzüldüm. Unutma ki bu ülkede herkes yap-
t›¤›n fleyleri takdir ediyor ve sonuna kadar yan›ndalar...

Bu güne dek yapt›¤›n ve yapmaktan y›lmayaca¤›n tüm iyilikler
için binlerce teflekkürler.

Ne olur do¤ru bildi¤in yoldan flaflma...

Sana ve AKUT’a ve ‹skender’i tüm sevenlere bas sa¤l›¤› dilerim.

...

Tüm Türkiye gibi ben de ac›n›z› paylafl›yorum. ‹skender I¤d›r’›n
ailesine ve sizlere sab›r diliyorum. Bas›nda ç›kan terbiyesizliklerin
sizi üzmesine lütfen izin vermeyin. 

...

O fi‹MD‹ AKUT CENNET TEMS‹LC‹S‹...
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Öncelikle geçirdi¤iniz kazadan dolay› ve genç bir arkadafl›n›z›
kaybetmenin ac›s› için size ve tüm arkadafllar›n›za bafl sa¤l›¤› dile-
rim. Eminim ki sevenleriniz ve bizler herzaman sizlerin yan›n›zda ve
arkan›zda yer alaca¤›z. ‹skender de bu t›rman›fla ç›karken bafl›na
gelebilecek her türlü tehlikeyi göze alarak bu yolculu¤a ç›km›flt›r.
Ancak sevgili ve sayg›de¤er gazateci birkaç arkadafl›n size yönelik
tenkit ve sald›r›s›n› tek kelimeyle k›n›yoruz. Çünkü her insan›n bu
tür yolculuklara ve tehlikeli spora bafllarken her türlü kaza ve teh-
likeyi göze alarak böyle bir harekete kalk›flacak öz güveni ve hür
iradesi vard›r.

Böyle bir kazan›n olmas›n› kimse istemezdi, kimse kimsenin ca-
n›na mal olacak bir harekette bulunmak istemezdi ama oldu ve ya-
fland›. Üzücü bir durum ama ‹skender Türk da¤c›lar› ve AKUT üye-
si flehidi olarak hiçbir zaman kalplerimizden silinmeyecektir. Beni
üzen ayn› gazetede çal›flt›¤›n›z bir arkadafl›n›z sizi tenkit etmesi
ama eminim halk›n sa¤duyusu böyle karalamalar› dikkate bile al-
mayacakt›r.

...

Sizin ve tüm arkadafllar›n›z›n ac›s›n› paylafl›yor ve sab›r diliyo-
ruz. Ve lütfen, baz› kendini bilmez, ne dedi¤ini bilmez, kompleksli
kiflilerin sizi üzmesine izin vermeyin.

...

Duygular›m yo¤un ve biçare. Gül yüzlü ‹skender’in ac›s›n› pay-
laflmak istemek gibi bir hakk›m var m› acaba. Siz ayn› güzellikteki
iki insan›n paylafl›mlar›n› ne bilebilirim, ne de yaflayabilirim. Tek bi-
lebildi¤im samimiyetimdir. Bazen, k›sac›k zaman dilimlerinde koca
man bir hayat› paylafl›r›z. Bir ömre bedel.

Ne mutlu size.

...

Ben çok üzgünüm ama tabii benim hissettiklerim seninkilerin yan›n-
da hiçbirfleydir. Sana bafl›n sa¤olsun demekten baflka bifley diyemi-
yorum. bafl›n sa¤olsun... Sana sab›r diliyorum, hem de sürekli... Ken-
dini bilmez terbiyesizlerin ne söyledi¤ine ald›rmad›¤›n› umuyorum. 

...
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Dünkü bas›n toplant›s›nda gereken cevab› çok iyi verdiniz uma-
r›m anlafl›lm›flt›r dedim ama anlafl›lmam›fl ki akflam Savafl Ay’›n
program›nda bir özür gelmedi. Herhalde say›n Altayl› bilgi toplu-
yor. Ben kendisine bunu yak›flt›ramad›m, eminim di¤er okuyucula-
r› da benimle ayn› fikirdedir. Neyse daha fazla can›n›z› s›kmak iste-
miyorum.

...

Ben 17 yafl›nda ‹zmit’li bir depremzedeyim.

Size olan sevgim deprem s›ras›nda inan›lmaz büyüdü. Deprem-
den sonra bir dergide ‹skender abiyle ilgili bi röportaj okumufl.
AKUT içinde isimce tan›d›¤›m birkaç insandan biri olmufltu. Bilmi-
yorum neden ama o röportaj annemi ve beni çok etkilemifl, ona çok
›s›nm›fl ve AKUT dendi¤inde benim akl›ma sizden sonra gelen ikin-
ci isim olmufltu. Bu arada sizlere “abi” diye hitap ediyorum umar›m
sak›ncas› yoktur çünkü sizleri kendime çok yak›n görüyorum.

Geçen hafta eve geldi¤imde annem a¤layarak bana ‹skender
abinin öldü¤ünü söyledi. Annem kendini tutam›yor, a¤lamaya de-
vam ediyordu. Bende a¤lad›m, a¤lad›m çünkü iyilere bu kadar ih-
tiyac›m›z varken bir iyi insan›n daha aram›zdan ayr›lmas›na üzül-
düm. Sonra bin kat daha üzüldüm çünkü sizin gibi iyi insanlar› s›rf
gündemde kalabilmek için nas›l y›pratmaya çal›flt›klar›n› gördüm.
Sizler bunlar› haketmiyorsunuz, hem de hiç.

Özellikle, Nasuh abi sana karfl› baz›lar›n›n tavr› var galiba bu
kadar iyi olman› k›skan›yolar. Deprem zaman› bile senle ilgili bi sü-
rü saçma salak haber ç›kt›. Yok efendim dinin neymifl... Biliyor mu-
sun Nasuh abi, istersen ateist ol, bu hiçbirimizin umrunda de¤il, biz
seni yapt›¤›n ifllerle sevdik. ‹flte onlar bunu anlam›yorlar. 0-6 yafl
grubu bile böyle haberden s›k›l›r.

Dün saat üçe kadar annemle A Tak›m›n› izledik. Tek kelimeyle
sinir olduk. fiiddeti sevmem ama Fatih Altayl›’n›n a¤z›n› burnunu
k›rmak istedim hem de öyle bi istedim ki... Ölü bi insana sayg›s› ol-
mad›¤› için, senin gibi iyi bir insana kendi pisli¤ini, çamurunu at-
maya kalk›flt›¤› için.... Bu ülkenin medyas›n›n böyle bir huyu var iyi
insanlar› korumak yerine karalamaya çal›flmak gibi. Sonra da bü-
tün insanlar bir f›rsat›n› buldu¤unda yurtd›fl›na gidip orda yaflama-
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ya bafll›yor.

Sizin ve AKUT’un y›pranmayaca¤›n› biliyorum, buna inan›yo-
rum. Sizin arkan›zdan gelecek, sizin izinizi takip edecek birçok genç
var, ama o tarz insanlar›n arkas›ndan gelecek milyonlar olmaya-
cak... Belkide bütün bunlar› sizlerin baflar›lar›n›z› k›skand›klar›ndan
yap›yorlard›r...

‹nflallah ben de bu sene üniversiteyi kazan›rsam ileride da¤c›-
l›k kurslar› al›p, bu sporla u¤raflmak ve bir gün AKUT’un üyesi ol-
mak istiyorum; depremde kaybetti¤im insanlar için bifley yapama-
m›flt›m, ilerde baflka insanlar için birfley yap›p bunun ac›s›n› hafif-
letmek istiyorum, baflka insanlara faydam olsun istiyorum...

Tekrar hepinizin, hepimizin bafl› sa¤olsun, yaflad›kça ‹skender
abiyi unutmayaca¤›m.

...

Ben bir opera flark›c›s›y›m ve Rize yaylalar›na yapt›¤›m bir trek-
king gezisi d›fl›nda, da¤c›l›kla ilgili en ufak bir bilgi sahibi de¤ilim.
Bu nedenle size yaz›l› ve sözlü bas›nda yap›lan elefltirileri teknik
olarak de¤erlendirme flans›m yok. Ancak yüre¤imin gözüyle bakt›-
¤›m zaman bile, yap›lan tüm elefltirileri çok zamans›z, mesnetsiz ve
ac›mas›z buluyorum, hele bugün Hürriyet gazetesindeki yaz›n›z›
okuduktan, ne kadar büyük bir üzüntü ve y›k›m yaflad›¤›n›z› gör-
dükten sonra bu yaz›y› yazmaya karar verdim.

Benim söyleyeceklerim sizin için ne de¤ifltirir bilemiyorum, ama
“tahammüden” arkadafl›n›z›n ölümüne seyirci kald›¤›n›za, yetersiz
bir ekip bafl› oldu¤unuza, veya neredeyse para ile sat›n ald›¤›n›z
da¤c›l›k birikimi ve baflar›lar›n›zla ilgili söylenenlere inanmak ak›l
d›fl›! 

Sizin sansasyondan uzak samimiyetiniz, idealizminiz ve alçak-
gönüllülü¤ünüz bize bas›n yoluyla yeterince yans›d› ve söylenenler
bunu de¤ifltirmeye yeterli de¤il. 

Size en çok destek olunmas› gerekirken, böyle ac›mas›zca kös-
tek olunmas› sizi incitmesin lütfen. Bizim, sizin ve arkadafllar›n›z›n
varl›¤› ile duydu¤umuz gurur, huzur ve yapacaklar›n›za olan inan-
c›m›z, belki böyle bir zamanda duymaya ihtiyac›n›z olan fleylerdir
diye yaz›yorum.
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...

‹lk önce sevgili kardeflimiz ‹SKENDER I⁄DIR’›n kayb›ndan dola-
y› size ve AKUT ailesine taziyelerimi bildiririm. Baz› köfle yazarlar›
‹SKENDER I⁄DIR’›n kayb›n› size yükleme gayreti içine düfltüler. Ne
sizin bas›n aç›klamas›n›, ne de 05-03-2000 tarihindeki yaz›n›z› bek-
lemeden karalama kampanyas›na dönüfltürdüler. Profesyonel dav-
ran›fllar›n›z ve hiçbir polemi¤e girmemeniz güzel bir davran›flt›.

... 

Her pazar gibi bugün de sabah çay›m› alm›fl içiyordum. Bir yan-
dan da gazetelere göz gezdiriyordum, iflte o s›rada yaz›n›z› gördüm.
Bu hafta belki yazmazs›n›z diye düflünmüstüm çünkü oldukça yor-
gun olmal›yd›n›z, hem fiziken hem ruhen. Ama yaz›n›z› görünce çok
sevindim ve okudum, okurken gözlerim yafllarla doldu. ‹nan›yorum
ki benim gibi birçok insan›n bu yaz›y› okurken gözleri yaflarm›flt›r.
Bütün olanlar› büyük bir yüreklilikle anlatm›fls›n›z daha sizden ne
isteyebilirlerki. Dün akflam istemeyerek de olsa A Tak›m›n› izledim,
umar›m o programla bu olaya bir nokta koymufllard›r. Sizleri art›k
rahat b›raks›nlar, sizleri üzerken bizleri de üzüyorlar. Hepimiz üzü-
lüyoruz ve hepimiz sizin arkan›zday›z. Sadece gençler de¤il, anne-
ler babalar da...

Yaz›n›z›n sonunda dedi¤iniz gibi, art›k arkan›zda hem bir mele-
¤iniz hem de bizler var›z. 

... 

Bu memlekette ifl yapan insanlar› üzmeye, küstürmeye ve k›r-
maya bahane ar›yoruz maalesef. Çamur at izi kals›n politikas› gen-
lerimize ifllemifl. Nerede dürüst, yapt›¤› ifli do¤ru düzgün yapan, se-
vilen, sayg› gören, takdir edilen insan ya da kurum varsa ilk f›rsat-
ta yok etmeye, ad›n› kirletmeye, sayg›nl›¤›n› zedelemeye can at›yo-
ruz. Ama lütfen hiç olmazsa Nasuh Mahruki için bunu yapmayal›m.
Allah’tan gelen bir kaza sonucu yaflanan facian›n sorumlulu¤unu
O’na y›k›p da bu idealist insan› küstürmeyelim. Çünkü toplum ola-
rak böyle insanlara ihtiyac›m›z var. Her zaman....

Bu kez at›lan çamur atan›n ellerine yap›fls›n! 

... 
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Arkadafl›n›z›n ölümüne gerçekten çok üzüldük. Böyle üzücü bir
olayda dahi kötü niyetli insanlar ç›kabiliyor. Siz onlara ald›rmay›n,
kendinize iyi bak›n çünkü siz önemli bir insans›n›z, hayat devam
ediyor...

... 

Birkaç gün önce yaflad›¤›n›z kazadan dolay› size ve arkadaflla-
r›n›za geçmifl olsun diyoruz ve kaybetti¤iniz çok de¤erli arkadafl›n›z
için size ve AKUT’a baflsa¤l›¤› diliyoruz. Ayr›ca kaza hakk›nda yap›-
lan yorumlar›n haks›z oldu¤una inan›yoruz. Sak›n moralinizi boz-
may›n ve kendinize inanc›n›z› kaybetmeyin. Türkiye’nin size ve ar-
kadafllar›n›za gerçekten ihtiyac› var.

... 

Çok güçlü ve çok genifl bir yüre¤i var AKUT’un. ‹skender de bu
yüre¤in bir parças›yd›. Bilmiyorum bir yerlerde bizleri ve sizleri izli-
yor oldu¤una inan›yorum. Herkesin onun gidifli ard›ndan çok üz-
gün oldu¤unu da ve onu yatt›¤› yerde rahats›z etmeye çal›flan bir
grup zamans›z, bilgisiz ve küstah insan›n haddinden gelinece¤ine
de inan›yorum. Kendim için söylüyorum, hiç tan›mad›¤›m insan
için gözyafl› döküyorum. Hiçbir psikolojik rahats›zl›¤›m yok ama bu
kadar yo¤un hissediyorum garip bir flekilde ac›s›n›. Yüre¤im inan-
c›m hep sizin yan›n›zda ve sivri dilim de hep size cephe almaya ça-
l›flan kendini bilmez üç befl çapulcu karfl›s›nda olacak. Keflke sizler
yani AKUT için ve ‹skender için gerçek anlamda bir fley yapabilsey-
dim. Sevgi, umut mücadele hep kanatlar›n›zda olsun ve canl› olan,
yaflam olan her yerin, her fleyin üzerine kanatlar›n›zdan süzülsün...

... 

AKUT olarak sizlerin son zamanlarda Türkiye’de faaliyet göste-
ren en düzgün ve disiplinli kurum oldu¤unuza inan›yorum. Bafl›n›-
za gelen bu üzücü olay›n tamamen bir flanss›zl›k oldu¤unu düflünü-
yorum. Size gösterilen haks›z ve yersiz elefltirilerin hiçbirine kat›lm›-
yor ve deste¤e ihtiyaç duydu¤unuz bu zor günlerinizde yan›n›zda
oldu¤umuzu bilmenizi istiyorum. Yapt›¤›n›z do¤ru ve insanl›k yara-
r›na olan tüm ifllerinize bundan sonra daha da sar›lman›z› diliyo-
rum. Tekrar bafl›n›z sa¤olsun, ac›n›z› paylafl›yoruz.
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... 

Birlikte birçok fley paylaflm›fl oldu¤un, de¤er verdi¤in, inand›¤›n
ve gelecekte bir dolu projeyi yine birlikte gerçeklefltirmeyi umut et-
ti¤in bir dostunu, ‹skender’i kaybetmenin ac›s›n› senin kadar derin-
den olmasa da hissediyoruz.

Hayat›n›, insanlara yard›ma adam›fl birini, saçma sapan eleflti-
rilerle hedef tahtas› haline getirenlerin üstesinden yine sen ve se-
nin gibiler gelecektir. Dürüstlü¤ünden hiçbir zaman en ufak bir
flüphe duymad›¤›m›z Nasuh Mahruki’nin, kendine ve ‹skender’in
ad›na yak›flacak bir flekilde, yine tüm yüre¤i ve benli¤iyle amac›n›n
peflinden koflmaya devam edece¤ine inan›yoruz. Bu inanc› payla-
flanlar›n verece¤i güçle yolunun aç›k olmas›n› diliyoruz.

... 

Gerek bas›nda yer alan da¤c›l›k sporu ile ilgili baflar›lar›n›z›, ve
gerekse (ve ozellikle) baflkan› oldu¤unuz AKUT’un hem Türkiye’de-
ki hem de yurt d›fl›ndaki baflar›l› kurtarma çal›flmalar›n› hayranl›k-
la takip eden s›radan bir vatandafl›m.

Son günlerde kaza ile ilgili baz› TV kanallar›nda ç›kan flahs›n›-
za yönelik sald›r›lar› k›nad›¤›m› bildirmek istiyorum. Da¤c›l›k sporu-
nun “D”si hakk›nda dahi do¤ru dürüst fikir sahibi olmad›klar› ko-
nuflmalar›ndan bile anlafl›lan baz› insanlar›n ve bu insanlar›n med-
yatik ya da gündemde olma kayg›lar›na alet olan yay›nc›lar›n ra-
ting u¤runa sizi ve sizin flahs›n›zda AKUT derne¤ini y›pratmalar›na
izin vermeyeceginizi biliyorum.

Deprem felaketinde kurtard›¤›n›z hayatlarla gönlünde taht kur-
du¤unuz Türk halk›n›n bir ferdi olarak, bu konudaki düflüncelerimi
ve manevi deste¤imi aktarmay› sizlere karfl› bir borç ve sorumluluk
olarak hissettim.

... 

Siz bu ülkenin yetifltirdi¤i en de¤erli insanlardan birisiniz. Eline
geçen ilk f›rsatta medyatik olmaya çal›fl›p size sataflanlar da bu ül-
kenin siyasetçi özentisi yüz karalar›d›r. Bizler ve bizim gibi milyon-
larca insan sizi tan›yor, inan›yor, güveniyor. Siz bu ülkenin gururu-
sunuz. Sizi y›pratmalar›na izin vermeyin.
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... 

Yüzlerce insan›n yaras›n› sarmak ad›na günlerce açl›¤a, yor-
gunlu¤a ve korkuya direnmifl olan sizler yaflam›n›z›n anlam›n› çok-
tan çözüp varoluflunuzu çoktan gerçeklefltirdiniz, t›pk› ‹skender I¤-
d›r gibi...

Masalar›n›n bafl›nda oturup duvarlar›nda as›l› olan takvimlerin-
deki A¤r›’y› seyredip kolayca ‘ben olsayd›m...’ senaryolar› yazan bir-
kaç kifli emin olun ki sadece kendi k›skançl›klar›n›n ve kötücül yü-
reklerinin sözcüsüdür. Dünyadaki her insan›n akrabas›, her ailenin
bireyi oldunuz siz. O alçakca ithamlar› yazanlar de¤il sizler bu dün-
ya halk›n›n yüre¤indesiniz... Ne söylerlerse söylesinler biz ac›n›za
sayg› duymaya, sizlere hayranl›k, g›pta ve sevgi duymaya devam
edece¤iz... ‹skender de sizler de flansl›s›n›z asl›nda, çünkü görevini-
zi fazlas› ile yapt›n›z. Yozlaflan, kötüleflen dünya ve insana bak›p
umutsuzlaflanlar için sevgi, umut ve yaflam sevinci oldunuz...

Bir K›z›lderili inan›fl›na göre bir insan kendine yap›lan iyili¤in
karfl›l›¤›n› 10 insana iyilik yaparak ödemeliymifl... 

Bizlerden alacakl›s›n›z...

... 

Yapt›klar› Türk ve Dünya kamuoyunun önünde olan ekibinizin
ve yine yapt›¤›n›z t›rman›fllar ile kendinizi fazlas› ile ispat etmifl bu
konuda ne kadar profesyonel birisi oldu¤unuzu topluma kabul et-
tirmifl birisi olarak, sizin bu elim kaza ile y›prat›lmak istenmesi bel-
ki bu kaza kadar bizleri üzmüfltür. Özellikle suçlamalar –ki hiçbir da-
yana¤› yoktur, bizleri ziyadesi ile kedere bürüdü.

... 

Nasuh Bey, Ben da¤lara ve do¤aya âfl›k biriyim, da¤c›l›k konu-
sunda amatör say›l›r›m ama bu amatörlü¤üm ile bile o Fatih Altay-
l› denilen seviyesiz kiflinin ileri sürdü¤ü iddialara gülemiyorum bi-
le. Bir insan bu kadar cahil olamaz, bilmedi¤i konularda bu kadar
dik kafal› olup, biliyor havalar›na girip tereciye tere satamaz. Bu fla-
h›s bilinç alt›na yerleflmifl olan komplekslerini, toplumda sizin gibi
baflar›lar› ile ön plana ç›km›fl insanlar› hedef alarak, egolar›n› tat-
min yoluna gitmektedir. Bu insan her zaman barda¤›n bofl taraf›n›
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görecek kadar iticidir. ‹nsanlar›n baflar›s›n› çekemez, antipopüla-
rizm bu insan için bir yaflam biçimidir. Her zaman her fleye sald›r-
mak yaklafl›m›n› bir hayat felsefesi olarak benimsemifltir. Bu flekil-
deki bir karakteri hiçbir do¤a dostunda göremezsiniz, dolay›s›yla in-
sani olmayan bir davran›flt›r. Özellikle insanlar›n ac›s›na sayg›s›zl›k,
özellikle zamanlama konusunda yap›lan böyle bir hata, hatay› ya-
pan›n kiflili¤i konusunda yeteri kadar bilgi verir, örfünü ve gelenek-
lerini bile hiçe sayarak yap›lm›fl böyle hatalar toplum taraf›ndan af-
fedilmez. 

E¤er bir gazetecinin anlatacak bir fikri yok ise ve yine o gazete-
cinin uzmanlaflt›¤› bir alan yoksa, malzeme s›k›nt›s› çekecektir ve
onun için en kötüsü gündemde kalamayacakt›r. ‹flte böyle bir insan
olan Altayl› en kolay›n› seçerek insanlar› suçlayarak, sald›rarak ken-
disine malzeme ç›kar›yor, malumunuz ki reklam›n iyisi kötüsü olmaz.

... 

Nasuh Bey, Lütfen bu insan› muhatap al›p cevap verme neza-
ketini göstermeyiniz, çünkü ekme¤ine ya¤ sürüyorsunuz, sizin ve
sizlerin seviyenizde birisi de¤il ve nezaketten yoksun birisi. Prog-
ramlar› seyrettim ve çok üzüldüm. Sizler gerekli aç›klamalar› lütfen
genel olarak bas›n aç›klamas› fleklinde yapmaya devam ediniz (-ki
yap›yorsunuz), toplumu ayd›nlatman›n en iyi yolunun bu oldu¤una
inan›yorum. 

Bu tür olumsuz olaylar›n üst üste gelmesinin sizleri y›ld›rmaya-
ca¤›n› biliyorum. fiunu unutmay›n›z ki toplumdaki sa¤duyulu in-
sanlar sizin ile beraber, her ne kadar sesleri, di¤erleri kadar ç›kma-
sa da. 

... 

Bu insanlar› anlamak çok zor. Neden hep bir suçlu aramak zo-
rundad›rlar ve neden insanda vicdan azab› yaratmak için bu kadar
çaba sarfederler? Sizin asla bu tip suçlamalarla karfl› karfl›ya kalma-
man›z gerekiyordu. Bir gün insanlar tekrar size ihtiyaç duydu¤unda
ve siz yine orada oldu¤unuzda, o zaman bu insanlar taraf›ndan “O
bir melek” diye adland›r›lmaya haz›r olun. Bu insanlar› anlamak o
zaman çok daha güç olacak.

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏360



... 

Televizyon ve gazetelerin, Fatih Altayl›’n›n, size yöneltti¤i hak-
s›z ve yanl›fl elefltirileri büyük bir üzüntü ve isyanla izliyorum. Tüm
bunlar›n alt›nda derin bir kendine yetmezlik ve dolay›s›yla haset
yatt›¤›n› düflünüyorum. Umar›m siz de böyle düsünüp bu yersiz ke-
limelerin sizleri yaralamas›na müsaade etmezsiniz. Çal›flmalar›n›z
bizler için bir umut ve bir harekete geçme duygusu oluflturdu.

O günlerde yine bir AKUT gönüllüsü, özellikle benimle kifli-

sel sorunu olan baz› da€c›lar›n, birtak›mmedya mensuplar›yla ifl-

birli€i yaparak bu kazay› haftalar boyu bir malzeme olarak kul-

lanmas›ndan ve sonuçlar›ndan o kadar etkilenmifl olmal› ki, Yu-

suf amcan›n cenazesinden sonra o an›n duygu yo€unlu€uyla, afla-

€›daki düflündürücü yaz›y› yollad› AKUT’un e-posta grubuna;

Bu gün bir cenaze namaz›na gittim, bir ailenin dram›na flahit
oldum ve bir kez daha insan oldu¤umdan utand›m. Siz hiç evlat
ac›s›, baba ac›s›, efl ac›s› nedir bilirmisiniz, hiç bu ac›y› tatt›n›z m›?
‹çi evlat ac›s›yla yanan bir babaya, daha o¤lunun ölümünün birin-
ci gününden k›rk›nc› gününe kadar ac›s› unutturulmamak için ne
yap›lmas› gerekirse yap›ld›. Ve bu yafll› insan›n kalbi bu ac›ya da-
yanamad› o¤lunun yan›na gitti. Ya o anne; daha o¤lunun ac›s› için-
deyken hayat arkadafl›n› kaybetti. Umar›m yapt›¤›n›z› be¤enmiflsi-
nizdir. Bu olay› buraya getiren tüm insanlar umar›m daha baflka
can almak gibi bir iste¤iniz yoktur. Hiç düflündünüz mü o anne bu
ac›lara nas›l dayanacak, nas›l sab›rl› olacak ama nafile, bu sizi ba¤-
lamazki, sizi ilgilendirmezki. Sizin için kiflisel ç›karlar önde gelir... 

Günlerce tart›flt›n›z yok o hatas›n› kabul etsin yok, bu özür dile-
sin, yok öyleydi, yok böyleydi. Ne oldu arkadafllar heryerde tart›flt›-
n›z hatta medyada bile, ‹skender’i geri getirebildiniz mi? Bununla
da kalmay›p yan›na babas›n› da gönderdiniz.

Da¤c›l›k camias› özür bekliyor deyip ortal›¤› kine nefrete bula-
yan arkadafllar ‹NSANLIK ALEM‹ fi‹MD‹ S‹ZDEN ÖZÜR BEKL‹YOR.
Varsa yüre¤iniz ç›k›p özür dileyin. Ama bu sanal erkeklik aleminde
de¤il tüm insanl›¤›n huzurunda özür dileyin, dileyin ki görelim ne
kadar erdemlisiniz.
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Yapmayacakt›n›z arkadafllar bir babay› y›kmayacakt›n›z, olma-
d› da¤c› arkadafllar, hiç ama hiç olmad›. ‹çinde olmad›¤›n›z, yafla-
mad›¤›n›z bir olay hakk›nda yorumlar yapt›n›z. Ben da¤c› de¤ilim
hep mail’lerinizi takip ettim, hep ekip anlay›fl›, hep da¤c›l›k eti¤i
dediniz. E¤er buysa eti¤iniz de¤er anlay›fl›n›z, h›nç, kin nefretse ben
insanl›¤›mdan utan›r›m. E¤er bu etikse, günlerce bu olay› medya-
da tart›flarak birilerinin özür dilemesini beklediniz hatas› olsa da ol-
masa da. Her seferinde insanlar› medyatik olmakla suçlad›n›z ama
siz yapt›klar›n›zla reyting kurban› oldunuz daha fazla medyatik ol-
dunuz. Ve bir baban›n ac›s›n› hergün kamç›lad›n›z. Bravo bu etik
dedi¤iniz fleye bir insan›n hayat›n› söndürdü bir aileyi yasa bo¤du.

Hep g›pta ederdim sizlere bir gün ben de bu ifli ö¤renip da¤la-
ra ç›kmal›y›m diye ama art›k anlad›m ki aran›zdan baz›lar› da¤c› di-
ye kendini ayr›cal›kl› görüp insanlardan üstün görüyor, da¤c›l›k ca-
mias› özür bekliyor deyip kendilerini elit bir tabaka olarak lanse et-
tiler, sizin kimseden üstün yan›n›z yok. E¤er varsa bir hata tüm in-
sanl›k özür bekler.

Ve her seferinde bu ekip ifli diyen arkadafllar; O zaman sa¤da
solda yorum yapaca¤›n›za arkadafl›n›z›n ailesinin ac›s›n› hafiflet-
mesine yard›mc› olmal›yd›n›z. Olmad› beyler hiç ama hiç olmad› ya-
k›flmad› size, yak›flmad› eti¤inize.

Ve son sözüm de Sanal Erkeklik Aleminin En Baba Yi¤idine; Biz
kimseyi savunmuyoruz, biz AKUT’a yap›lan elefltirilere cevap veriyo-
ruz. Bir mailinde; AKUT birilerini savunmaya devam ederse daha ço-
ok bafl›na fleyler gelir diyorsun. Neler gelecek yi¤idim anlat da bile-
lim, bizim iflimiz insanl›¤a hizmet. ‹çimizde kin, nefret, haset yok. Biz
ö¤renciyiz biz iflçiyiz, biz doktoruz, biz sekreteriz, biz avukat›z, biz ifl-
vereniz, aram›zda her türden insan var, biz halk›z arkadafl›m. Bizde
ideoloji yok, bizim içimizde insan sevgisi var. Uzaktan ahkam kes-
meyin, bizim kap›m›z herkese aç›k, zahmet edip gelip çal›flmalar›m›-
z› takip edin ama gerçek alemde sanal erkeklik aleminde de¤il. Yok
onu da yapam›yorsan›z GÖLGE ETMEYIN baflka bir fley istemeyiz.

OLMADI BEYLER H‹Ç AMA H‹Ç OLMADI.

Yukar›daki iletide bahsedilen da€c›lar; ‹skender’in cenazesi-
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ne ilk ulaflan da€c› Y›lmaz Sevgül’e telefonlar ederek; “bu ada-
m›n arkas›nda durma art›k, b›rak bu sefer bitirece€iz onu” di-

yenlerdir. Olay›n nas›l oldu€u, cenazenin nas›l bulundu€uyla bi-

le ilgilenmeden ellerine geçen f›rsat› kullanmaya çal›flan ve bu

tür yalanlardan medet uman, kafalar›n› Nasuh Mahruki ile boz-

mufl bu ahlaks›z da€c›lar›n karfl›s›nda tek bafl›na kalan Y›l-

maz’›n, sa€duyulu ve dirayetli duruflunun büyük pay› vard›r bu

süreci atlatabilmemizde.

‹skender’i kiflisel h›rslar›na malzeme yapabilmek için ac›l›

bir baban›n feryad›na kulaklar›n› t›kayacak kadar insanl›klar›n-

dan ç›km›fl olanlar, Yusuf amcay› kahreden evlat ac›s›n› bile, sü-

kunetle kendi içinde yaflamas›na izin vermediler, ta ki son nefe-

sini üzüntü içerisinde verene kadar. Umar›m hiçkimse; bir baba-

n›n yaflayabilece€i bu en büyük ac›y› Yusuf amcaya bunu yafla-

tanlar dahil, benzer bir tecrübe yaflamak zorunda kalmaz...

Son befl y›lda, A€r› Da€›’nda kritik hatalar sonucunda Sertaç

(TÜMERDEM) ve Türkiye’nin yetifltirdi€i en deneyimli da€c›-

lardan ikisi, U€ur (ULUOCAK) K›rg›zistan’da ve AKUT’un en

güçlü tak›m liderlerinden Kürflat (AVCI) Demirkaz›k da€›nda,

Alada€lar’da bir ç›€da da 4 üniversite ö€recisi, geçti€imiz yaz

ise iki ‹talyan da€c› A€r› Da€›’nda ve yine bu y›l 2 üniversite

ö€rencisi Demirkaz›k Da€›’nda hayat›n› kaybetti. ‹skender’in
kazas›nda da€c›l›k uzman› kesilen bu sözümona gazeteciler, ola-
y›n sorgulanmas›n› geçtim de köflelerinde veya programlar›nda,

bu da€c›lara rahmet dileyip, ailelerine baflsa€l›€› mesaj› bile

geçmediler...

Bu ve benzeri süreçler ileride Türkiye’de hukukun, hele ba-
s›n sektöründe ne kadar yavafl ve sorunlu iflledi€inin ve medya-
n›n nas›l kontrolsüz ve tehlikeli bir güç oldu€unun kan›t› olarak,

gelecekte bas›n tarihi ile ilgilenenlere çarp›c› örnekler teflkil

edecek.

❏  Karfl›laflt›¤›m›z Zorluklar ❏ 363



HHIINNCCAALL  UULLUUÇÇ  VVEE  SSAABBAAHH GGAAZZEETTEESS‹‹

‹‹LLEE  YYAAfifiAANNAANN  SSOORRUUNNLLAARR

Sabah gazetesi yazar› H›ncal Uluç, 2000 y›l› bahar aylar›nda,

Fatih Altayl› ile sürtüflmemiz devam ederken, ona destek olmak

amac›yla beni yerden yere vuran üst üste, 11 Mart 2000, 7 Ni-

san 2000 ve 7 May›s 2000 tarihlerinde 3 yaz› yazd›. Fatih Altay-

l› tek bafl›na yetmezmifl gibi, bir de H›ncal Uluç ç›kt›...

11 Mart 2000 tarihli yaz›s›n›n bafll›€› “Mahruki!”ydi. ((((EEEEkkkk::::

66660000)))) Bu yaz›da beni, ‹skender’in babac›€› Yusuf amcan›n; evla-

d›n›n ölümünü metanetle ve kahramanca kabullenmesinin arka-

s›na s›€›narak acz içinde olmakla ve Fatih Altayl›’ya sald›rmak-

la suçluyordu. Yaz›s›n›n sonunda da; “Bence de ‹skender I€d›r
kendine fazla güvenden do€an ihmalin kurban›d›r. Bunun so-
rumlusu da ekip flefi Nasuh Mahruki’dir” diyerek, t›pk› Fatih

Altayl› ve di€erlerinin yapt›€› gibi, nas›l oldu€unu bile görme-

di€im kazan›n sorumlulu€unu bana yüklemeye çal›fl›yordu. Ye-

ri gelmiflken da€c›l›k deneyimi ortalamas› 15 y›la yaklaflan 4 ar-

kadafl›n birlikte düzenledi€i bu tür bir t›rman›flta ekip flefi, lider

gibi kavramlar›n ve buna ba€l› olarak yetki ve sorumluluklar›n,
bafltan aksi yönde bir karar al›nmad›€› taktirde olmayaca€›n› ek-
lemek isterim. 15 y›ll›k deneyimi olan birisinin da€daki hareket-

lerine kimse durduk yerde ekip flefli€i, liderlik taslayamaz. So-

nuçta bu bir tur grubu de€il arkadafl grubu...

H›ncal Uluç’un 7 Nisan 2000 tarihli ikinci yaz›s›nda bu kez
bafll›k; “Mahruki’nin önlenemeyen düflüflü” olarak daha sald›r-
ganca seçilmiflti. ((((EEEEkkkk:::: 66661111)))) ‹çeri€inde de ayn› sertlik ve sald›r-
ganl›k devam etmiflti. Bu uzun yaz›dan birtak›m al›nt›larla bu

süreci size hat›rlatmak istiyorum;

“Nasuh Mahruki önlenemeyen bir h›zla düflüyor. Bu düflüflün mima-
r› da kendisi.”, “Televizyonlar› yak›ndan izleyenler Mahruki’nin flova
ve pohpohlanmaya pek merakl› oldu¤u hissinin rahats›zl›¤›n› duy-
maya bafllad›lar. Ard›ndan A¤r› Da¤› facias› yafland›. Her baflar›da
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en öne ç›kmay› baflaran Mahruki, ‹skender I¤d›r’›n ölümünde bir-
den arka planda kayboldu.”, “Medya taraf›ndan devaml› övülmeye
al›flm›fl, fl›marm›flt›. Geçen hafta AKUT olay› patlak verdi. AKUT’un
kurucular›ndan ve en sayg›n üyelerinden üçü istifa etti.”, “‹stifa ge-
rekçeleri belliydi. AKUT giderek Nasuh Mahruki’nin kiflisel flovlar›-
n›n yeri haline geliyordu. Mahruki onlara da yan›t verdi; ‘‹t ürür ker-
van yürür.’ Kendisine sorular soran gazeteciye söven Mahruki, flim-
di, s›rf kendisini elefltirdikleri için, yak›n çal›flma arkadafllar›na ‘‹t’
diyor, dahas›, ‘Ben konuflmaya bafllarsam, her biri için bir saat an-
lat›r›m’ diye aba alt›ndan sopa tehdidi yap›yordu.”, “Mahruki bir
kez daha kamuoyunu tatmin edecek aç›klamalar yerine hakareti,
tehdidi ve kara çalmay› tercih etti. Acaba verecek yan›t› olmad›¤›
için mi, k›z›p köpürüyor ve a¤z›za geleni söylüyordu? Bunlar spor-
cuyu geçin, insanl›¤a yak›flmayan fleylerdi. Nasuh Mahruki, kendi
yaratt›¤› imaj› kendi elleri ile k›sa zamanda y›kmay› baflarm›flt›!..
Ç›kt›¤› zirveden en h›zla inen ‘Da¤c›’ oydu!.. 

Bu yaz›da düzeltilecek o kadar çok yer var ki, yaz›y› bafltan

afla€› yeniden yazmak gerekir, bu nedenle yaz›daki hatalar› dü-

zeltme ifline kalk›flm›yorum. Ancak yazar›n›n ruh halini anlad›-

€›n›z› düflünüyorum.

H›ncal Uluç, belli ki Nasuh Mahruki’yi ciddi flekilde kafas›na
takm›flt› o günlerde. 7 May›s 2000 tarihinde, dünyan›n en zor

da€lar›n›n bafl›nda gelen, profesyonel da€c›l›k kariyerimin en bü-

yük baflar›s› olarak de€erlendirdi€im, oksijen desteksiz olarak
gerçeklefltirdi€im 8611 metrelik K2 Da€› t›rman›fl› öncesindeYe-
flilköy’de bir binada yapt›€›m gösteri t›rman›fl› ile ilgili yine ba-

na yüklenmeden duramad›. Bu seferki yaz›s›n›n bafll›€› “fiov-
men!”di. ((((EEEEkkkk:::: 66662222)))) ‹çeri€i yine zehir zemberek, hatta hakaret do-
luydu; “Nasuh Mahruki’yi flovmenlikle suçlayanlar›n say›s› son
zamanlarda h›zla art›yordu. ‘fiovu öylesine çal›yor ki, ifli ‘AKUT
demek ben demek’e kadar getirdi’ diyorlard›.”, “Mahruki, ifli
resmen flovmenli€e, cambazl›€a dökmüfl. Bakt›m gazetelerde boy
boy resimler. Yeflilköy’deki bir gökdelenin düz duvar›na t›rman-
m›fl, tabii örümcek adam gibi de€il. En geliflmifl çelik sistemlere
as›l› olarak. Onu izleyen binan›n inflaat iflçileri gülmüfller; ‘ne
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olmufl yani, biz her gün t›rman›yoruz.’ Siz her gün t›rman›yorsu-
nuz da, üç otuz paraya. Hem de daha emniyetsiz malzeme ile.
Ad›n›z Nasuh olsayd›, hem mal› götürür, hem de reklam yapar,
hem de kendi reklam›n›z› yapt›r›rd›n›z. Kader utans›n!..”

Bu üçüncü yaz› art›k barda€› tafl›ran son damla oldu benim

için ve H›ncal Uluç’u bu tarafl› yaz›lar› için mahkemeye ver-

dim. Ben adalete inan›r›m ve çok sab›rl›y›md›r. ‹ki buçuk y›l so-

nunda 21 Eylül 2002’de Sabah gazetesinden 14.380.000.000

Türk Liras› manevi tazminat ald›m. Bu tazminat›n ödenmesi de

büyük sorun oldu. Mahkeme karar›na ra€men tazminat› ödeme-

mekte kararl› olan Sabah gazetesi yöneticileri, en sonunda avu-
katlar›m H›ncal Uluç’un evine, çilingir, haciz memuru ve kam-

yonla hacize gitti€i zaman, bu paray› baflka çareleri kalmad›€›

için ödediler.

O gün haftasonuydu (21 Eylül 2002 Cumartesi) ve haciz ko-

nusundan benim de haberim yoktu. 2.5 y›ld›r süren bir davay›

do€al olarak gün be gün takip etmiyordum. Sabah Gazetesi Ge-

nel Yay›n Yönetmeni Ergun Babahan o gün bana cep telefonum-

dan ulafl›p; “Avukatlar›n›z flu anda H›ncal Uluç’un evine, o ev-
de yokken haciz memurlar› ile gelmifller ve e€er eve girerlerse
yönetici olarak ben çok zor durumda kal›r›m. Lütfen avukatlar›-
n›zla konuflun ve haciz ifllemini durdurun, biz bu paray› Pazar-
tesi günü ödeyece€iz.” dedi. Kendisine bunun kiflisel bir fley ol-
mad›€›n›, ama H›ncal Uluç’un Sabah gazetesinde sahip oldu€u

köfleyi bana karfl› bir silah olarak kulland›€›n› ve üstüste 3 yaz›-

n›n da iyi niyetle ba€dafl›r hiçbir taraf› olmad›€›n› ifade ettim.
H›ncal Uluç’un evine girilip eflyalar›n›n haciz edilmesinin be-
nim de asla istemeyece€im bir fley oldu€unu, e€er bana Pazarte-

si günü tazminat›n ödenmesi konusunda söz verirse, bu hazici

durdurmak için avukatlar›mla konuflaca€›m› söyledim. Sonuçta
hacizi yapmad›k, Sabah Gazetesi, bölümün sonundaki icra tuta-
na€›nda da görece€iniz gibi Ergun Babahan’›n imzas›yla o gün

saat 18:45’te tazminat› ödedi ve mesele kapand›. ((((EEEEkkkk:::: 66663333)))) Daha

do€rusu ben öyle zannettim. Ondan sonra çok daha zor bir süreç
bafllad› benim için.

Bu arada mahkemeyi açarken karar verdi€im gibi bu paran›n

kesintilerden sonra kalan›n›n yar›s›n› faydal› olacak bir yere,
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107. Topçu Alay Komutanl›€›’n›n Siverek’te onar›m›n› gerçek-

lefltirdi€i Küptepe köyü ‹lkö€retim okuluna ba€›fllad›m. Kurmay

Baflkan› Kurmay Albay Murat Kayhan taraf›ndan flahs›ma sü-

reçle ilgili ulaflt›r›lan belgeleri bu bölümün sonunda görebilirsi-

niz. ((((EEEEkkkk:::: 66664444)))) Di€er yar›s› ile de, 2003-2004 y›llar›nda devam et-

ti€im 55. Dönem Milli Güvenlik Akademisi e€itim ö€retim

program› için Ankara’da kald›€›m mobilyal› evin kiras›n› öde-

dim. Sonuçta para iyi yerlerde, iyi amaçlar için kullan›ld›.

Ancak Sabah gazetesi yöneticileri bu olaydan o kadar öfke-

lenmifl olmal›lar ki, Sabah gazetesinde yine utanç verici bir ha-

ber ç›kt› hakk›mda. Ne tesadüftür ki, tazminat› ödedikleri tarihin

haftas›nda, 26 Eylül 2002’de bana öyle bir yer ay›rm›fllar ki ga-

zetede, o kadar yeri parayla sat›n alamazs›n›z. AKUT’tan disip-

lin suçuyla uzaklaflt›r›lan (o tarihten 19 ay ve 7 ay önce) ve isti-

fa edenleri (yine o tarihten 5.5 y›l önce) biraraya getirerek, bize

bu iddialar›n karfl› cevab›n› bile sormaya gerek duymadan ak›l

almaz iddialar ortaya att›lar. ((((EEEEkkkk:::: 66665555)))) Ne asl›nda o kadar iyi da€-

c› olmad›€›m, ne mal beyan› verip vermedi€im, ne AKUT’tan

rant sa€lad›€›m, ne diktatörlü€üm, ne AKUT’taki yönetim kad-

rosunun bana olan taparcas›na ba€l›l›€›, ne bencilli€im, ne ken-

dimi be€enmiflli€im, ne AKUT’un asl›nda NAKUT oldu€u, ne

AKUT’ta art›k hiç e€itim yap›lmad›€›, benim hakk›mda “haka-
ret, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik” iddialar›yla

fiiflli Cumhuriyet Savc›l›€›’na suç duyurusunda bulunuldu€u,

öyle ki, vallahi okurken gazete ad›na biz utand›k.

Hukukun üstünlü€üne inanc›n› yitirmeyen ça€dafl insanlar
olarak, biz elbette ki kin güderek, fevri davranarak duygular›m›z-
la hareket edemeyiz. Karfl›m›zdaki hangi seviyeye inerse insin,

biz her zaman hukuk ve ahlak kurallar› içerisinde çözüm arar›z,

bu hukuk ne kadar yavafl, sorunlu ve geç ifllerle ifllesin. Bu sefer
AKUT, Sabah gazetesini bu bafltan sona yalan haber yüzünden
mahkemeye verdi. Sözkonusu haberden dolay›, Bas›n Konseyi de

devreye girdi. Sabah Gazetesi’nde, olay›n do€rusunu anlatan bi-

zimmetnimizi yay›nlatmak için y›llard›r mahkemelerle u€rafl›yo-

ruz, hukukun üstünlü€üne olan inanc›m›z› her fleye ra€men yitir-
meden...

Bu haberle ilgili hukuki süreç 5 y›ld›r tamamlanamad›€› için
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yay›nlatmay› beceremedi€imiz düzeltme metnini de sizle pay-

laflmak istiyorum.

SSAABBAAHH  GGAAZZEETTEESS‹‹  ‹‹ÇÇ‹‹NN  DDÜÜZZEELLTTMMEE  MMEETTNN‹‹

Tamamen Anayasam›za, Dernekler Kanununa ve Tüzü¤ümüze uy-
gun bir flekilde iflleyen ve her denetleme sonras›nda bu durum Der-
nekler Masas› taraf›ndan tespit edilen derne¤imiz, demokratik iflle-
yiflinden hiçbir zaman taviz vermemifltir. Üzerinde bütün Türk Ulu-
sunun hakk› oldu¤una inanan, sorumluluk sahibi bir sivil toplum
örgütü olarak aksi taraf›m›zdan düflünülemez bile, hal böyle iken,
““AAKKUUTT,,  NNAAKKUUTT  oolldduu”” alt bafll›¤› ile yarat›lmaya çal›fl›lan son dere-
ce onur k›r›c› ve haks›z durumun, her biri kendi kariyerinde belirli
bir seviyeye ulaflm›fl üye ve gönüllülerimizi derinden yaralad›¤›n›
bilmenizi isteriz. Dernek yönetim anlay›fl›n› ve derne¤imiz için yap-
t›klar›n› do¤ru buldu¤umuz ve bu nedenle destek oldu¤umuz bafl-
kan›m›za olan sevgi, sayg› ve sempatimizi, bizleri hiçe sayarcas›na
ve bu kadar afla¤›larcas›na vurgulaman›z hakk›nda herhangi bir yo-
rum yapmak istemiyoruz. 

““NNaassuuhh  MMaahhrruukkii  iissmmiinnii  AAKKUUTT’’uunn  öönnüünnee  çç››kkaarrdd››”” alt bafll›¤›n›n
da hangi kaynaklara ve bilgiye dayan›larak yap›ld›¤›n› anlayam›yo-
ruz. Takdir edersiniz ki AKUT ailesi olarak, derne¤imiz içindeki ya-
flananlar› herkesten daha iyi ve yak›n olarak takip etmekteyiz ve bu
güne dek sizin bu iddian›z› inan›l›r k›labilecek hiçbir gözlemimiz ol-
mad›. Yukar›daki deklarasyon da bu sebeple taraf›m›zdan imza al-
t›na al›nm›flt›r.

SABAH gazetesinin, ‹stanbul Belediyesi ve JICA’n›n ortak rapo-
ru sonras›nda AKUT’ta ne gibi haz›rl›klar oldu¤unu araflt›rd›¤› ön-
yaz›s› üzerine kurulan bu haberin, ne yaz›k ki objektif olma imkân›
olmayan yanl›fl kaynaklardan araflt›r›ld›¤›n› görüyoruz. Çünkü söz
konusu araflt›rma ne Yönetim Kurulu üyelerine, ne Denetleme Ku-
rulu üyelerine, ne Disiplin Kurulu üyelerine, ne 6 Ana Birim baflkan-
lar›m›za, ne 25 kadar Alt Birim baflkanlar›m›za, ne de derne¤imiz-
de aktif çal›flan herhangi bir üyemize dan›fl›lmadan gerçeklefltiril-
mifl ve kaleme al›nm›flt›r. Kaynak olarak kullan›lan kiflilerden
Semra B. Disiplin Kurulumuz taraf›ndan hakk›nda yap›lan incele-
me sonucunda, Disiplin ve Etik De¤erlerimizin 6. maddesine göre;
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“Bir baflka üye hakk›nda mesnetsiz, ispats›z, rencide edici, karalay›-
c›, küçük düflürücü konuflmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sa-
taflmak, taciz ya da tehdit etmek, küfretmek, yalan söyleyerek zor
durumda b›rakmak.” suçlu bulunmufl ve Yönetim Kurulu’nun oybir-
li¤i karar› ile, bundan 19 ay önce uzaklaflt›r›lm›flt›r. 

Anlafl›lamaz bir sebeple, haberinizde gerçekle hiç alakas› olmad›-
¤› halde, AKUT’un 7 kurucu üyesinden biri olarak lanse edilen hatta
“kendi kurdu¤u dernekle mücadelesi ibaresi” bulunan Sarp Y. ise, Di-
siplin Kurulumuz taraf›ndan hakk›nda yap›lan inceleme sonucunda,
Disiplin ve Etik De¤erlerimizin; Dürüstlük ve Güvenilirlik ilkesi, Aç›kl›k
ilkesi ve 2. 6. ve 7. maddelerine göre suçlu bulunarak, Yönetim Kuru-
lu’nun oybirli¤i karar› ile bundan 7 ay önce uzaklaflt›r›lm›flt›r. 

Üçüncü kaynak kifli olarak gösterilen Alper S. ise, AKUT derne-
¤inden bundan 5.5 y›l önce, dernek kurulduktan 9 ay sonra, teme-
linde kendisinin kayakç›lar› kurtarmak için hayat›n› tehlikeye at-
mak istememesi ve AKUT’un sadece da¤c›lar› kurtarmaya yönelik
bir yap› olarak kalmas›n› istemesi olan birtak›m fikir ayr›l›klar› so-
nucunda, fiubat 1997 tarihinde istifa etmifl ve o tarihten sonra da
AKUT’la hiçbir ba¤lant›s› kalmam›fl bir kiflidir. Görüldü¤ü üzere bu
kiflilerin hiçbiri AKUT hakk›nda sa¤l›kl›, do¤ru ve güncel bilgiyi ve-
rebilecek durumda de¤ildir. Derne¤imizin depreme haz›rl›klar›n› in-
celemek isteyen SABAH gazetesinin, kendisine kaynak olarak bu ki-
flileri nas›l ve hangi amaçla seçti¤ini anlayam›yoruz. 

““1177  AA¤¤uussttooss  ddeepprreemmii  ssoonnrraass››  UUlluussllaarraarraass››  ssttaannddaarrttttaa  hhiiççbbiirr  ee¤¤ii--
ttiimm  pprrooggrraamm››  uuyygguullaannmmaadd››  ––ddeerrnneekk  üüyyeelleerriinniinn  %%  9955’’ii  bb››rraakk››nn  aarraa--
mmaa  kkuurrttaarrmmaa  kkuurrssllaarr››nn››,,  ddaahhaa  ssttaannddaarrttaa  uuyygguunn  tteemmeell  iillkkyyaarrdd››mm  ee¤¤ii--
ttiimmii  ddaahhii  aallmmaadd››”” iddias›n›, Disiplin suçuyla uzaklaflt›r›lm›fl dahi ol-
sa, eski bir üye olarak AKUT’un e¤itim konusunda ne kadar etkin
çal›flt›¤›n› bilen Sarp Y.’nin iddia etmesi de bizim için hazmetmesi
çok güç bir durumdur. 

AKUT FEMA (Federal Emergency Management Agency) Ameri-
kan Federal Afet Yönetim Birimi ile iflbirli¤i içinde olup bu örgüt-
ten yetkili sertifika alm›fl üyelerimiz ile bu güne kadar AKUT içinde
ve AKUT d›fl›nda Kamu/Asker/Özel sektör olmak üzere yaklafl›k
Befl yüz kifliye 70’er saatlik kurslar sonucunda TAMT (Toplum Afet
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Müdahale Tak›m›) sertifikas› vermifltir ve Sarp Y. de bunlardan biridir. 

Buna ilave olarak flu anda 42. E¤itim Döneminin içinde bulu-
nan E¤itim Birimimiz kanal›yla, misyonumuz gere¤i bilgilerimizi
Hava Harp Okulu’nun personeliyle (‹stanbul), Jandarma Genel Ko-
mutanl›¤› – Jandarma Dikimevi Birli¤i personeli (‹stanbul), Jandar-
ma Alay› Vakf› Arama Kurtarma Birimiyle (Tokat), Jandarma Ko-
mando Taburuyla (Nevflehir), Emniyet Müdürlü¤ü Özel Harekat
Daire Baflkanl›¤› personeliyle (Antalya), Polis Teflkilat›n›n operas-
yon timleriyle (‹stanbul), Sivil Savunma Teflkilat›n›n ekipleriyle (‹s-
tanbul, Giresun), Belediyelerin personelleriyle (Bak›rköy, Kad›köy,
Üsküdar), Bo¤aziçi Üniversitesi ile ve daha pek çok resmi ve sivil
kurum ve kuruluflun çal›flanlar›yla paylaflt›k, ayr›ca yüzlerce kurum
ve kurulufla seminerler verdik ve vermeye devam ediyoruz.

AKUT’ta dikta yönetimi kuruldu¤u iddias›, biz üye ve gönüllü-
leri derinden yaralayan bir baflka gerçek d›fl› beyand›r. Bizler, Yöne-
tim Kurulumuzu, AKUT’u en iyi temsil edece¤ine inand›¤›m›z ekip
olarak, Dernekler Masas› Komiseri’nin gözetiminde, tamamen de-
mokratik ve kapal› oylama sonucunda oylar›m›zla belirlemiflken ve
gerekirse bu durumu de¤ifltirme gücüne de yine demokrasi gere¤i
sahipken, sanki bir koyun sürüsüymüflüz, diktatörlerin aciz kullar›y-
m›fl›z gibi lanse edilmemizden büyük bir rahats›zl›k duyuyoruz. 

Alper S.’nin ortaya att›¤›; ““MMaahhrruukkii  vvee  aarrkkaaddaaflflllaarr››  mmaall  bbeeyyaann››nn--
ddaa  bbuulluunnuurr  mmuu??”” alt bafll›¤› hakk›nda da savunma yapmaktan
utanç duyuyoruz. Dernekler Kanunu’na göre, dernek yöneticileri el-
bette ki mal beyan›nda bulunurlar. AKUT da bir dernek oldu¤una
göre bu ifllem de eksiksiz yerine getirilmifltir. Bu kadar basit cevab›
olan bir soruyu büyük bir bafll›k olarak koyman›z›n ve AKUT ailesi
olarak hepimizi flaibe alt›na sokman›z›n gerekçelerini anlamakta
güçlük çekiyoruz. 

Bundan sonra tamamen karfl›l›ks›z olarak gönüllülük ilkesiyle
ba¤land›¤›m›z derne¤imiz hakk›nda benzeri gerçek d›fl› haberlerin
yay›nlanmamas› dile¤iyle...

Dürüstlükle, onurla, ahlakla, gazeteci sorumlulu€uyla hiçbir

flekilde örtüfltüremedi€imiz, AKUT’a ve baflkan› olarak bana
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karfl› sürdürülen kampanyaya karfl›, AKUT Ailesi yine zor za-

manlarda oldu€u gibi birbirine kenetlendi ve AKUT’un gerçek

sahibi olan bu çocuklar, 7 Ekim 2002 tarihinde tek tek imzala-

d›klar› (Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hariç olarak) bir

Deklarasyon yay›nlad›lar. Bunu yapmak zorunda kalmam›z›n

can›m›z› ne kadar ac›tt›€›n› hissetti€inize eminim. Kendi haya-

t›m›z› riske atarak, oradan oraya koflturarak can kurtarmaya, va-

tan›m›za hizmet etmeye çal›flan bir grup gönüllü gencin inand›-

€› de€erlere ve do€rulara bu kadar fütursuzca ve düflüncesizce,

en ac›s› da neredeyse kifliselleflmifl bir h›rs, kin, k›skançl›k ve öf-

keden kaynaklanan, baflka hiçbir dayana€› ve gerekçesi olmayan

bir ç›k›flla sald›r›lmas›n›n, gönüllülerimiz aras›nda yaratt›€› k›r-

g›nl›€›, hayal k›r›kl›€›n›, üzüntüyü lütfen küçümsemeyin. Bizler

yapt›€›m›z hizmet için karfl›l›k beklemiyoruz, 700’den fazla can

kurtarm›fl bir ekip olarak, can kurtarman›n karfl›l›€›n› ödeyebile-

cek herhangi bir insani bedel oldu€unu düflünmüyoruz. Bizler

yapt›€›m›z fleyin do€rulu€una olan inanc›m›zla yorgunlu€umu-

zu unutuyor, manevi huzurumuzu kendi içimizde yafl›yoruz.

Bunu bile bize çok gördüler...

AKUT gönüllülerinin haz›rlad›€› deklarasyonu da sizlerle

paylaflmak istiyorum;

07.10.2002

AAKKUUTT  BBAASSIINN  BBÜÜLLTTEENN‹‹  

KKOONNUU::  AAKKUUTT  ÜÜyyee  vvee  GGöönnüüllllüülleerriinniinn  ddeekkllaarraassyyoonnuu

AAKKUUTT  AARRAAMMAA  KKUURRTTAARRMMAA  DDEERRNNEE⁄⁄‹‹  oollaarraakk  11999966  yy››ll››nnddaann  bbuu
yyaannaa  ““ddüürrüüssttllüükk,,  ggöönnüüllllüüllüükk,,  ggüüvveenniilliirrlliikk,,  kkaarrflfl››ll››kkss››zz  yyaarrdd››mm  sseevveerrlliikk
vvee  iinnssaann  hhaayyaatt››nnaa  ddee¤¤eerr  vveerrmmeekk””  ddee¤¤eerrlleerrii  üüzzeerriinnee  kkuurrdduu¤¤uummuuzz
ddaa¤¤  vvee  ddii¤¤eerr  ddoo¤¤aa  kkaazzaallaarr››,,  ddoo¤¤aall  aaffeettlleerr  vvee  yyeettkkiinn  oolldduu¤¤uummuuzz  ttüümm
kkooflfluullllaarrddaa  aarraammaa  vvee  kkuurrttaarrmmaa  yyaappmmaakk  vvee  bbuu  kkoonnuullaarrllaa  iillggiillii  ttoopplluu--
mmuu  bbiillggiilleennddiirrmmeekk  mmiissyyoonnuunnuu  bbüüttüünn  ggüüccüümmüüzzllee  ssüürrddüürrüüyyoorruuzz..  

SSoonn  ddöönneemmlleerrddee  bbaass››nnddaa  hhaakkkk››mm››zzddaa  çç››kkaann,,  bbiizzii  ççookk  yyaarraallaayyaann
vvee  üüzzeenn  iiddddiiaallaarraa  kkaarrflfl››  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  vvee  DDiissiipplliinn  KKuurruulluummuuzzuunn
kkaarraarrllaarr››nn››  oonnaayyllaadd››¤¤››mm››zz››  vvee  hheerr  zzaammaann  yyaannllaarr››nnddaa  oolldduu¤¤uummuuzzuu
ggöösstteerrmmeekk  aadd››nnaa,,  eekktteekkii  116600  iimmzzaall››  ddeekkllaarraassyyoonnuu  ssiizz  ddee¤¤eerrllii  bbaass››nn
mmeennssuuppllaarr››nn››nn  ddiikkkkaattlleerriinnee  ssuunnuuyyoorruuzz..  
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DDeekkllaarraassyyoonn

Her zaman yineledi¤imiz gibi; “Da¤ ve di¤er do¤a kazalar›, afet-
ler ve yetkin oldu¤u tüm koflullarda, e¤itimli, disiplinli, standartlar›
yüksek ekipleri ile gönüllü olarak arama kurtarma yapan ve toplumu
bilgilendiren bir sivil toplum kuruluflu olmak” AKUT’un misyonudur.
AKUT, bu misyonu DÜRÜSTLÜK, GÖNÜLLÜLÜK, GÜVEN‹L‹RL‹K,
KARfiILIKSIZ YARDIMSEVERL‹K, ‹NSAN HAYATINA DE⁄ER VERMEK
gibi olumlu insani de¤erleri ilke edinerek yerine getirir. 

Bir avuç insanla bafllayan, yürüdü¤ü yolda nitelikli büyümeyi he-
defleyen, kurumlaflma sürecini neredeyse tamamlam›fl bir sivil toplum
kurumunun üyeleri olarak tek beklentimiz, karfl›l›ks›z insan hayat› kur-
tarmak ve bundan duyaca¤›m›z manevi tatmindir. Toplumun ihtiyaç
duydu¤u bir alanda, do¤ru zamanda, do¤ru yap›yla ortaya ç›kt›¤›m›z
için hem toplum, hem de resmi / sivil birçok kurum taraf›ndan benim-
sendik. Ülkenin en gözde sivil toplum kurumu olduk.

Bizi onurland›ran bu hak edilmifl sempati, yürüdü¤ümüz yolda
inanc›m›z› ve çabalar›m›z› kamç›lad› ama ne yaz›k ki bir süre sonra
meyve veren a¤ac›n tafllanmas› örne¤i, olumsuz tepkiler de ç›kmaya
bafllad›. Ayni ve nakdi girdi / ç›kt›lar›n kayd›n› eksiksiz tutan ve bu bil-
gileri profesyonel kurumlara denetleten ve herkese aç›k tutan AKUT,
isteyen herkesin bu kay›tlar› görebilece¤ini beyan etmifltir. Bunun ya-
n›nda, e¤itmen ve sekreterya gibi görevlerdeki, birkaç arkadafl›n ma-
afl› d›fl›nda yönetim kurulu üyeleri de dahil, hiçbir AKUT’lunun gelir te-
min etmemesi ve bütün kay›tlar›m›z›n defalarca denetimden geçiril-
mesine ra¤men, AKUT gelir ve giderleri ile ilgili ve di¤er yap›lan spe-
külasyonlar bile bizi as›l üzen konular olmamaktad›r.

Ancak ne yaz›k ki, kiflilik çat›flmas› olarak adland›rabilece¤imiz
problemler yaflayarak AKUT’tan ayr›lm›fl, ihraç edilmifl veya aktif po-
zisyonunu kaybetmifl eski üye / üye arkadafllar›n kendi gerçeklikleri-
ne yandafl bulma kayg›s› sorunlar›n ana kayna¤› olmufl, AKUT’a za-
rar vererek bizleri üzmüfltür.

Sözkonusu arkadafllar, baz› çevrelerde girdikleri diyaloglar ya da
hukuksal süreçlerle ilgili olarak bizlere ve kamuoyuna çarp›t›lm›fl,
gerçekd›fl› fikirler yans›tm›fllard›r. Sonuna kadar arkas›nda oldu¤u-
muz AKUT Baflkan› Nasuh Mahruki dahil Yönetim ve Disiplin Kuru-
lu Üyelerine verilmeye çal›fl›lan zarar, daha çok AKUT’un kurumsal
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kimli¤ini zedelemektedir. Söz konusu arkadafllar, AKUT gibi Türki-
ye’nin uluslararas› alanda da sesini duyuran, kendi alan›nda ilk ve
öncü bir sivil toplum kurumuna verdikleri zarar› görememektedirler.
3-5 kifli ile çat›flt›klar›n› san›rken, bu kiflilerin genel kurullarda AKUT-
LULAR taraf›ndan ezici ço¤unluk ile seçildi¤ini ve arkalar›ndaki gü-
ven ve deste¤in hâlâ sürmekte oldu¤unu unutmaktad›rlar. AKUT’un
kurumsal kimli¤i ile kendini özdefllefltirmifl üye ve gönüllülerini yok
sayarak çoktan kaybettikleri haks›z mücadeleleriyle AKUT’a ciddi za-
rarlar verirken, bir yandan da AKUT ailesini düflüncesizce karfl›lar›na
almaktad›rlar. 

‹nisiyatif kullanma al›flkanl›k ve becerisine sahip olan üye ve gö-
nüllüler olarak sessiz kalma nedenimiz anlafl›lamam›flt›r. Bizler Yöne-
tim Kurulu üyeleri dahil AKUT’un misyonuna, disiplin ve etik de¤er-
lerine uygun davranan bütün arkadafllarla kenetlenmifl, tek bir ‘YAR-
DIM EL‹’yiz. AKUT’u tan›yan, olaylara objektif bakabilen herkesin ya-
n›m›zda oldu¤unun bilinci ile bu onurlu kurumu, haks›z sald›r› ve
benzeri y›pratma kampanyalar›ndan sonuna kadar koruyaca¤›m›z›
beyan ederiz. AKUT, bu ülke insan›n›n yüre¤indeki ac› ve umuttan,
gözp›narlar›ndaki üzüntü ve sevinç yafllar›ndan do¤du, yeflerdi. Bu-
nu, unutmad›k, unutmayaca¤›z, unutturmayaca¤›z, yolumuzda yürü-
meye devam edece¤iz.
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Birbiri ard›na geliflen bütün bu anlams›z çat›flmalar s›ras›nda
en büyük korkum; hemen hemen hayat›m boyunca hiç yitirme-
di€im so€ukkanl›l›€›m› ve kontrolümü bir noktada kaybedip,

karfl›mdakilere benzemek olmufltu. Ne yalan söyleyeyim; bu

adamlar› bir akflamüstü ofislerinde ziyaret etmek bile akl›mdan

geçti... Nietzsche’nin bir sözü var; “Canavarlarla dövüflenler
dikkat etmelidir ki, kendileri de bir canavara dönüflmesin.” Na-
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s›l olsa kazanaca€›m bu dövüflü, karfl›mdakilerin i€rençli€ine ve

seviyesizli€ine düflmeden ve onlara benzemeden sürdürmek için

azami gayret sarfetmem gerekti. Bu konuda en büyük deste€i

de, dostlar›m›n yan› s›ra, hiç tan›flmad›€›m, hiç görmedi€im,

ama hemen her gün çeflitli vesilelerle mesajlar yollayan duyarl›

yurttafllardan ald›m. Sizlerden gelen son derece içten ve nesnel

yorumlar sayesinde kendimi daha kolay kontrol edebildim ve

neyse ki zor da olsa, öfkelenmeden, sab›rla, medeniyet s›n›rlar›

içinde idare edebildim. Birço€unuzun iletilerine cevap vereme-

di€imin fark›nday›m, ancak hepsini okudu€umu ve arflivimde

tuttu€umu bilmenizi isterim. Onlara buradan bir kez daha teflek-

kür etmek istiyorum. ‹yi ki vard›n›z, iyi ki vars›n›z...

1995 y›l›nda 27 yafl›ndayken, hem kendi ad›ma hem de Türk

da€c›l›€› ad›na, o güne dek yap›lm›fl en üst düzey da€c›l›k pro-

jesi için Everest Da€›’na giderken, Frankfurt Havaalan›’nda yal-

n›z kald›€›mda günlü€ümün ilk sayfas›na kendime bir mektup

yazm›flt›m. O mektubun sonunda da kendime bir ö€üt verdim;

T›rman›flta ifller kötü giderse, en iyi yapt›¤›n fleyi yap; dayan, sab-
ret, diren, koflullar ne kadar a¤›r olursa olsun, yapman gereken tek
fley dayanmak ve yaflama s›k› s›k› sar›lmak, zaman nas›l olsa çekip
ç›karacakt›r seni oradan. 

Tanr›’ya güven, Karma’na güven, kendine güven. 

Eskilerin dedi¤i gibi; Qui patitur, vincit. (He) who endures, wins

(Kim ki dayan›r, kazan›r) 

Y›llar sonra, adil ve eflit koflullarda olmayan bu mücadeleyi
verirken, bu ö€üdü bir kez daha kendime hat›rlatmam gerekti...

O günden sonra belki dikkatinizi çekmifltir; Sabah gazetesi,
Nasuh Mahruki’nin ve AKUT’un ad›n› neredeyse hiçbir zaman

sayfalar›nda geçirmez oldu. Benim konumla do€rudan ilgili ko-

nularda bile; Everest veya K2 da€› gibi t›rman›fl haberlerinde bi-
le ad›m› anmaz oldular, AKUT’un baflar›l› arama kurtarma gö-
revlerinden bile bahsetmediler. Bu durumun 2006’n›n son çey-

re€inde de€iflme e€iliminde oldu€unu, son zamanlarda da art›k

de€iflti€ini eklemek isterim. Her ne kadar düzeltme metnini hâ-
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lâ yay›nlatamad›ysak da, en az›ndan art›k görünmez de€iliz Sa-
bah gazetesi taraf›ndan.

Ucuz ve basit kiflisel sebepler yüzünden, Türkiye’nin etkin

ve güçlü medya gruplar›yla kavgal› olmak, onlar taraf›ndan gö-

rünmez olmak, tahmin edersiniz ki en son isteyece€imiz fley.

Ancak hakl›l›€›m›z› sonuna kadar ve her flartta savunmak da ata-

lar›m›zdan ald›€›m›z bir miras.

Gerekirse yüre€imizin kan›n› içeriz ama kimseye boyun e€-

meyiz…

AAKKUUTT’’AA  KK‹‹MMLLEERR,,  

NNEEDDEENN  SSAALLDDIIRRIIYYOORR

AKUT’a ve flahs›ma y›llar içerisinde profesyonelce kurgulanm›fl

örgütlüsünden tutun da en cahil bireyseline kadar yap›lan say›-
s›z sald›r›y› objektif bir gözle de€erlendirmeye çal›flt›€›mda,

bunlar› kendimce flu flekilde ay›rabiliyorum;

1. Kendince iyi niyetli ve devleti koruma güdüsüyle ama yü-

zeysel bir bak›fl aç›s›yla olaylar› alg›lama kapasitesine sahip
olan, asl›nda ülkelerini derinden seven ancak sa€l›kl› ve
do€ru bilgi eksiklikleri nedeniyle s›kl›kla yanl›fl yorumlar

yapan kitle taraf›ndan yap›lanlar. Bu insanlar, olayda bir hak-

l›l›k-haks›zl›k olup olmad›€›yla hiçbir flekilde ilgilenmiyor-
lar ve tamamen y›k›c› kurgularla ve “devletimizi zay›f gös-
termeye kalkan› ezeriz” düflüncesiyle hareket ediyorlar. Ba-

zen hayata o kadar yüzeysel bak›yorlar ki, kal›p cümleler ve

sloganlarla hareket etmenin ötesine geçemiyorlar.

Asl›nda gözü kara, cesur ve ço€u zaman da iyi insanlar olma-

lar›na ve gerekti€inde gerçekten de en büyük fedakârl›klar›
yapabilecek kapasitede olmalar›na ra€men, konulara yüzey-
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sel bakmalar›ndan kaynaklanan kolay k›flk›rt›labilirlikleri ve

kullan›labilirlikleri nedeniyle eksik ve yetersiz bir vatansever

tablosu çiziyorlar. En önemlisi de sürekli öne sürdükleri ve

her ortamda sahip ç›kt›klar›, memleketin y›lmaz savunucusu

durufllar›nda verdikleri görüntü ve yorumlarla, en az onlar

kadar yi€it ama daha bilinçli ve e€itimli vatansever insanla-

r›m›z›n doldurmas› gereken bofllu€un hep eksik kalmas›na

sebep oluyorlar. Çok geç olmadan flunun fark›na varmalar›

gerekiyor; bu Vatan›n hepimize ihtiyac› var. Onlara söyleye-

ce€im fley; “Vatan sevgisi kimsenin tekelinde de€ildir. BuVa-
tan› sevmek için sizinle ayn› s›ralarda oturmufl olmam›za ve-
ya ayn› mahalleden, ayn› toplant›lardan gelmemize gerek
yok. Baflkalar› da en az sizin kadar, hatta belki de daha faz-
la bu Vatan› sevebilir. Türklük nas›l kimsenin tekelinde de€il-
se, Vatan sevgisi de de€ildir, sevdi€inizi zannederken zarar
veriyorsunuz.”

2. Devlet kurumlar› içerisinde, hem de ço€u zaman etkili pozis-

yonlarda olan, ancak devleti korumaktan anlad›klar› tek fley;

d›fl mihraklar›n eline koz vermemek ad›na devletin her türlü

zafiyetinin sürekli örtbas edilmesi gerekti€ine inananlar. Ge-

liflen ve de€iflen dünyaya ayak uydurabilmek için olas› zafi-

yetlerin ve eksikliklerin, yani gelecekte potansiyel bir tehdit
olarak karfl›m›za ç›kabilecek her türlü aç›€›m›z›n iyilefltiril-

mesini ve düzenli özelefltiri yaparak sürekli olarak eksikleri

giderilen ve her geçen gün daha iyi ve daha sa€l›kl› bir dev-
let modeline ilerleyifli savunmak yerine, bunlar› gizlemeyi
tercih eden, ne yaz›k ki günümüz ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan

çok uzak olan bir anlay›fla sahipler. Asl›nda tüm dar görüfllü-

lüklerine ra€men bu insanlar›n da iyi niyetinden bir flüphem
yok. Ama 21. yüzy›l› o kadar yanl›fl okuyorlar ki, kendi ka-
falar›ndaki devlet modelini gerçek dünyada gelifltirmek ve

iyilefltirmek yerine, müdahale edebilme kapasitesine sahip

olduklar› iletiflim imkânlar› ile sanal ortamda iyi göstermeyi
daha do€ru buluyorlar. Bu kafadakiler, gönüllü ve karfl›l›ks›z
çabalar›m›z›n devleti zay›f gösterdi€ini düflünerek y›llarca

bize düflmanm›fl›z gibi davrand›lar. Bu insanlara söyleyece-

€im fley ise; “Bu davran›fl biçiminizle sevdi€iniz devlete as-

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏380



l›nda zarar veriyorsunuz ve gelecekte karfl›laflabilece€i s›-
k›nt›lar karfl›s›nda elini zay›flat›yorsunuz. Bu hastal›kl› anla-
y›fl› de€ifltirmek zorundas›n›z. Bu vatan›n hepimize ihtiyac›
var, size orada, bize burada...”

3. Tamamen afla€›l›k kompleksiyle ve herkesin takdir etti€i bir

fleye bir kulp bulma ihtiyac› ve alt›nda mutlaka bir baflka he-

sap vard›r düflüncesi ile hareket edenler. Bu tür insanlar ne

yaz›k ki ülkemizde az›nl›kta de€il. Kendilerinin asla baflara-

mayaca€›, hatta hayal bile edemeyece€i bir fleyi bir baflkas›

yapt›€› zaman, gizli bir afla€›l›k kompleksi yaflamalar›n›, zi-

hinsel flartlanmalar› gere€i ne yaz›k ki engelleyemiyorlar. D›-

flavurumlar› ise, yap›lan iyi ifle ve onu yapanlara derhal bir

kulp takmak oluyor. Birtak›m iflleri baflaran insanlar›n ve

yapt›klar› ifllerin gerçekte o kadar iyi olmad›klar›n›, ço€u za-

man da birtak›m uydurma komplo teorileri ile son derece de

inanarak savunuyorlar. Kendi zay›fl›klar›n› örtmek için, iyi

ifller yapanlar gibi çal›flmak, çabalamak ve mücadele etmek

yerine en kolay yolu seçiyorlar ve kendilerini kötü hissetme-

lerine neden olan o insanlar› ve yap›lanlar› küçültmeye çal›-

fl›yorlar. Kal›p cümlelerle ve basit kurgularla düflünmenin

ötesine geçmekte zorlanan bu kitlenin aras›nda son derece

güçlü bir iletiflim a€› var ve ne yaz›k ki kendilerini dolduru-
fla getirme kapasiteleri çok yüksek. Öyle ki, bu çembere bir

girerseniz ç›kman›z çok zor.

Meflhur f›krad›r; Cehennemde her ülke vatandafllar› için ayr›

bir kazan kaynarken, kazanlar›n bafl›nda da içeriden kimse
d›flar› kaçamas›n diye bir zebani beklermifl. Bir tek Türklerin
kazan›nda zebani yokmufl. Nedeni soruldu€unda flunu söyle-

mifller; O kazan Türklerin kazan›d›r, onlara zebaniye gerek

yok, içlerinden biri ç›kmaya kalkt› m›, afla€›dan birileri çeker
onlar› geriye nas›l olsa... Bu insanlara söyleyece€im fley;
“Birbirimizin baflar›s›ndan gurur duymal›y›z. Bizden biri bir
fley baflard› m›, kendimiz baflarm›fl gibi sevinmeliyiz. Kendi
zay›fl›klar›n›z› bast›rmak için, çal›fl›p çabalamak ve kendini-
zi gelifltirmek yerine, en kolay yolu seçerek asl›nda ülkenize,
sevdi€inizi iddia etti€iniz fleye en büyük zarar› veriyorsunuz.
Bu çeliflkiyi fark edin art›k. Yaz›k oluyor bu memlekete...”
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4. Etik de€erler ve hukuka sayg› konular›nda büyük eksikleri

olan yaz›l›, görsel ve iflitsel medyam›zda bir flekilde bir köfle

bafl› tutmufl olan ve kendilerini öne ç›karacak hiçbir f›rsat›

kaç›rmayacak kadar düflüncesiz sözde medya mensuplar›-

m›z. Bunlar ço€u zaman hak etmedikleri yerlerde olduklar›,

daha do€rusu kifliliklerindeki zafiyet ve bundan kaynaklanan

kullan›labilirlikleri nedeniyle o pozisyonlara özellikle getiril-

dikleri için, o yeri hak ettiklerini gösterebilmek ad›na, ço€u

zaman h›rç›nlaflmay› ve son derece sert ve küstah ifadeler

kullanmay›, duygusuz ve ac›mas›zca her fleyi kritik etmeyi

bir maharet olarak alg›l›yorlar. Sonuç; “medyan›n eline dü-
flenin vay haline” fleklinde bir tablo olarak ç›k›yor karfl›m›za.

Bu insanlara söyleyece€im fley; “Hâlâ do€ru yolu seçebilir-
siniz, biraz olsun vicdan›n›za kulak verin, bu ülke zaten bin-
bir güçlükle s›rad›fl› ifller yapan kimlikler yetifltirebiliyor. Bu
insanlar›, bu kurumlar› bu kadar hoyratça harcamaya de-
vam edersek, gelecekte gerçekten bu tür insanlara ihtiyac›-
m›z oldu€unda, çok zor buluruz onlar›. Bunu siz de istemez-
siniz...”

5. Mesleki k›skançl›k veya bir di€er deyiflle profesyonel k›s-

kançl›k içinde olanlar. Bu insanlar ve kurumlar ne yaz›k ki

benim ve AKUT’un görev ve hedefleriyle do€rudan etkile-
flim içinde olanlard›r. Ayn› hedeflere odakland›€›m›z için,

yanl›fl bir ön kabulle kendilerini bize karfl› rakip olarak ta-

n›mlamakta ve bu rekabeti de ne yaz›k ki yine bizde az rast-
lanan bir flekilde oldu€u gibi kazan –kazan iliflkisi içinde, ya-
p›c› ve gelifltirici olarak de€il de, kazan– kaybet ikilemi içe-

risinde y›k›c› bir kurguyla yaflamay› tercih etmektedirler. On-

lara göre bizim kazanc›m›z, yani baflar›m›z, onlar›n kayb›,
yani baflar›s›zl›€›d›r. Bu anlay›fla göre bunun tam tersi de
do€rudur. Oysa biz de baflarsak, onlar da baflarsa, kazanan;

enkaz alt›ndan veya ç›€ alt›ndan veya bilmem hangi beladan

canl› olarak kurtar›lan ve ailesiyle –sevdikleriyle yeni bir
ömre kavuflturulan bu memleketin evlatlar›d›r veya bu mem-
lekete kazand›r›lm›fl herhangi bir ulusal ya da uluslararas›

baflar›d›r. Bu insanlara söyleyece€im fley ise; “Düflünce biçi-
minizi de€ifltirmek zorundas›n›z. Bizler birbirimizin düflman›
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ya da rakibi de€iliz, kim baflar›rsa baflars›n kazanan milleti-
miz, devletimiz olacakt›r. Kim baflaramazsa yine ayn› flekilde,
millet, devlet kaybedecektir. Bizler ne kazanan ne kaybede-
niz, sadece hizmet eden oyuncular›z...”

6. Yine devlet kurumlar› içerisinde etkili pozisyonlarda yer alan

ama ne yaz›k ki yukar›daki grup kadar iyi niyetli olmayan,

say›lar› kesinlikle daha az olan, devlet sevgisini sadece d›fla-

r›ya göstermelik olarak uygulayan, asl›nda kendi koltu€unu

korumaktan baflka hiçbir düflüncesi olmayan ve hiçbir flekil-

de hak etmedi€i ama bir flekilde iflgal etti€i o koltu€u koru-

mak için her türlü dolab› çevirmeye meyilli insanlar. Bu in-

sanlar ne yaz›k ki hamaset edebiyat›nda çok iyidirler ve pro-

fesyonel yalanc›d›rlar. Etraflar›ndaki devlet sevgisi yüksek

ama kand›r›lm›fl kitleyi de çok etkili bir flekilde, görünürde

devleti korumak ad›na ama asl›nda tamamen kendi ç›karlar›

ve koltuklar›n› kapt›rmamak için her yöne do€ru hareketlen-

direbilirler. Bu tiplerle ne yaz›k ki uzlaflma aral›€›m›z çok

dard›r, onlara söyleyece€im fley; “Biz hanc›y›z, siz yolcu, biz
bu topraklar›n sahibiyiz, siz ise küpünü doldurmaktan baflka
düflüncesi olmayan zavall›lars›n›z. Bir gün gelecek o çok sev-
di€iniz koltuklardan sökülüp at›lacaks›n›z, biz ise her zaman,
konumumuz ne olursa olsun memleketimizi bekleyece€iz.”

7. Medyam›z›n belirli önemli yerlerine büyük maafllarla özenle

ilifltirilmifl ve görevleri, insan›m›z›n zihin haritalar›nda olum-
lu yönde oluflabilecek her türlü de€iflimi ve geliflimi engelle-
mek olan, kendilerini ayd›n olarak tan›mlayan ama en çok

yapt›klar› kad›n, yemek ve futbol muhabbeti olan ve kal›p

düflüncelerden baflka bir fley üretemeyen medya mensuplar›-
m›z. Bu insanlar ne yaz›k ki son derece tehlikeliler. Büyük
bir güce ve az rastlan›r bir dokunulmazl›€a sahipler ve gele-

neksel metodlarla onlarla bafla ç›kabilmek neredeyse imkân-

s›zd›r. Bu tipler ald›klar› emirle bir kez sizi yok etmeye karar
verdiler mi, ifliniz çok zor. ‹nan›lmaz yalanlar› ve iddialar›,
hiçbir sorumluluk tafl›madan her gün milyonlarca insana

ulaflt›rabiliyorlar. Türkiye’nin etkin bir hukuk sistemi olma-

mas›ndan da faydalanarak son derece fütursuzca hareket ede-

biliyorlar. Bu tiplere ne yaz›k ki söylenecek fazla fley yok.
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Bunlar zaten sat›l›k kalemleri ve nereye ait olduklar› belli ol-

mayan sadakatleri ile uzlaflma aral›€›na sahip olmad›€›m›z

insanlar. Bunlarla sadece dik durarak ve asla pes etmeyerek,

iflinizi her ne ise en iyi flekilde yapmaya devam ederek mü-

cadele edebilirsiniz; biz de öyle yap›yoruz... Yine de flunu

söyleyebilirim; “Elinizden geleni ard›n›za koymay›n, ne geç-
miflte, ne bugün, ne de gelecekte, elinizdeki bütün güce ra€-
men sizin gibilerden korkmad›k ve korkmayaca€›z. Bir gün
bu millet ihanetlerinizi surat›n›za çarpacakt›r.”

8. Son olarak bir de en tehlikelileri olan ve son y›llarda kafala-

r›n› yer alt›ndaki gizli inlerinden ç›karmak için uygun ortam›

bulan Atatürk düflman›, rejim karfl›t› ve cumhuriyetin kaza-

n›mlar›yla sorunlar› olanlar var s›rada. Bunlar›n da bize ve

bizim gibilere olan düflmanl›€› ne yaz›k ki çok etkili. Gerek-

çeleri de tüzü€ümüze bile yazd›€›m›z ve her hareketimizde

büyük özen gösterdi€imiz Atatürk ilke ve devrimlerine olan

koflulsuz ba€l›l›€›m›z. Tuttuklar› köfle bafllar›ndan hiç bekle-

medi€iniz flekillerde karfl›n›za ç›kabiliyor ve akl›n›za hiç gel-

meyecek, hiç tahmin etmedi€iniz engeller ç›karabiliyorlar.

Bazen memleketin herhangi bir köflesinden, bazen ta Ameri-

ka’dan insanlar›m›z›n kafalar›n› kar›flt›rabilmek için dezen-

formasyon –kirli bilgi çal›flmalar›yla sald›rabiliyorlar. Bazen
de ellerindeki gücü sizi pasifize etmek ve milletinizle aran›z-

daki ba€› kopartmak için fütursuzca kullanabiliyorlar. Bunlar

bildi€iniz gibi sadece bizlere de€il, Atatürkçü kimli€ini öne
ç›karan kifli ve kurumlardan difl geçirebildiklerine ac›mas›z-
ca sald›r›yorlar. Bunlara söyleyecek sözüm fludur; “Ateflle
oynuyorsunuz...”

Bunlar benim yorumlayabildiklerim, benzer süreçler hatta

bin beterini yaflayanlar da var bu ülkede. ‹leride bugünlerin ana-

lizleri uzmanlar taraf›ndan nas›l olsa yap›lacakt›r. Benimkini iyi
niyetle yap›lan amatör bir ön çal›flma olarak kabul edin.

Bu örnekler ne yaz›k ki hayat›mda hiç de az›msanacak sevi-
yede de€il. Bu süreçte en sa€l›kl› yorumlardan birini, 6 Mart

2000 tarihinde; “Nasuh Mahruki’yi harcaman›n zaman› geldi”
bafll›€›yla o günün Yeni fiafak gazetesi yazar›, bugünün Baflba-
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kan Dan›flman›, Ömer Çelik yapt›; Devlete s›rt›n› dayamadan,
‘kendi bafl›na bir de€er’ olabilenlerin ‘icab›na bakmak’ için
devlet gücünü kullanmaya ço€u kez gerek kalm›yor.

Ne zaman olacak diye merakla bekliyordum, demek ki zaman› gelmifl. Za-
man› geldi¤ine göre, Nasuh Mahruki’yi harcaman›n tam zaman›. Hepimi-
ze kolay gelsin. Bunun da alt›ndan kalkaca¤›z inflaallah. 

Bunu yapmak için çok zorlanmayaca¤›z tabii. Adam harcamak için sü-
rekli ‘bilenen’ ve sürekli ‘tazelenen’ tecrübelerimiz her zamanki eflsiz yol
göstericili¤ini esirgemeyecek kuflkusuz. 

Siyasette, akademyada ve sporda çekti¤imiz geleneksel ‘numaralar›’
çekmenin, bütün hünerlerimizi göstermenin tam zaman›. 

Öncelikle Nasuh Mahruki’nin ‘iyi bir da¤c› olmad›¤›n›’ ispata giriflecek-
lerin bütün engin tecrübeleriyle ortaya ç›kacaklar›n› beklemeliyiz, diye dü-
flünüyordum. Fakat fazla beklemeden ama bu sefer daha flafl›rt›c› ‘itham bi-
çimleri’ ç›kt› ortaya. ‘Uzmanl›k uzman›’ bir gazeteci, Nasuh Mahruki’nin as-
l›nda da¤c› olmad›¤›n›, ‘paray› bast›ran herkesin’ ayn› sportif baflar›lar› el-
de edebilece¤ini ima eden aç›klamalarda bulundu. Ne de olsa bütün dün-
yan›n baflar›l› buldu¤unu baflar›s›z sayma ‘ifltah›na’ ve kabiliyetine sahip
olanlar›n günü bugün. Dünyan›n ‘Kar Leopar›’ unvan›na lay›k gördü¤ü Na-
suh Mahruki’nin hayat›n›n sahteliklerle örülü oldu¤unu ispat etmek, yete-
ne¤e, akla ve giriflimcili¤e düflman bilumum ‘köfle tutucular›’ rahatlatacak.

Devlet d›fl›nda hiçbir kuvvet ve kudreti anlaml› bulmayan, devletin hi-
mayesi d›fl›ndaki her baflar›y› ‘netameli’ saymaya yatk›n olan ve toplumun
içtenlikle sahiplendi¤i her kifliyi ‘kuflkulu’ bulan ‘zihinsel gelenek’, tam za-
man›nda gösterdi bafl›n›. Bu ‘zihinsel hegemonya’ bir kere daha çal›fl›yor
ve çok uzun zamandan beri bütün anlams›z tart›flmalar›n üstüne ç›karak
ve ‘baflar›l›’ say›lman›n ‘çürümüfl’ kriterlerini önemsemeyerek ifl gören bir
genç adam› daha ‘gömmeye’ çal›fl›yor. Televizyonda kurulan ‘halk mahke-
mesi’nde, arkadafl›n› kaybetmifl bir insan› konuyla ilgisi olmayan ‘aç›kla-
malara’ zorlayan bu kültür, aç›kças› bu memleketteki bir sürü belan›n bir
numaral› sorumlusudur. Bu kültürün ‘fokurdamas›ndan’ kariyer devfliren,
mide dolduran ve köfle tutan kim varsa, bir kere daha, enkaz alt›nda insan
kurtar›rken ‹stanbul’da vefat eden annesinin ac›s›n› bile hayat kurtarmak-
tan geri durmak için bir vesile saymayan bu genç adama ‘itiraf et, asl›nda
sand›¤›m›z kadar do¤ru de¤ilsin, asl›nda sen de defolusun, de¤il mi?’ yol-
lu ithamlarda bulunuyor. Bu ithamlar, bu kültürün ve onun besledi¤i siya-
sal düzenin ruhu de¤il mi asl›nda? Evet, özgürlüklere de¤il, sorumlulukla-
ra vurgu yapan otoriter anayasan›n ruhudur, bu itham gelene¤i... 
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Sorun da bu zaten. Her konuda standart› yükseltenlere, yeni bir sevi-
yeyi temsil edenlere sald›ran siyasal kültür de buradan besleniyor ya da bu
‘ruh haline dayanarak’ egemenli¤ini sürdürüyor... Toplum sa¤l›¤› için ya-
rarl› olan bir kan kampanyas›n› asayifl problemi haline sokan, deprem böl-
gesindeki yard›m faaliyetlerini ‘iç tehdit’ konusu haline getiren refleksler,
bu sefer Nasuh Mahruki ismi etraf›ndaki olumlu havay› da¤›tmaya kararl›
gözüküyor. Bu kararl›l›¤› temsil edenlerin, siyasal kavray›fl düzeyinde ‘oto-
riter’ olan ne varsa ona sahiplenmeleri de tesadüf de¤il bu yüzden. 

Osmanl›, padiflah›n karizmas› ile yar›fl›r hale gelen ya da güç bak›m›n-
dan özerkleflmeye bafllayan her Beylik bafl›n›, devlete sadakatinden kuflku
duyulacak bir davran›fl› olmasa bile hemen ‘iç tehdit’ unsuru sayar ve ica-
b›na bakard›. Bu, Cumhuriyet’e aynen miras kald›, ama daha da incelikli
hale gelerek. Devlete s›rt›n› dayamadan, ‘kendi bafl›na bir de¤er’ olabilen-
lerin ‘icab›na bakmak’ için devlet gücünü kullanmaya ço¤u kez gerek kal-
m›yor. S›rt›n› devlete dayamadan ya da bilinen kariyer elde etme yollar›n-
dan geçmeden ‘kendi bafl›na bir de¤er’ olabilenlerin ‘icab›na bakmak’ için
‘anonim ruh hali’ bir köflede bekliyor ve bu ruh halinden ‘beslenenler’ en
uygun zamanlamada sahne almay› çok iyi biliyor. 

Kurtard›¤› canlar›n kalplerinin en mutena köflesinde yer alm›fl olan ‹s-
kender I¤d›r’a rahmet diliyor, Nasuh Mahruki’ye hem kaybetti¤i arkadafl›
için baflsa¤l›¤› diliyor, hem de u¤rad›¤› suçlamalar için geçmifl olsun diyo-
rum. Mahruki, umar›m, ‘ferman padiflah›nsa, da¤lar bizimdir’ sözünün bu
topraklarda söylendi¤ini unutmaz... 

Ömer Çelik’in çok güzel yakalad›€› bu tehlikeli anlay›fl›, bak›n
‹lluminati kitab›n›n yazar› Wes Penre, “Küresel Satranç Oyunu”

adl› makalesinde nas›l birkaç ad›m daha ileriye götürüyor;

Onlar kendilerini, koyunlar› sürüde tutan çobanlar olarak tan›mlarlar.
Terör ve korkuyla uzun süredir tehtid edilen ve (bu güvensizlik yüzün-
den) birbirini sürekli kontrol eden insanlar, hayatlar›n› sürdürme ve ya-
flam mücadelesi ile o kadar meflgullerdir ki; ‹lluminati, zihin kontrolü al-
t›ndaki kitlelerin arada ortaya ç›kan asileri kendi içlerinde halledecekle-
rine güvenir. Ne yaz›k ki k›smen de olsa hakl›lar.

Burada ifade edilmeye çal›fl›lan fley; gelecek korkusu, terör
korkusu, güvensizlik, sonu gelmez ve giderek yozlaflan bir e€-

lence anlay›fl›, hayat›n merkezine oturtulan futbol ve yönlendi-

rilmifl TV gibi zihni uyuflturan, akl› buland›ran ve sa€l›kl› iflle-
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mesini engelleyen enstrümanlarla zihni kontrol edilen ve ayn›

flekilde ayn› kal›plarla düflünmesi sa€lanan kitlelerin, devam›n›n

kendi yararlar›na oldu€unu sand›klar› düzeni de€ifltirmek iste-

yen yol göstericileri, ufuk aç›c›lar› kendi elleriyle hallettikleri-

dir. Dünyan›n hemen her yerinde oldu€u gibi Türkiye’de y›llar-

d›r yaflanan da asl›nda bundan baflka bir fley de€il. Toplumun es-

ki, köhne, hatalar ve eksiklerle dolu zihin haritas›n› de€ifltirme-

ye, düzeltmeye, iyilefltirmeye kalkan kim varsa, ki bunlar hiçbir

karfl›l›k beklemeden, hayatlar›nda hiç görmedikleri ve bir daha

da hiç görmeyecekleri insanlar için kendi biricik varl›klar›n› bi-

le tehlikeye atmaktan çekinmeyen deprem kahramanlar› dahi ol-

salar durum de€iflmez, mutlaka bir yolu bulunup toplumun önü-

ne sunabilecekleri aç›l›mlar›n durdurulmas› gerekir. ‹flte Wes

Penre’nin bahsetti€i bu asileri halletmek için onlar›n devreye

girmesi bile gerekmez, zihin kontrolünün ülkedeki tafleronlar›

bunu bilinçli veya bilinçsiz yaparlar onlar ad›na.

Bilinçsizleri de özellikle eklemek istedim, çünkü asl›nda va-

tan›n› ve milletini seven ama sevgisini ancak bu flekilde ifade

edebilen kirli bilgilerle kand›r›lm›fl büyük kitle hâlâ kurtar›labi-

lir; ki onlar›n kurtuluflu ülkenin kurtuluflu olacakt›r.

Bir taraftan da medyay› hakk›mda iyi haber yaparken, över-

ken, yere gö€e s›€d›ramazken seven, “oh ne güzel Türk Medya-
s› bizi aslan, kaplan, kahraman gösterdi” deyip de, ifller terse

döndü€ünde bütün suçu medyaya at›yormufl zannedilmesini de
istemiyorum. Burada habercinin sahip oldu€u yorum yapabilme
özgürlü€ü d›fl›ndaki haber verme sorumlulu€unu dile getirmeye

çal›fl›yorum. Sevgimizi de, elefltirimizi de, takdirimizi de, k›z-

g›nl›€›m›z› da her zaman tarafs›z, adil ve topluma fayda - zarar
ekseninde de€erlendirerek, etik de€erlerimizin içinde kalacak
flekilde dile getirmeliyiz diye düflünüyorum. Elefltirilmeye, suç-

lanmaya, gerekirse yapt›klar›m›n, yapt›klar›m›z›n sonucunda

bedel ödemeye de her zaman haz›r›m ve haz›r›z ama bunun öl-
çüsünün kiflisellikten uzak, nesnel, adil ve ahlaki de€erler için-
de olmas›n› istiyorum.

Bunlar›n benim flahsi sorunum olmad›€›n›n çok aç›k bir fle-

kilde fark›nday›m. Bu kontrolsüz güçten ve hukuk sistemimizin

zafiyetleri yüzünden, benden çok daha fazla zarara u€rayan o
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kadar çok insan var ki bu ülkede. Aziz ve yüce milletim, bunla-

r› yaflad›kça ve gördükçe, s›€›nabilece€imiz bir tek yer kald›€›-

n› düflünüyorum, o da büyük önder Atatürk’ün Gençli€e Hitabe-

si ve Bursa Söylevi.

Bundan sonra yolumu(zu) bu çizgi belirleyecek...
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GGEENNÇÇLL‹‹⁄⁄EE  HH‹‹TTAABBEE

Ey Türk gençli¤i! 

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, mu-
hafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel,
senin, en k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu hazineden
mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahlar›n olacakt›r.
Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düflersen,
vazifeye at›lmak için, içinde bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve flera-
itini düflünmeyeceksin! Bu imkân ve flerait, çok namüsait bir mahi-
yette tezahür edebilir. ‹stiklal ve cumhuriyetine kastedecek düfl-
manlar, bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümes-
sili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n bütün kaleleri zapte-
dilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular› da¤›t›lm›fl ve
memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu flerait-
ten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta h›yanet içinde bu-
lunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri flahsi menfaatlerini, müstev-
lilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret için-
de harap ve bitap düflmüfl olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlad›!

‹flte; bu ahval ve flerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cum-
huriyetini kurtarmakt›r! 

Muhtaç oldu¤un kudret, damarlar›ndaki asil kanda mevcuttur.

GGAAZZ‹‹  MMUUSSTTAAFFAA  KKEEMMAALL  AATTAATTÜÜRRKK  



BBUURRSSAA  SSÖÖYYLLEEVV‹‹

Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunla-
r›n gere¤ine, do¤rulu¤una herkesten çok inanm›flt›r. Yönetim biçi-
mini ve devrimleri benimsemifltir. Bunlar› güçsüz düflürecek en kü-
çük ya da en büyük bir k›p›rt› ve bir davran›fl duydu mu, “Bu ülke-
nin polisi vard›r, jandarmas› vard›r, ordusu vard›r, adalet örgütü
vard›r” demeyecektir. Elle, taflla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla
kendi yap›t›n› koruyacakt›r.

Polis gelecek, as›l suçlular› b›rak›p, suçlu diye onu yakalayacak-
t›r. Genç, “Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi de¤ildir” diye
düflünecek, ama hiçbir zaman yalvarmayacakt›r. Mahkeme onu
yarg›layacakt›r. Yine düflünecek, “demek adalet örgütünü de dü-
zeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek”

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karfl› ç›k›fllarda bulunmak-
la birlikte bana, baflbakana ve meclise telgraflar ya¤d›r›p, haks›z ve
suçsuz oldu¤u için sal›verilmesine çal›fl›lmas›n›, kayr›lmas›n› iste-
meyecek. Diyecek ki, “ben inanç ve kanaatimin gere¤ini yapt›m.
Araya giriflimde ve eylemimde hakl›y›m. E¤er buraya haks›z olarak
gelmiflsem, bu haks›zl›¤› ortaya koyan neden ve etkenleri düzelt-
mek de benim görevimdir.”

‹flte benim anlad›¤›m Türk Genci ve Türk Gençli¤i! 

GGAAZZ‹‹  MMUUSSTTAAFFAA  KKEEMMAALL  AATTAATTÜÜRRKK

❏  Karfl›laflt›¤›m›z Zorluklar ❏ 389



❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏390

EEKK::  4411

Posta gazetesi, 23.08.1999

Sabah gazetesi, 23.08.1998
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EEKK::  4422

Radikal gazetesi, 25.08.1999
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Hürriyet gazetesi, 28.08.1999
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Cumhuriyet gazetesi, 01.09.1999
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Milliyet gazetesi, 17.10.2005

Zaman gazetesi, 17.10.2005

Vatan gazetesi, Ekim 2005
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Gözcü gazetesi, Ekim 2005�
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Gözcü gazetesi, 11 Ekim 2005

AKUT, Pakistan depreminde
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Vatan gazetesi, 02.05.2005

Almanya bas›n›, 02.05.2003
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Bingöl yerel bas›n›ndan seçmeler...
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Bingöl yerel bas›n›ndan
seçmeler...
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Yeni As›r gazetesi, 23.05.2001
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Yeni Asya gazetesi, 07.07.1998
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Sabah gazetesi, 14.10.2000
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AKUT Ni¤de Ekip liderine yollanan tehdit mektubu
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Hürriyet gazetesi,
03.03.2000
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Hürriyet gazetesi, 06.03.2000
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Hürriyet gazetesi, 05.04.2000
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Hürriyet gazetesi,
03.04.2000
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Yeni As›r gazetesi, 18.04.2000
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Hürriyet gazetesi, 24.04.2000
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Akflam gazetesi, 07.03.2000

Akflam gazetesi, 29.03.2000
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Milliyet gazetesi, 23.04.2000
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Sabah gazetesi, 07.04.2000



❏  Karfl›laflt›¤›m›z Zorluklar ❏ 417

EEKK::  6622

Sabah gazetesi, 07.05.2000
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H›ncal Uluç Davas› icra tutana¤›...
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Küptepe Okulu onar›m› dosya kapa¤›

Onar›m öncesi okul ve ö¤renciler
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Kurmay Albay Murat Kayhan’dan gelen yaz›lar...

Küptepe okulunun
onar›mdan sonraki

hali.

Küptepe okulu onar›m
öncesi 
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