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Devleti ve milleti için gösterdi€i gönüllü ve karfl›l›ks›z çabala-

r›yla, toplumun en güvendi€i kurumlar›n bafl›nda gelen ve bü-

yük bir be€eni ve takdirle izlenen AKUT’a ve flahs›ma bu kadar

ac›mas›zca sald›ranlar›n as›l derdinin, 17 A€ustos 1999 Gölcük

Depremi’nde yapt›€›m›z çal›flmalar nedeniyle sembolik olarak

da olsa, sözel ve duygusal ifadesi AKUT’la özdefl olan muaz-

zam ölçekteki bir ulusal uyan›fl hareketi oldu€unu ve bu büyük

kitleleri harekete geçiren ortak durufl ve eylemin, asl›nda ülke-

mizin her fleyden daha fazla ihtiyaç duydu€u köklü bir zihin ha-

ritas› de€ifliminin ilk ad›mlar› oldu€unu ancak y›llar sonra, bu-

gün bir ulus olarak yaflad›€›m›z s›k›nt›lar› ve yaklaflmakta olan

ulusal varl›€›m›za dönük tehditleri görünce fark edebildim. As-

l›nda 17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi’ni izleyen günlerde,

Türk Milleti’nin o eflsiz fedakârl›€› ve tertemiz vicdan› ile ken-

di do€al mecras›nda zaten bafllam›fl olan ve e€er önü bilinçli bir
flekilde al›nmasayd›, ça€layarak büyüyecek ve ony›llard›r kendi-
mizi kurtaramad›€›m›z ulusal ataletimizi k›racak, bir di€er de-

yiflle kötü kaderimizi de€ifltirecek olan bu ortak durufl, ortak ça-

ba ve ortak eylem, bir sonraki ad›mda ülkedeki vurdumduymaz,
köhne, ça€d›fl› ve kesinlikle özümüze ayk›r› anlay›fl› de€ifltirebi-
lecek kadar muazzam bir enerjiyi de içinde tafl›yordu.

Türk Milleti’nin kendi içinden ç›kard›€›, atalar›n›n öz de€er-

leriyle ifl yapan, vatan›na-milletine hizmet etme aflk›yla kendi

can›n› bile hiçe sayan, koflulsuz-karfl›l›ks›z yard›msever, bütün
hizmetlerini gönüllü olarak yapan ve en önemlisi ülkesi ve mil-
letinin bölünmez bütünlü€ü d›fl›nda hiçbir yere taraf olmayan ve

hiç kimseye kendisini kulland›rtmayan genç bir ekibin rol mo-

del olarak ön planda kalmas› ve çok k›ymetli zamanlar›n› kah-

velerde, sokaklarda, vur patlas›n çal oynas›n anlay›fl›yla bofla
harcayan gençleri bütüncül bak›fl aç›s› ile, sosyal sorumluluk
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duygusu ile, birlefltirici, yap›c› tav›rlar› ile yönlendirmesi, sivil

inisiyatifin ve sivil toplum örgütlerinin önünü bir daha geri çev-

rilemeyecek flekilde açmas› ve en önemlisi yak›n ulusal tarihi-

mizin belki de en s›k›nt›l› sürecini, birbirine ba€l› bir millet ola-

rak aflmam›z›n, k›sacas› bütün yapay bölünmüfllüklerin unutul-

du€u milli birlik ve beraberlik duygular›m›z›n yeniden hat›rlan-

d›€› bu çok önemli sürecin sembolik olarak dahi olsa öncüsü ol-

mas›, ne yaz›k ki ahlaks›z, kurals›z, hukukun yavafl ve sorunlu

iflledi€i, yoz, kirli, her türlü menfaat iliflkisinin en sefil flekliyle

sürdürüldü€ü düzenin devam›nda menfaati olanlar›n kâbuslar›n-

da bile görmek istemedi€i bir fleydi.

Sistemdeki boflluklardan beslenenlerin ve statükonun korktu-

€u, Türk Milleti’nin ise her fleyden ama her fleyden daha çok ih-

tiyaç duydu€u fley köklü bir paradigma-zihin haritas› de€iflimiy-

di ve bu tarihi f›rsat, yüzy›l›n en büyük afetlerinden biriyle bir-

likte kimsenin beklemedi€i bir anda kap›m›zdan içeri giriver-

miflti.

Prof. Dr. Do€an Cücelo€lu, paradigmay› “alg› ve düflünceye
yön veren harita” olarak tan›mlar. Kaba tarifle dünyay› alg›lad›-

€›m›z, anlad›€›m›z, anlamland›rd›€›m›z, yorumlad›€›m›z dünya

görüflümüz diyebiliriz. Bir kiflinin veya bir toplumun paradig-
mas›ndan-zihin haritas›ndan söz etti€imizde, o kiflinin veya o

toplumun dünyay› alg›lama, anlama ve yorumlama biçimini di-

le getiriyoruz demektir. Gördüklerimizi, tan›k olduklar›m›z›, ya-
flad›klar›m›z› ve bafl›m›zdan geçen her fleyi bu zihinsel haritala-
ra göre yorumlar›z. Bu zihin haritalar› do€al olarak o kiflinin ve-

ya o toplumun yaflam› boyunca karfl›laflt›€› say›s›z mesaja, zi-

hinsel flartlanmalar›na, ön kabullerine, inançlar›na, deneyimleri-
ne ve alg›s›na ba€l› olarak oluflur. Dolay›s›yla farkl› kifliler ve
toplumlar, ayn› eflyalar›, ayn› olgular›, ayn› olaylar›, ayn› kiflile-

ri baflka baflka flekillerde yorumlayabilirler. Sonuç olarak burada

genel bir do€rudan söz etmek mümkün de€ildir.

Buna göre biz dünyay› oldu€u gibi de€il ö€renmelerimizin,
koflullanmalar›m›z›n, kendimize özgü deneyimlerinizin merce-
€inden bakarak görürüz. Bugün Irak’taki korkunç savafla bat›

devletlerinin bir k›sm›, Amerikal›lar›n demokrasi getirme çaba-

s› derken, pek çok baflka ülke ayn› süreci bir insanl›k suçu ola-
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rak de€erlendiriyor. Ayn› olay, farkl› gözlükler nedeniyle farkl›

alg›lanabiliyor. Asl›nda hayat›m›zdaki pek çok konu da bunun

gibidir, olaylar ve süreçler bizim bakt›€›m›z gözlü€e göre, birbi-

rine taban tabana z›t bir flekilde görülebiliyor.

Dünyay› alg›lad›€›m›z zihin haritalar›m›z olan paradigmala-

r›m›z do€ru da olsa, yanl›fl da olsa davran›fl ve tutumlar›m›z›n da

kayna€›n› oluflturuyor. Bir di€er deyiflle, davran›fllar›m›zda, tu-

tumlar›m›zda paradigmalar›m›z› referans noktas› alarak çevre-

mizle iliflki kurar›z.

Kiflilerin ve toplumlar›n davran›fllar›nda, alg›lamalar›nda an-

laml› ve kal›c›, bütünlüklü de€iflimler yaratmak istiyorsak, bu

de€iflimi, konunun temeline inip o davran›fl ve alg›lar› oluflturan

paradigmalar üzerinden bafllatmam›z gerekmektedir. Aksi halde

paradigma de€iflikli€i yap›lmadan davran›fllarda yap›lan, yap›l-

maya çal›fl›lan de€ifliklikler yüzeysel ve k›sa ömürlü olacakt›r.

Bir kiflinin, bir toplumun belirli bir konudaki davran›fl›, tutumu

ya da alg›s› bozuksa, önce bu bozuk davran›fl, alg› ya da tutu-

mun alt›nda yatan zihin haritas›n› anlamam›z gerekir. Bozuk bir

davran›fl, alg› veya tutumu, alt›nda yatan, onu besleyen zihin ha-

ritas›na hiç müdahale etmeden de€ifltirmeye kalk›flmak kal›c› bir

sonuç veremeyecektir.

Zihin haritalar›m›z kendimizle ve dünyayla ilgili her türlü al-

g›m›z›, davran›fl›m›z›, seçimlerimizi ve kararlar›m›z› flekillen-
dirdi€i için yaflam kalitemizi birinci elden etkiler ve bu anlamda
yaflamsal önemi vard›r. Ancak maalesef Türkiye gibi demokra-

sinin tam anlam›yla ça€dafl, fleffaf ve ço€ulcu bir flekilde oturtu-

lamad›€›, medyan›n, toplumun zihin haritalar›n› kurgulamada
ola€anüstü ve kontrol edil(e)meyen tekelci bir gücü oldu€u ve
hukukun üstünlü€ünün ve siyaset mekanizmas›nda hesap verile-

bilirli€in tam anlam›yla tesis edilemedi€i ülkelerde, do€ru oldu-

€una inand›€›m›z pek çok paradigmam›z, yaflam› ço€u zaman
gerçekçi bir flekilde alg›latam›yor bize. Toplumun zihin haritala-
r›ndaki s›k›nt›lar ve yanl›fllar, Türkiye gibi demokrasiyi tam ola-

rak kuramam›fl ülkelerde bilinçli olarak iyilefltirilmiyor. Bunun

sonucunda da toplumun geneli müthifl kay›plarla dolu y›llar ge-

çirirken ve gelece€ini, çocuklar›n›n gelece€ini ipotek alt›na al-
d›r›rken, bu bozuk sistemden ve bilinçsiz insanlar›n zafiyetlerin-
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den beslenen küçük bir az›nl›k zenginlefliyor, güçleniyor ve bu

oranda da cüretkarca hoyratlafl›yor. Toplumun topyekün kayb›

bu az›nl›€›n kazanç hanesine iflliyor ve bu k›s›r döngü böylece

derinleflerek sürüp gidiyor. Ta ki kaç›n›lmaz olarak bir gün, bir

yerde bu süreç k›r›lma noktas›na gelinceye dek...

Bu k›r›lma bazen çok uzun süreli bir bask› ve stresin sonun-

da ani bir patlama ve fliddetle meydana geliyor; t›pk› 1789 Fran-

s›z ‹htilali’nde oldu€u gibi. Çok uzun y›llar kilise, krall›k ve soy-

lular s›n›f› taraf›ndan ezilen, sömürülen halk, burjuva ve köylü

s›n›f› olarak birleflerek sonunda baflkald›r›r ve Frans›z topra€›na

ve devam›nda Avrupa kültürüne “eflitlik”, “özgürlük” ve “kar-
defllik” de€erlerini getirir. ‹nsanlar›n hür ve eflit do€du€u düflün-
cesi ilk kez bu tarihten sonra konuflulmaya bafllan›r bat› dünya-

s›nda. Bazen de Türk ‹stiklal Savafl› sonras›nda oldu€u gibi; ta-

rihte efli görülmemifl zaferlerin galibi olan dünyan›n en güçlü

devletlerini, ola€anüstü fedakârl›klar sonras›nda Anadolu’dan

kovan Türk Milleti’nin yeni bir devlet, yeni bir anlay›fl, yeni bir

kültür meydana getirmesi gibi, Osmanl›’n›n güçlü köklerinden,

yepyeni ve ça€dafl bir anlay›flla kurgulanm›fl, laik, demokratik,

sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni do€urur ve

Türk toplumunu ümmet anlay›fl›ndan kurtararak, ulus olma bi-

lincine kavuflturur ve bireyi yurttafl konumuna yükseltir.

Her iki durumda da, toplumun yeni bir anlay›fla kavuflabil-

mesi için ödedi€i bedel çok ama çok a€›rd›r. Köklü zihin harita-
s› de€iflimleri ancak bu tür a€›r travmalar sonras›nda yap›labilir.
Toplumun tamam›na hâkim olan, eski, köhne, kay›plarla dolu

olan ve sadece küçük bir az›nl›€a fayda sa€layan anlay›fl, ço€un-

lu€un kazand›€›, daha ça€dafl, daha adil ve daha iyi bir yeni an-
lay›fla yerini b›rakmak zorunda kal›r, tabii ki bedeli ödendikten
sonra...

Yaflam kaç›n›lmaz olarak de€iflim ve dönüflümdür. Ak›ll› ve

dürüst insanlar taraf›ndan yönetilen toplumlar bu de€iflimleri

toplumun yarar›na kurgular ve devlet, millet, herkes kazan›r. Bu
tür köklü zihin haritas› de€iflimleri elbette ki kolay süreçler de-
€ildir. Yeni bir anlay›fl›n toplumsal olarak kabul görmesi tek tek

bireylerde bafllayan de€iflimin toplumu da peflinden sürükleye-

cek seviyeye gelmesi ile gerçekleflir. Bu da birçok durumda çok
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uzun zaman al›r. Bugün dünyan›n en geliflmifl medeniyetlerin-

den biri olan Avrupa bile, bugünkü anlay›fl›n›n temelini olufltu-

ran Frans›z ‹htilali’ne kadar yüzy›llar süren ac›lar ve s›k›nt›larla

ve insanl›€a yak›flmayan eylemlerle dolu bir süreç yaflamak zo-

runda olmufltur.

Zihin haritas› de€iflimi süreçleri do€ru kullan›ld›€› taktirde,

toplum gerçek anlamda bir ça€ atlar. Eski ve köhne anlay›fl gi-

der, yeni ve ça€dafl anlay›fl gelir. E€er o toplum gerçekten de

toplumu seven insanlar taraf›ndan yönetiliyorsa tabi...

Burada da ne yaz›k ki en büyük engel hep statükodan gelir.

Bu sadece bizde de€il, toplumlardaki zihin haritas› de€iflimleri-

nin do€as› gere€i bütün kültürlerde afla€› yukar› bu flekilde ya-

flan›r. Statüko ve statükodan beslenenler, uzun y›llar›n birikimi

ile oluflmufl ve kurallar›n› çok iyi bildikleri mevcut mevzilerini

yitirmemek için ciddi ve sert bir direnç gösterirler her türlü de-

€iflime ve ellerindeki bütün gücü bunu engellemek, geciktirmek

için kullan›rlar. Toplum kazan›rm›fl, kaybedermifl gibi konularla

ne yaz›k ki sistemden beslenenler ilgilenmezler. Statüko sadece

kendi pozisyonunun devaml›l›€›n› sa€lamaya odaklan›r.

Ayd›n ve sorumluluk sahibi insanlar›n bulundu€u yerdeki en

önemli ve büyük sorumlulu€u, konusu ve konumu ne olursa ol-

sun do€ru olan› yapm›fl ve do€ru olan› söylemifl olmaktad›r ben-
ce. Bazen bu do€ru olanlar›n miktar› çeflitli sebeplerle toplumda
yeteri kadar fikir önderli€i ve yol göstericili€i yapamayabilir ve

bu durumda ne kadar istense de, kötüye gidifli de€ifltirmeye yet-

meyebilir. O zaman, flimdi oldu€u gibi, do€ru ifller yapanlara sa-
hip ç›karak onlar›n enerjisini ve vizyonunu topluma rol model
olarak sunmak ve onlar gibi baflka do€ru ifller yapanlar›n ve

do€ru düflünenlerin yetiflmesine çal›flmak gerekir. Bir gün, ko-

nusu çok da önemli de€il asl›nda, yeteri kadar do€ru ifller yapan
ve do€ru düflünen, do€ru aç›dan bakan oldu€unda bu denge ken-
di kendine yeniden kurulur ve televoleler, magazinler, saçma sa-

pan diziler, saatlerce süren futbol sohbetleri ve bunlar›n yaratt›-

€› bilinçsizlikten güç alan bölücü ve irticai faaliyetler ve yolsuz-
luk çark› yerini daha entelektüel, daha ça€dafl, daha insana yak›-

flan, vatana-millete daha faydal› konular›n tart›fl›ld›€›, daha iyi

ve yarat›c› fikirlerin üretildi€i, daha sa€l›kl› bir gelece€i hedef-

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏430



leyen yeni bir sürece b›rak›r. Bat› dünyas› bu efli€i çoktan geçti-

€i için, ki bu noktaya ulaflabilmek için ödedikleri bedelleri göz

ard› etmeyin, kendi toplumlar› için sürekli ilerleyen bir denge-

dedir, onlar kendi bacaklar›na kurflun s›kmazlar, s›kamazlar,

çünkü toplumun ço€unlu€unu oluflturan do€ru düflünen vatan-

dafllar› buna izin vermez.

Toplumlar›n ortak bilincinde köklü bir zihin haritas› de€ifli-

mi yaratabilmek için vatan›na, milletine hizmet etme arzusunu

içinde hisseden, ça€dafl bir vizyona sahip, sorumluluk duygusu

geliflmifl insanlar›n say›s›n› art›rmam›z gerekir. Bu da ancak in-

san kayna€›na yat›r›m yapmakla, e€itimle, ve bu tür ayd›n in-

sanlar› rol model olarak gençlerin önüne ç›karmakla olur. Her

toplum kendi beklentileri ve istekleri ölçüsünde bir sistem kurar.

Toplumu e€itmezsek, neler isteyebilece€ini ve kendi gelece€i-

nin menfaatlerini nerede zannedebilece€ini y›llard›r izliyoruz.

Bence hiçbiri onlar›n suçu de€il. Gerçek suçlu; insanlar›na ça€-

dafl bir e€itim vermeyen, onlara tepeden bakan, vatandafllar›n›n

kendilerini gelifltirme kap›lar›n› kapatan, onlar› bilinçsiz ve ca-

hil bir sürü gibi tutman›n ülkeye (daha do€rusu kendi statükola-

r›na) faydal› oldu€unu düflünen, daha da kötüsü onlar› kamplara

bölerek daha kolay idare edilebileceklerini düflünen gaflet, dela-

let hatta h›yanet içinde bile olabilen kötücül zihniyettir.

1954 y›l›nda Köy Enstitüleri’nin Demokrat Parti zaman›nda

kapat›lmas›, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri bu ülkede
yap›lan 3 büyük ayd›n k›r›m›d›r asl›nda ve zihin haritas› de€ifli-
mi f›rsatlar›m›z›n yok edilmesidir.

Bu zihniyet, kendi benzerleri d›fl›ndaki herkesi ezerek, k›ra-

rak, ma€dur ederek 5 y›l öncesine kadar büyük ekonomik ve

sosyal kay›plarla birlikte ülkeyi flöyle böyle yönetebiliyordu.
Ama aradan hiç beklenmedik bir fley ç›kt›. Hiç beklemedikleri
ve hiç haz›r olmad›klar› bir fley oldu ve y›llarca ülkeyi rüflvetle,

yolsuzlukla, h›rs›zl›kla yönetmeyi ve kamuya ait olan kaynakla-

r› paylaflmay› al›flkanl›k haline getirmifl veya bunlarla yeteri ka-
dar mücadele edemeyen siyasi partiler, milletin ortak iradesi ile
2002 seçimlerinde siyaset sahnesinin d›fl›na itildiler ve yeni ve

denenmemifl bir parti olarak AKP aradan s›yr›ld›, devletin bafl›-

na oturdu. Sonras›n› anlatmama gerek yok.
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Bize düflen, inanc›m›z› asla yitirmeden, yukar›da da dedi€im

gibi, do€ru ifl yapan ve do€ru düflünen insanlar›n say›s›n› art›r-

mak olmal›. Bunu baflard›€›m›z takdirde do€ru düflünen insan-

lar, toplumun fikir önderleri ve rol modelleri olarak di€erlerinin

de do€ru düflünmelerini sa€layacak ve toplumumuzun gelifl-

mekte olan ça€dafl ortak bilinci aralar›ndan kendine yak›flan li-

derler ç›karacak ve her fley çok daha güzel olacakt›r. Benim in-

san›ma, kültürüme, de€erlerime ve Türk Milleti’nin ad›n› ATA-

TÜRK olarak verdi€i, tarihin gördü€ü en muazzam lidere ba€l›-

l›€›na güvenim tamd›r. Millet mutlaka ama mutlaka kendisi için

en do€ru yolu bulacakt›r.

Bazen bu de€iflim büyük savafllar ve ac›lar›n üzerinden olur.

‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda neredeyse bütün dünyaya savafl

açan Nazilerin kontrolündeki Faflist Almanya, savafla Ameri-

ka’n›n da dahil olmas›yla yenilince, geride tafl üstünde tafl kal-

mayan, paramparça bir Almanya kal›r. Ayn› savaflta, tarihte in-

sanlara karfl› kullan›lan iki atom bombas›n› da Hiroflima ve Na-

gazaki’de gö€üsleyen Japonya, dizlerinin üstüne çökmüfl bir fle-

kilde ç›kar o savafltan. Sonuçta, bu iki korkunç y›k›m, Alman ve

Japon halklar›n› kendi içlerinde inan›lmaz bir çal›flkanl›k, birbi-

rine ba€l›l›k ve y›k›lm›fl ülkelerini yeniden ve daha güçlü infla

etmeleri konusunda müthifl bir azim ve fedakârl›kla birlefltirir.

Daha 60 y›l önce birer savafl makinesi olarak ç›kt›klar› yolda
dünyan›n en büyük y›k›mlar›n› yaflayan bu milletler, zihin hari-
talar›n› topyekün de€ifltirerek, üstün bir milli birlik ve beraber-

lik duygusunun gücüyle bir insan ömründen daha k›sa sürede,

dünyan›n en geliflmifl medeniyetlerini kurarlar.

Zihin haritas› de€iflim f›rsatlar› bazen de ülkedeki hayat› de-
rinden sarsan, hiç beklenmedik a€›r ve büyük bir travman›n so-
nucunda kaç›n›lmaz olarak bir anda gerçekleflir; t›pk› 17 A€us-

tos 1999 Gölcük Depremi’nde oldu€u gibi. Ony›llar›n boflver-

miflli€i, siyasilerin ak›l almaz yalanlar›, hiçbir zaman tutamaya-
caklar› sözler veren, zaten öyle bir niyetlerinin de olmad›€› apa-
ç›k ortada olan siyaset kurumunu ele geçirmifl olan bu zihniye-

tin iflas›n›n da tasdikli belgesiydi Gölcük Depremi. Çünkü dev-

let yönetimini ony›llard›r elinde tutan ve kendi benzerlerinden

baflka hiç kimseyi içeriye sokmayan, her türlü fedakârl›€› göze
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al›p bir flekilde girmeyi baflaranlara da kök söktüren statükocu

zihniyet, hem sürekli yalanlar söylemifl, devleti soymufl, milleti

cahil ve yoksul b›rakm›fl, hem de millet korkunç bir ac›yla yüz-

yüze geldi€inde, ne yapaca€›n› bilemez halde o depremin enka-

z› alt›nda kalm›flt›. Baflka türlüsünün olabilece€ini de bilmedi€i

için her fleyi devletten beklemeyi bir al›flkanl›k haline getiren

millet ise, o ac›l› günlerde eflsiz sa€duyusu ile müthifl bir daya-

n›flma göstererek, o enkaz›n alt›ndan kendi azim, irade ve karar-

l›l›€›yla ç›kmay› baflarm›flt›.

S›ra gelmiflti bu sürecin devam›n› yaratmaya. ‹flte tam bu

noktada, tam elbirli€i ve duygu birli€i ile yeni bir Türkiye yarat-

ma çal›flmalar› bafllayacakken, bu köklü de€iflimle menfaatlerini

yitirecek olan statüko devreye girdi ve Türkiye bu f›rsat› göz gö-

re göre elinden kaç›rd›. Belki de son 30 y›l›n en önemli de€iflim,

dönüflüm ve geliflim f›rsat› da böylece elimizden uçtu gitti. Türk

Milleti nas›l enkaz›n alt›ndan hem kendini hem de devletini ç›-

kard›ysa, ülkeyi de ça€dafl medeniyetler seviyesinin üzerine yi-

ne ayn› kararl›l›k, çal›flkanl›k ve birbirine ba€l›l›kla ç›karacakt›.

E€er kendi kendine bafllayan bu sürecin devam› engellenme-

seydi...

Prof. Dr. Zuhal Baltafl’›n “De€iflim Yönetiminde ‹nsan” bafl-
l›kl› k›sa yaz›s›nda, 2001 fiubat Krizi için yazd›klar›n› sizlerle
paylaflmak istiyorum. “2001 fiubat krizi” ve sonuçlar› için söy-
lediklerini, yerine “1999 Gölcük Depremi”ni koyarak düflünün,

en sonda geçen “kurumsal gelece€i” de “toplumsal gelecek”
olarak okuyun;

Geliflmeyi tan›mlayan de¤iflimdir. ‹lerlemeyi, de¤iflim belirler. Büyü-
menin ölçütü, bir evreden bir üst evreye geçifltir, yani de¤iflim...
Toplumsal kalk›nma ise, de¤iflimin kitlelerce benimsenerek yafla-
m›n k›vr›mlar›na eklemlenmesidir. De¤iflim üstelik ac›mas›zd›r; dire-
neni ba¤›fllamaz, d›fllar. De¤iflim, güldür güldür ak›p giden bir ko-
ca ›rmaksa, ak›nt›ya karfl› yüzmek enerjiyi tüketir. Irma¤›n k›y›s›na
b›rak›lmak, suyun h›zla, ço¤ala ço¤ala önünden ak›p gitti¤ini sey-
retmek ac›lar›n büyü¤üdür; bireyler için de, toplumlar için de. Hak
edilmeyen bir yaflama raz› olmak, “yaflam› ›skalamak”t›r. 

2001 fiubat krizi, zihinlerde ister istemez bu tür yank›lanmalar
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yap›yor. Özellikle bu co¤rafyada, de¤iflime direnç ya da de¤iflimin
bir yöneten az›nl›¤›nca eritilerek evcillefltirilmesinin say›s›z örne¤i
var. Matbaan›n kabulünden tutun da, sanayi devrimi, ayd›nlanma
ça¤› ve daha nice de¤iflimi uzaktan izlemenin ezikli¤ini yüzy›llard›r
yaflayan bir toplumuz. Bilimsel düflünce ve yöntemi d›fllayan, bilgiy-
le kavgal›, bildi¤inden flaflmayan, rehavet içinde bir toplum olma-
ya indirgenmifl olman›n ac›s›n› yafl›yoruz. Tüm krizlerimizin köke-
ninde bu gerçe¤in yatt›¤›n› düflünüyoruz. Son yaflad›¤›m›z krizi de,
zorlu ve sanc›l› bir yeniden yap›lanma döneminin bafllang›c› olarak
görmek istiyoruz. 

‹fl dünyas› için de art›k hiçbir fley eskisi gibi olmayacak ve olma-
mal› da. De¤iflimin önemini fark eden flirketler, kendilerini yeni eko-
nomiye ve yeni ifl yapma yöntemlerine haz›rl›yorlar. Ne var ki, bu
sürecin gerçekleflmesi kolay de¤il. De¤iflimin gerektirdi¤i yeni yet-
kinliklere ve yeni rollere haz›r olmak ya da zihin haritalar›n› de¤i-
flimle ba¤daflt›rmak gerekir.

De¤iflime direnenler asl›nda bindikleri dal› kesmekte olduklar›-
n› fark etmezler. Enerjilerini direnerek harcamak yerine, de¤iflimin
gerekleri yönünde harcaman›n gelecekleri aç›s›ndan çok daha ak›l-
c› oldu¤unu görmekte zorlan›rlar. De¤iflim projelerinin iletiflim ve
e¤itim boyutlar›n›n hedefi, de¤iflimin öznesi olan insan kayna¤›n›
geçmifle sar›lmak yerine gelece¤e as›lman›n kifliyi daha kazançl›
k›ld›¤› gerçe¤iyle buluflturmakt›r. Bu yaklafl›m›n benimsenmesi, ge-
rek bireysel, gerekse kurumsal gelece¤in ve kalitenin güvencesidir.

AKUT’a, flahs›ma ve bu ülkeye hizmet etmeye çal›flan say›-
s›z helal süt emmifl vatan evlad›na y›llard›r ödetilen bedel, bu-

gün toplum olarak her fleyden çok ihtiyaç duydu€umuz zihin ha-

ritas› de€iflimini, daha sa€l›kl›, daha güvenli, daha müreffeh bir
gelece€e kavuflabilmemiz için, her fleyi de göze alarak sürdür-
meye çal›flmam›z›n ve bunu ›srarla talep etmemizin bedelidir...

Bu dedi€imi, medyam›z›n bir kesimi taraf›ndan neredeyse

haftal›k olarak yarat›lan ve ifli bitince hemen tüketilen ve çöpe

at›l›p yerine yeni ve daha iyi boyal›s›n›n ç›kart›ld›€› içi bofl, sah-

te kahramanlar yaratma olgusu ile birlikte de€erlendirin. Bütün
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de€erleri altüst edilerek abuk sabuk yar›flmalarda, sahte, boyal›,

yoz bir dünyan›n içinde olmayacak hayallerin peflinde koflturu-

lan gençlerin baz›lar›n›n bile, birkaç y›l sonra uyuflturucu, fliddet

ve fuhufl bata€›nda ne hallere düfltüklerini görüyorsunuz.

Bugün medyam›z›n art›k tamamen kaybedilmifl bir kesimin-

de sosyopatlar, flizofrenler ve kiflilik bozuklu€undan muzdarip

oldu€u gün gibi aflikâr olan tipler ve her fleye hakaret etmeyi ve

sald›rmay› maharet sayanlar, y›l›fl›k a€›zlar›yla, bozuk Türkçele-

riyle, küçük da€lar› ben yaratt›m tav›rlar›yla ve hastal›kl› düflün-

celeriyle köfle yaz›yor, televizyon programlar› yap›yor, televiz-

yonlara ç›kar›l›yor ve uzmanm›fl gibi her konuda ahkam kesi-

yorlar. Engelli vatandafllar›m›z televizyonlara e€lence malzeme-

si olarak ç›kar›l›yor. Halk› uyutmak hatta uyuflturmak ve bu

edilgen konuma iyice al›flt›rmak için, ya sonu gelmez dizilerle

ve dan›fl›kl› oldu€u gün gibi aflikâr olan sahte ve ikiyüzlü tart›fl-

ma ve kavgalarla ya da sabahtan akflama kadar göbek atarak ka-

ba ve insanlar› küçük düflüren bir e€lence anlay›fl› üzerine kuru-

lu bir televizyonculuk ile bütün gün dolduruluyor ve insanlar bu

rezil programlar› izlemeye mahkûm ediliyor.

Bütün bunlar olurken sanki bu konular baflkas›n›n sorumlu-

lu€undaym›fl gibi davranan RTÜK yöneticileri ise, kanunlarla

kendilerine verilen yetkileri de€iflik bir flekilde yorumlayarak,
gücünü AKUT’a karfl› kullan›yor ve Bakanlar Kurulu karar› ile
ve kamu vicdan›nda, kamu yarar›na çal›flmalar› belgelenen ve

her f›rsatta takdir edilen AKUT’un ba€›fl toplamak için Türk te-

levizyonlar›nda kamu spotunu yay›nlamas›na izin vermiyor.

fiu veya bu flekilde gücü eline geçirenler, bir süre sonra mut-
laka kaybedeceklerini bildikleri o gücü, mümkün oldu€unca
uzun süre elde tutman›n ve imkânlar› kendine ve yandafllar›na

çevirmenin en kolay yolunun sistemin devam› oldu€unu biliyor

ve statükonun de€iflmemesi için ellerinden gelen her fleyi yap›-
yorlar. Çünkü bu anlay›fl, Türk Milleti’ni televole, popstar, gelin
- kaynana yar›flmalar› ile ilgilenen, flark›c›, türkücü, futbolcudan

baflka kimseyle kiflisel bir özdefllik kuramayan ve rol model ola-

rak alg›layamayan, futbolu bir sporcu olarak de€il ama taraftar

olarak hayat›n›n merkezine koyan, varl›€›na bir anlam katabil-
mek için yapay bir alt kimlik grubuna ihtiyaç duyan, kendi ba-
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fl›na pasif, ürkek ve çekingen ama alt kimlik grubu içinde olun-

ca rahatl›kla fliddete baflvurabilen ve k›r›p dökebilen, yönetmesi

ve k›flk›rtmas› kolay ve en önemlisi; birlikte hareket etmesi ha-

linde ortaya koyabilece€i gücün fark›nda olmayan, da€›n›k ve

sindirmesi kolay bir toplum olarak kalmam›z› istiyor.

Bunlar›n hepsini reddeden ve kendi bafl›na bir anlam ifade

edebilen ne varsa önünü almak zorunda olan, mevcut statüko-

nun devam›nda menfaati olanlar, ne yaz›k ki sadece flahs›ma,

AKUT’a veya ülkesi ve insan› için mücadele eden yurtsever in-

sanlar›m›za de€il, bütün Türk Milleti’ne büyük zarar veriyorlar

veya verilmesine seyirci kal›yorlar. 18.000’e yak›n can ve on

milyarlarca dolar para kaybederek ald›€›m›z ulusal tarihimizin

en pahal› derslerinden birini ve yakalad›€›m›z eflsiz bir de€iflim-

dönüflüm f›rsat› da ne yaz›k ki elbirli€iyle çökertildi. Bugün her

fleyden daha fazla ihtiyaç duydu€umuz, hepimizin ortak gelece-

€ini tehdit eden tehlikelere karfl› milli birlik ve beraberlik duy-

gusunu ve birlikte hareket etme kabiliyetini yeniden sa€layabil-

mek için k›vranan ülkenin ayd›n ve sorumluluk sahibi insanlar›,

daha 7-8 y›l önce yakalad›€›m›z bu eflsiz f›rsat›n göz göre göre

ellerimizden, avuçlar›m›zdan ak›p gitti€inin ne kadar fark›nda-

lar bilemiyorum.

O günlerde yay›nlanan karikatürlerden biri bence bu durumu

çok güzel ifade etmifl, güldürürken düflündürmüfltü... ((((EEEEkkkk:::: 66666666))))

Türkiye’nin son derece yüksek potansiyele sahip mizah dün-
yas› o günlerde harika örnekler vermiflti. Birbirinden anlaml› ve
vurucu karikatürlerle karikatürcülerimiz ayd›n sorumluluklar›n›

bence yerine getirebilmifllerdi. O€uz Aral’›n ö€rencileri bu

toplumsal k›r›lmada mesleklerinin hakk›n› verdiler... ((((EEEEkkkk:::: 66667777))))

Toplumlar ço€u zaman, yaflamlar›nda ve al›flkanl›klar›nda
büyük bir zihinsel devrim yaratan bu tür zihin haritas› de€iflim-
lerini, ya ony›llar süren a€›r stres, bask› ve birikimin t›pk› bir fay

hatt›nda, ony›llar hatta yüzy›llar boyunca biriken muazzam

enerjisinin aniden k›r›larak büyük bir ivme ve y›k›c› bir güçle
aç›€a ç›kmas› gibi, t›pk› Frans›z ihtilalinde oldu€u gibi o biriki-
min sonunda süratli ve fliddetli bir flekilde yaflayarak ortaya ko-

yarlar ve yepyeni ve daha sa€l›kl› bir denge ve düzenle yeni bir
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hayat kurarlar. Bazen de bizim 17 A€ustos 1999 depreminde ol-

du€u gibi sadece 45 saniye içerisinde herkesin hayat›n› altüst

eden muazzam bir travman›n sonunda bir anda bu zihin haritas›

de€iflimi f›rsat›n› yakalayabilirler.

‹flte bütün ac›lar› ve kay›plar› bir yana; 17A€ustos 1999 Göl-

cük Depremi’nin hiç kimsenin hesaplayamad›€› ve beklemedi€i

ama devam›nda getirebilece€i ola€anüstü h›zl› de€iflim gücü

karfl›s›nda, statükodan beslenenler ve statükonun devam›nda

menfaati olanlar k›sa sürede, kendi ç›karlar›n›n nas›l bir tehli-

keyle karfl› karfl›ya kalabilece€ini anlamalar› ile birlikte derhal

en sert önlemleri alarak kendi do€al ak›fl› ile bafllam›fl olan bu

muhteflem de€iflim-dönüflüm sürecini, son derece iyi haz›rlan-

m›fl y›k›c› bir toplum mühendisli€i projesi ile bir-iki y›l gibi k›-

sac›k bir sürede yok ettiler. Bu bölümün devam›nda sizlerle pay-

laflaca€›m, o günlerde akl› bafl›nda herkesin dile getirdi€i duygu,

düflünce ve temennilerden art›k bugün kimsenin bahsetmemesi,

hatta hat›rlamamas› çok ac›d›r ve bence düflündürücüdür de...

Bu hareketin bizim gibi do€al öncülerine bin türlü iftiralar

at›l›rken, yapt›klar› iyi fleyler de art›k görmezden gelinmeye

bafllam›flt›. O y›llarda bunun neden oldu€unu, niye bize art›k

böyle davran›ld›€›n› anlayamam›fl, daha 6 ay, 1 y›l öncesinde bi-

le bizi yere gö€e s›€d›ramayanlar neden bize bu kadar hoyratça
vuruyordu bir anlam verememifl ve çok ama çok üzülmüfltük.
Kurtard›€›m›z insanlar›, ülkemiz için, insan›m›z için yapt›€›m›z

onca güzel fleyi art›k hiç yazmamaya bafllad›lar. AKUT art›k ne-

redeyse sadece yerel bas›nda yer al›r olmufltu. Bazen baz› yerel
muhabirler bizimle arama kurtarma görevine ç›kar veya yapt›€›-
m›z fedakârl›klar› kendi gözleriyle görür, etkilenir, duygulan›r

ve bizimle ilgili bir yaz› haz›rlard› ama merkezdeki yaz› iflleri

ço€u zaman durdururdu bu haberlerin giriflini. Biz art›k kendi
ülkemizde görünmez olmufltuk.

Yeni bir seçim sürecini bitirdi€imiz 2007’nin yaz aylar›nda,
‹lhan Selçuk; “Bu medyayla demokrasi olur mu” diye patlad›

sonunda. 14 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da, büyük Cumhuri-

yet mitinglerinin birincisine kat›lan milyonun üzerinde yurtse-

ver, o gün televizyonlarda ve ertesi gün de gazetelerde yaflad›k-
lar› ola€anüstü coflkunun hak etti€i gibi yans›t›lmad›€›n› görün-
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ce medyay› sorgulamaya bafllad›. Ülkesi için bir fleyler yapmak

için ç›rp›nan pek çok kifli fark etti medyada görünmez olman›n

ne demek oldu€unu; oysa biz tam 6 y›ld›r bir k›s›m medya tara-

f›ndan görünmeziz kendi ülkemizde; ne diyeyim, benim dünya-

ma hofl geldiniz...

Toplumun ço€unlu€unu oluflturan kesimi ise; renkli, boyal›,

sahte hayatlar vaat edilerek, magazinin, televolelerin, sonu gel-

mez futbol sohbetlerinin, ucuz ve kötü dizilerin ve sabahlara ka-

dar süren eller havaya muhabbetiyle yoz bir e€lence anlay›fl›n›n

içine çekildi. Bu konuda zaten 1990’lardan gelen bir al›flkanl›k

oldu€u için de ne yaz›k ki toplumun ço€unlu€unu oluflturan ke-

sim kendini kurtaramad› bu bombard›mandan.

Türk Milleti, son ony›llar›n en büyük de€iflim-dönüflüm f›r-

sat›n› avuçlar›n›n aras›ndan göz göre göre kaç›rm›fl oldu.

Gerçekte o günlerde, Kurtulufl Savafl›’m›zdan bu yana, bir de

1974 K›br›s Bar›fl Harekât›’nda bütün küresel güçlere bafl kald›-

rarak, Türk Milleti’nin kendi yolunu çizmesi ve bunu bütün dün-

yaya kabul ettirmesinden sonraki en büyük milli birlik ve bera-

berlik f›rsat› yakalanm›flt›.

1980 öncesinde sa€ ve sol diye kamplara bölünen gençler,

kendi kardefllerine silah s›kar hale getirildiler. Arkas›ndan da

Türkiye’nin en büyük ayd›n k›r›mlar›ndan birinin yafland›€› 12
Eylül 1980 darbesi geldi. Bu ülkenin zaten zor yetiflen ayd›n ev-
latlar›n› öyle bir ezdiler ki, takip eden y›llarda analar babalar ço-

cuklar›n› okula yollarken; “aman çocu€um siyasetle ilgilenme,
o tür toplant›lara kat›lma, bu tür insanlarla konuflma, uzak dur
öyle fleylerden” diye ö€ütler verdi. Yani ülkenin sorunlar›yla,
ac›lar›, s›k›nt›lar› olan insanlar›m›z›n sorunlar›yla ilgilenme-

mek, görmezden gelmek ö€retildi bize. Bizden önceki kuflaklar

ülke sorunlar›yla ilgilenmenin bedelini birbirlerine k›rd›r›larak,
hatta daha da kötüsü iflkence odalar›nda ezilerek ödeyince, on-
dan sonra y›llar süren bir sinmifllik, edilgenlik ve korku hüküm

sürdü aram›zda. Ülkeyi kendilerine verilen komutlarla yöneten

birileri vard› zaten, bizden istenense düflünmemek, ilgilenme-
mek, ö€renmemek, görmemek, sorumluluk hissetmemek ve bil-

memekti. Karfl›l›€›nda ise baz›lar›m›z, deveyi hamuduyla götü-
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renlerin art›klar›ndan beslendi, baz›lar›m›z yapay bir e€lence

dünyas›nda beynini, akl›n›, duygular›n› uyuflturdu. Bunu redde-

dip do€rular› söylemeye ve yapmaya çal›flanlarsa her türlü zor-

lukla, iftirayla, kovuflturmayla, sürgünle, eziyetle, ekonomik

olarak s›k›flt›r›lmayla ve daha pek çok fleyle karfl›laflt›. Hatta en

gözüpek ve en kararl›lar› hunharca katledildi. Öyle ki bu 15 ka-

dar yi€it ayd›n›m›z›n susturulmas›, Türkiye’nin entelektüel ka-

pasitesini en az 10 y›l geriye götürdü ve meydan yabanc›lar›n

menfaatlerinin buradaki tafleronlar›na kald›. Yaz›k ki ne yaz›k...

‹lerleyen y›llarda bir de renkli televizyonlar ve birçok TV ka-

nal›n›n da aç›lmas›yla, bu sefer gençlerin enerjisini çekebilecek

sahte ve boyal› hayatlar sunuldu önlerine. Bu süreçte siyaset

sahnesinde ola€anüstü yolsuzluklar, ahlaks›zl›klar birbiri ard›na

hem de hiç utanmadan, hiç s›k›lmadan, milletin gözünün içine

baka baka yap›ld›. Hayali ihracatla bafllad›, banka hortumculu-

€uyla devam etti, devletin kaynaklar›, kamuya ait olan araziler

bir o siyasi partinin yandafllar›na, bir bu siyasi partinin yandafl-

lar›na peflkefl çekildi. Bazen o kadar abartt›lar ki bu talan ve soy-

gun düzenini, bizimki gibi büyük zafiyetleri olan bir hukuk dü-

zeninde bile en yüksek makamlardaki kifliler dahi yüce divanla-

ra ç›kar›ld›lar, ama suçlar› sabit oldu€u halde ço€u ya zaman

afl›m› gibi ne idü€ü belirsiz bir gerekçeyle, ya da saçma sapan

aflarla beraat ettiler. Bir baklava çalan çocu€un hapise at›ld›€›
ülkede, devleti milyonlarca dolar zarara sokanlar ellerini kolla-
r›n› sallaya sallaya aram›zda dolaflmaya devam ettiler.

Bu süreçte medyam›z›n bir kesimi neredeyse 24 saat yapt›€›

seviyesiz yay›nlarla, en büyük e€lencesi ve yaflamdan ald›€›

keyfi göbek atmak olan ve baflkalar›n›n özel hayat›n› ve travmal›
iliflkilerini izlemekten garip bir haz duyan bir kitle yaratt› ülke-
de ve magazin dünyas› diye toplasan›z 500 kiflinin bile olmad›-

€› sahte, boyal›, toplumumuzun de€erlerine taban tabana z›t bir

anlay›fl› gözümüzün içine sokarak kültür anlay›fl›m›z› yerle bir
ettiler. fiehit cenazelerinin bile gazete sayfalar›nda zor yer bul-
du€u bu süreçte, medyam›z›n bu ifllere bakan kesimi bilmem

hangi mankenin hangi futbolcuyla gezdi€i, bilmemkimin kimle

nas›l kavga etti€i, kimin kime ne hakaret etti€i, kim son sevgili-

sine son model araba alm›fl, kimin selüliti daha çokmufl gibi re-
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zil bir anlay›fl› en bafl köflelerden duyurarak toplumumuzun zih-

nine kaz›maya çal›flt›. Ne yaz›k ki önemli ölçüde de baflar›l› ol-

du. Düflünmemenin, görmemenin, bilmemenin tek yolu saçma

sapan fleylerle beynimizi doldurmak ve ucunu kaç›rana kadar

e€lenmekti, ço€umuz da bunu yapt›k, çünkü bu en kolay›yd› ve

statüko taraf›ndan en çok serbest b›rak›lan›yd›. Sonuçta bize de,

birbirinin sorunlar›yla ilgilenmeyen, bencil, kendi insan›na, ken-

di kültürüne yabanc›laflm›fl, de€erlerini yitirmifl bir toplum hali-

ne dönüflmenin yan› s›ra, bir de milyarlarca dolarl›k borçla bir-

likte kara kara gelece€imizi düflünmek kald›.

Ta ki Gölcük Depremi’ne kadar bu plan asl›nda fazla da so-

runla karfl›laflmadan yürüdü. ‹flte bütün bu süreç içerisinde hiç

beklenmedik bir fley oldu. 17 A€ustos 1999 tarihinde, yüzy›l›n

en büyük do€al afetlerinden biri yafland›. Depremi takip eden

daha ilk saatlerde, fedakâr ve yüce gönüllü Türk insan›, daha

devletin kendisi bile ne oldu€unu anlayamam›flken, ülkenin dört

bir yan›ndan depremzedelere yard›ma kofltu. Herkesin sevdikle-

rine ulaflmak için yollar› doldurdu€u ilk saatlerde ve günlerde,

olay›n boyutunun fark›nda olan gençler kendi inisiyatifleriyle

kendi kendilerine organize oldular ve onbinlerce arac›n doldur-

du€u yollar› aç›k tutmay› inan›lmaz bir flekilde baflard›lar.

AKUT ekipleri de, kurtarma ve yard›m çal›flmalar›na gidenler

de bu sayede bölgeye vakit kaybetmeden ulaflabildi. Daha önce
böyle bir fley yaflamam›fl olan gençler sa€duyular›yla, deprem
bölgesine sadece arama kurtarma konusunda çal›flabilecekleri

ve yard›m malzemesi götüren araçlar› geçiren son derece etkili

bir sistem kurdular. O an›n ac›s› ile duygusal hareketlerin hepsi-
ni de, o flartlar alt›nda en uygun flekilde, bazen zor da kullanarak
durdurdular, ama o sürecin en hayati konusu olan trafi€i hep

aç›k tutmay› baflard›lar. Herkes ac›l›yd›, herkesin içi kan a€l›-

yordu, herkes korkuyordu ama ancak birlikte hareket edilirse bu
ac› daha kolay atlat›l›rd›. Bu gerçe€i akl› bafl›nda herkes fark et-
ti ve o günlerde Türk Milleti t›pk› eskiden oldu€u gibi tek bir yü-

rek, tek bir ses, tek bir yumruk oldu. Birlikte çal›flt›, birlikte a€-

lad›, birlikte yaralar›n› sard›...

Arkas›ndan da sembolik olarak bafl›n› AKUT’un çekti€i ina-

n›lmaz bir gönüllü harekat› bafllad› Türkiye’de. Ülkenin dört bir

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏440



yan›ndan gelen ve deprem bölgesinde haftalarca hatta aylarca

isimsiz birer nefer olarak çal›flan ev kad›nlar›, ö€renciler, ma-

denciler, memurlar, iflçiler, motorcular, off-road’cular ve elbette

ki her dara düfltü€ümüzde en büyük güvencemiz olan Mehmet-

çik, her yafl ve meslek grubundan, her gelir grubundan say›s›z

insan t›pk› Çanakkale Savafl›’nda, Kurtulufl Savafl›’nda oldu€u

gibi, birbirine en üst düzeyde ba€l› bir ulus gibi çal›flt›lar. Böl-

geye gelemeyenler, yaflad›klar› yerde depremzedeler için bütün

çevrelerini kullan›p tonlarca yard›m malzemesi toplad›lar, ilko-

kul ö€rencileri bile cep harçl›klar›n› depremzelere yollad›, için-

de vicdan olan herkesin yüre€i aylarca depremzedeler için çarp-

t›. Devletiyle, askeriyle, vatandafl›yla bütün Türk Milleti birlik

oldu ve ac›, korku ve çaresizlik içindeki yurttafllar›na bir nebze

olsun yard›m edebilmek için çal›flt›, çabalad›, u€raflt›, didindi.

Bu süreçte örgütlü olmas› ve yapt›€› her fleyi planl›, kurall›

ve tak›m disiplini içinde yapmas› sebebiyle AKUT, Türk Mille-

ti’nin bu gönüllü çabalar›n›n sembolik liderli€ini üstlendi ve

depremzedelere yard›m çal›flmalar› her yerde AKUT ad›yla an›-

l›r oldu. O günlerde herkes AKUT’luydu, gelen yard›m malze-

meleri bile AKUT’a diye yolland›. Yard›m malzemesi tafl›yan

kamyonlar, t›rlar önlerinde AKUT yazarak girdi bölgeye. Yolla-

r› tutan gençler önünde AKUT yazan sivil araçlara geçifl verdi-

ler sadece, gemilerle gelen malzemeleri bile limandan biz karfl›-
lad›k. Gölcük’te günlerce uykusuz, dinlenmeden, bo€az›m›zdan
do€ru dürüst bir fley geçmeden kendimizi parçalarcas›na çal›fl-

t›ktan sonra De€irmendere’deki AKUT kamp›na vard›€›mda

gözlerime inanamad›m. AKUT’un yi€it gönüllüleri hayatlar›nda
ilk kez karfl›laflt›klar› bu ölçekte bir travman›n sorumlulu€unu
gencecik yürekleriyle o kadar iyi omuzlam›fllard› ki, her gece

800 ila 1000 kiflinin kald›€›, yemek yedi€i, her yard›m malze-

mesinin ayr› ayr› depoland›€›, yollar›n fleritler halinde ayr›ld›€›,
araç girifl ç›k›fllar›n›n kontrollü yap›ld›€›, her gelene uygun bir ifl
verildi€i, her gün motorcular›n ve off-road’cular›n çevre köyle-

re yollan›p ihtiyaç tespitlerinin tek tek yap›ld›€› ve ertesi gün de

bu ihtiyaçlar›n götürüldü€ü inan›lmaz bir sistem kurulmufltu

De€irmendere’de. O günAKUT’lu oldu€um için duydu€um gu-
ruru size anlatamam. Benim arkadafllar›m, canlar›m, birlikte bin
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türlü belaya girip ç›kt›€›m kardefllerim; yüzy›l›n en büyük afet-

lerinden birinin yafland›€› bu topraklarda, sadece sa€duyular›,

çal›flkanl›klar› ve fedakârl›klar›yla en iyi haz›rlanm›fl profesyo-

nellere tafl ç›kartacak kadar iyi bir sistem kurmufllard›. Birleflmifl

Milletler’in o süreçte kamp›m›z› ziyaret eden yetkilileri bile,

a€›zlar› bir kar›fl aç›k seyrettiler yapt›klar›m›z›.

Türk insan› beklenmedik bir zamanda dara düflmüfl ve t›pk›

eskiden oldu€u gibi düfltü€ü dardan birbirine omuz vererek flah-

lanarak ç›km›flt›.

Ve o günlerde gazeteler hep; “Art›k Türkiye eskisi gibi olma-
yacak”, “Depremin küllerinden yeni bir Türkiye do€acak” tü-

ründen bafll›klar atmaya, yaz›lar yay›nlamaya bafllad›. Haks›z da

de€illerdi; Türkiye, uzun bir süredir unuttu€u birlik ve beraber-

lik ruhunu enkaz›n aras›ndan sökerek ç›karm›flt›. Bundan sonra

her fley bir baflka olacakt›, e€er birileri bu yükselifli planl› ve bi-

linçli bir flekilde durdurmasayd›...

Kitab›m›n bu bölümünde sizlere, o günlerde de€iflik gazete-

lerde ve de€iflik kifliler taraf›ndan, Gölcük Depremi’nden sonra

yaflanaca€› ümit edilen, dile getirilen anlay›fl, yaklafl›m, bak›fl

aç›s›, k›sacas› zihin haritas› de€iflimi hakk›ndaki yaz›lar› yorum-

suz olarak sunmak istiyorum. Farkl› siyasi anlay›flta olan kiflile-

rin yaz›lar›n› özellikle biraraya getirmeye çal›flt›€›m› eklemek
isterim. O günlerde içinde yurt ve insan sevgisi olan herkes ama
herkes, siyasi görüflü ne olursa olsun ayn› arzuyu, ayn› inanc›,

ayn› beklentiyi dile getirmiflti; Depremin küllerinden yeni ve
ça€dafl bir Türkiye yaratmak...

Ertu€rul Özkök, depremden sadece 3 gün sonra 20 A€ustos
1999 tarihinde Hürriyet gazetesinde “Tek kiflilik konvoylar”
bafll›kl› yaz›s›nda flunlar› söylüyordu; ((((EEEEkkkk:::: 66668888))))

Son 48 saatten bu yana Türkiye’nin her mahallesinde tek kiflilik, iki
kiflilik, üç befl kiflilik konvoylar kuruluyor. ‘Sivil toplum’ kavram›n›
sadece siyaset yapmaya indirgemifl bir toplum, flimdi gerçek sivil
örgütlenmesine bafll›yor. Deprem; bencillik ve vurdumduymazl›k
duvarlar›m›z› da y›k›yor. Türkiye 8.4 fliddetinde bir yard›m azmiyle
yola ç›k›yor. ‘Görev bafl›na yurttafllar’ hayk›r›fllar› bütün mahallele-
ri dolafl›yor, sivil toplum kendi seferberli¤ini kendi ilan ediyor. Bu-
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nun için ne bakanlar kurulu karar›, ne kanun, ne kararname gerek-
li. Yurttafl, kendi kararnamesini kendi ç›karm›fl, tek kiflilik, befl kifli-
lik, on kiflilik konvoylar halinde yola koyulmufl bile...

......

Herkesin ruhunda bir ‘AKUT atefli’. Herkes gönüllü bir
‘AKUT’çu’-Üniformas›z bir k›rm›z› üniformal›lar ordusu giderek bü-
yüyor. Türkiye’nin felaket melekleri her geçen gün sembol haline
geliyor. Ülke, uzun zamandan beri unuttu¤u ‘cemaat ruhunu’ yeni-
den kazan›yor. Bölünmüfl ruhlar, yeniden birlefliyor. Üç befl parçaya
bölünmüfl vatan, yeniden üniter ruha bürünüyor. Türkiye’nin ger-
çek sivil toplumu, bu depremin enkaz›n›n içinden do¤acak. Sivil
toplum kavram›n› siyasetin la¤›mlar›nda i¤difl eden zihniyet, bu en-
kaz›n alt›nda kalacak. Bu küllerden yeni bir toplum do¤acak. 

......

Milliyetçilik sadece bayrak dalgaland›rmakla olmuyor. Vatanse-
verlik sadece askerlik yapmakla bitmiyor. Yurttafll›k befl y›lda bir oy
kullanmaktan ibaret de¤il. Sadece devletin eli yaralar› sarmaya yet-
miyor. 

......

fiimdi Türkiye’nin bütün mahallelerinden tek kiflilik konvoylar
yola ç›k›yor. Bu konvoylar›n güzergah› sadece deprem bölgesi de-
¤il. Onlar, gerçek anlamda bir millet olmaya, gerçek anlamda bir
demokrasi kurmaya do¤ru yol al›yorlar. Her biri ‘AKUT’çu’ haline
gelen gençler, bir toplumu toplum yapan en büyük de¤erin, daya-
n›flma, yard›mlaflma oldu¤unu gösteriyorlar. 

Evet bu muazzam enkaz›n alt›ndan yeni bir Türkiye do¤uyor.

Ertu€rul Özkök, 2 Eylül 1999 tarihli Hürriyet gazetesindeki
yaz›s›nda, bu kez toplumu ciddi flekilde rahats›z eden bir af ya-
sas› ile ilgili durum de€erlendirmesi yaparken flu saptamalar› da

ekliyor;

Ancak ‹zmit Depremi flimdi Türk siyasetinde yeni bir milat yaratma-
ya haz›rlan›yor. fiimdiye kadar büyük meselelerde gözler orduya
çevrilir ve onun sorunu çözmesi beklenirdi. ‹lk defa olaya halk el
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koydu. Sessiz ço¤unluk, ilk defa sesli bir eyleme geçti. Bu, deprem
küllerinden Zümrüdüanka misali sivil kamuoyunun do¤uflunun
ikinci iflaretidir. O nedenle art›k hiçbir siyasi güç bu sese ilgisiz ka-
lamaz. Dün AKUT mi¤ferini bafl›na takmak zorunda kalan “devlet”
art›k bu yeni gücü hesaba katmak zorunda.

Ertu€rul Özkök, depremle birlikte sessiz sedas›z ortaya ç›kan

ve büyük sorumluluk üstlenen sivil inisiyatifi ve kapasitesini ilk

günden itibaren çok iyi okumufl ve yaz›lar›nda da buna yer ver-

miflti. 30 Kas›m 1999 tarihindeki Hürriyet gazetesindeki yaz›-
s›nda ise, “Sivil Rönesans: 102 AKUT” bafll›€› alt›nda ‘Do€a

Savaflç›lar›’ adl› sivil toplum örgütünün, bal›k avlarken trol a€-

lar›yla yavru bal›klara ve yuvalar›na da zarar veren trolcülerle

mücadelesine yer vermifl ve AKUT’tan sonra kurulan arama ve

kurtarma örgütlerinin say›s›n›n art›k yüzlere ulaflt›€›n› ekleyerek

flu yorumu yapm›flt›; ((((EEEEkkkk:::: 66669999))))

Türkiye 21. yüzy›l›n kap› aral›¤›nda müthifl bir sivil uyan›fl› yafl›yor.
Toplumsal hayat›n her alan›nda genç yafll›, her kesimden insan ta-
rihimizde belki ilk defa bizi ilgilendiren meselelere karfl› ‘militanca
mücadeleye’ bafll›yor. Y›llarca militanl›¤› sadece sokak siyasetinde,
afl›r› uçlarda yapt›k. fiimdi gerçek hayat›n içinde yap›yoruz. 

.....

Siyasetten, liderlerden umudu kestik. Ama ben iflte bu sivil rö-
nesansa güveniyorum.

Rauf Tamer, 23 A€ustos 1999 tarihinde Sabah gazetesindeki
köflesinde; “Herkesin ortak görüflünün, bizdeki dayan›flman›n
muazzam ama organizasyonun s›f›r oldu€u yönünde” oldu€unu
söylüyor ve flunlar› ekliyor;

AKUT’u görüyor musunuz? ‹flte gerçek Türk Gençli¤i bu. Yoksa üni-
versite bahçesinde dövüflenler de¤il. Demek ki AKUT’lar ço¤ald›¤›
zaman, o muazzam dedi¤imiz dayan›flma, bir de bilinç’le kesiflecek.

Derya Sazak, 24 A€ustos 1999 tarihinde Milliyet gazetesinde
“2000’lerin inflas›” bafll›€› alt›nda yabanc› bir gazetenin yoru-

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏444



muna yer veriyor; ((((EEEEkkkk:::: 77770000))))

The Observer gazetesi, “Türkiye’deki y›k›nt›lardan yeni umut infla
etmek” bafll›¤›n› tafl›yan yorumda, deprem felaketinin 2000’li y›l-
lardaki ‘de¤iflim’in bafllang›c› olabilece¤ini yazm›fl; 

‘Türkiye’de eskimifl ve itibar› olmayan siyasi klik, Türk toplumu-
nun son 20 y›lda geçirdi¤i de¤iflikli¤e ra¤men, köhne bir anlay›flla
iktidara as›l›yor. Ülkedeki yeni sosyal güçlerin, siyasi iktidar› ele ge-
çirmesini sa¤layacak demokratik ve orta s›n›f devrime ihtiyac› oldu-
¤unu söylemek yanl›fl olmaz. Sadece bu s›n›f, Türkiye’nin yasalara
dayal›, istikrarl› ve Avrupa ailesinin aç›k demokrasisine dayal› bü-
yük de¤iflimi tamamlayabilir. Ve 1999 depremi sadece bir trajedi
de¤il, bir bafllang›ç olarak hat›rlanabilir.’

Fikri Sa€lar, 24 A€ustos 1999 tarihinde Milliyet gazetesi’nde
flunlar› söylüyor;

Bu yüzy›l›n son do¤al facias›, bir baflka felaketi de aç›¤a ç›kard›.
Devleti yönetenler, gerçekleri bilmelerine karfl›n, halk› koruyacak,
uyaracak önlemleri almam›fl, adeta onlar› ölüme terk etmifller. Ye-
tenekli ve basiretli de¤iller, üstelik vurdumduymaz ve piflkinler. 

Her felakette yeni raporlar haz›rlan›r ama uygulanmaz. Adana
depremi sonras›, Sivil Savunma Kurulufl Yasas›’n›n yeniden düzen-
lenmesine karar verilmiflti. Ayr›ca enkaz alt› arama, kald›rma, ilk
yard›m ve imar konular›nda son teknolojiye sahip uzmanlar yetiflti-
rilmesi gere¤i ortaya ç›km›flt›. Müteahhitler cezaland›r›lacak, imar
mevzuat› gözden geçirilecekti. Hepsi lafta kalm›fl...

Oysa sivil örgütler kendini gelifltirmifl ve devletin aç›¤›n› kapa-
maya çal›flm›flt›r. Eflsiz yurttafl dayan›flmas› gösterenlere, sivil top-
lum örgütlerine, özellikle gençlere, AKUT’a ve Silahl› Kuvvetler’e
flükran borçluyuz.

.....

Uluslararas› dayan›flmaya sevinmeliyiz ve insana verdikleri de-
¤eri örnek almal›y›z... Bir facia ve bir yönetim rezaleti yaflan›yor. 21.
yüzy›la bu çökmüfl düzenle ve bu düzeni yaratanlarla girmeyelim.
Yaz›k olur!.. 
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Talat Halman, 29A€ustos 1999 tarihinde Milliyet gazetesinin
Gazete Pazar ekindeki yaz›s›nda “Deprem devrimi” bafll›€› al-

t›nda flunlar› söylüyor; ((((EEEEkkkk:::: 77771111))))

Merkezi ve yerel sistemimiz, illetlerin ve ifritlerin yaratt›¤› enkaz al-
t›nda kald›. Çünkü o illetlerle ifritlerin ço¤unu sistem kendisi besle-
miflti ya da ço¤unu do¤urtup yaflatan iblisti o sistem. Depremden
devrime yönelmekten baflka çare yoktur Türk ulusu için. ‘Yaralar›
sarmak’ gibi bir aldatmacaya boyun e¤emeyiz. Bütün ülkenin aya-
¤a kalkmas›, yüreksiz devleti, sünepe hükümeti, yanl›fl yönetimi,
yoz ideolojileri tümden ezmek üzere tümen tümen yürümesi zama-
n› gelmifltir.

.....

Depremin ve trajedinin tek gerçek kahraman› halkt›r halk. Poli-
tika, partiler, parlamento, liderler, kamu yetkilileri ve yerel yönetim-
ler, bu güçlü halk› temsil etmeye lay›k olmad›klar›n› kan›tlad›lar.
Türk ulusu, bu yar›m yamalak iktidar düzenine müstahak olmad›¤›-
n› gösterdi. 

Depremden bir ‘Yeni Türkiye’ do¤mas› zorunludur art›k. Yaflad›-
¤›m›z felaketin tek olumlu sonucu, tek hayr› bu olacakt›r.Deprem
karfl›s›nda her resmi kesim iflas etmifltir...

.....

Devlet Baba devleti ele geçiren ‘babalar’ ve ‘akbabalar’›n ve
‘flambabalar’›n insafs›z, sorumsuz, hatta gaddar düzeninden kurta-
r›lmal›...

Halka hizmet kültürü Cumhuriyet’in bafltac› olmal›... Kamu sek-
törünün umursamazl›¤›, ihmalleri, rüflvet ve yolsuzluklar›, eziyetleri
sona erdirilecektir, baflka ç›kar yol yoktur.

Irkç›l›ktan, faflizmden, kadercilikten kurtulmak zorunday›z. Ve
bu çarp›k düflünceleri istismar edenlerin elinden, dilinden.

‹nsan de¤eri kültürünü yerlefltirerek uygar olabilece¤iz. Türk in-
san›n› ekonomik bir birim, iflgücünde, savunmada bir say› olarak
de¤il, sayg›n bir birey olarak görmek zaman› geldi.
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.....

Ahlak ve erdem kültürünü yerlefltirece¤iz. En az yirmi y›ld›r bir
çete, mafya, vurgunculuk, namussuzluk ve ya¤ma düzeni içinde ya-
fl›yoruz. Kurtulaca¤›z bu çirkeften.

.....

Bütün bunlar zaman›nda yap›lsayd›, deprem böylesine viran et-
meyecekti bir bölgeyi, böylesine katliam olmayacakt›, milletçe böy-
lesine y›k›lmayacakt›k... Depremden devrime gidelim, ‘Yeni Türki-
ye’yi yaratal›m.

2 Eylül 1999 tarihinde, farkl› görüfllerde 100 kadar meslek

örgütü, vak›f ve derne€in imzas›yla, neredeyse o günkü bütün

gazetelerde, içinde de AKUT’a özellikle teflekkür edilen “Ka-

muoyuna” bafll›€›yla yay›nlanan bildiride flu saptamalar yap›l-

m›flt›; ((((EEEEkkkk:::: 77772222))))

Deprem felaketi sorunlar kadar çözümlerini de ortaya koydu. Birey-
leri ve kurumlar›yla eksiklerimizi yüzümüze vurdu; ama bunlar› dü-
zelterek gelecekte Türkiye için neler yapmam›z gerekti¤ini de gös-
terdi. 

fiimdi önümüzde keskin çizgilerle ayr›lm›fl iki yol var: Biri, yap-
t›klar›m›z›n bütünüyle do¤ru oldu¤unu, felaket nedenlerinin ‘bafl-
kalar›’ oldu¤unu savunarak, ak›ld›fl› bir didiflme-tevekkül kar›fl›m›
içinde yürümektir. Bu yolu çok iyi biliyoruz. 

Di¤er yol, her fleye yeni gözlerle bakarak, toplumun sivil ve res-
mi birey ve kurumlar›yla birlikte hereket etmesi gerekti¤ini ve birey-
lerin devlet için de¤il, devletin bireyler için var oldu¤unu kabul
eden bir zihniyetle ça¤dafl bir toplum olmaya do¤ru yürümektir.

Vecdi Tamer, 3 Eylül 1999 tarihinde Finansal Forum gazete-

sindeki köflesinde, Ertu€rul Özkök’ün 2 Eylül 1999 tarihli yaz›-
s›ndaki saptamalara kat›ld›€›n› söyler. Gölcük Depremi’nin ya-

ratt›€› sürecin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalar›ndan bi-

ri oldu€unu vurgular ve “AKUT sivil giriflimin sembolü” bafll›k-
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l› yaz›s›nda afla€›daki saptamalar› yapar; ((((EEEEkkkk:::: 77773333))))

AKUT sessiz ama giderek güçlenen ve ülkesine sahip ç›kan büyük
bir kitleyi temsil ediyor. Bu kitle geçen Çarflamba günü itibariyle si-
vil toplumu sembolize eden mi¤feri Cumhurbaflkan› Demirel ve
Baflbakan Bülent Ecevit’e giydirirken, Türk toplumsal yaflam› da ye-
ni bir mecraya girmifl oldu. 

Türk toplumunun böyle bir yenilenmeye gerçekten de çok ge-
reksinimi vard›. Toplum gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda
h›zla de¤iflirken, devlet ve hükümet kat›nda Tanr›’n›n ulu kullar› ol-
du¤unu düflünenlerin sultas› devam ediyor, modernize olan Türk
kitleleri önünde feodal koflullanmalardan bir türlü kurtulamayan
bir baflka kitle oldu¤u yerde say›yordu. Oysa, birinci kitle ikinci kit-
leyi e¤itebilir, onu daha verimli ve etkin bir pozisyona do¤ru çeke-
bilirdi. Gelin görün ki, bu ikinci kitleyi oy deposu olarak gören siya-
siler buna katlanamazd›. 

Sonra deprem oldu. Fakir insanlar›n binalar› yerle bir olurken,
7.4’e ra¤men ayakta kalan binalarda yaflayanlar›n bilinç düzeyi
yüksek olanlar› harekete geçti. Devlet deflifre olurken, AKUT gibi si-
vil örgütlerin sessiz ve etkin çal›flmalar› öyle bir noktaya t›rmand›
ki, devleti kendisinin sananlar rahats›z olup bu örgütü elefltirmeye
bafllad›. Sivil toplumun kendi inisiyatifiyle içinden ç›kartt›¤› etkin-
lik ve verimlilik düzeyi yüksek örgütler, 19. Yüzy›l›n son yllar›ndan
kalma tasar›larla üretilmifl devlet örgütü K›z›lay’la karfl› karfl›yayd›.

.....

Türkiye’nin sivil topluma geçifli ve düflünce sistemlerinin moder-
nizasyonu ‹zmit Depremi’nin sonuçlar›ndan birisi olacaksa, belki de
o zaman onbinlerce Türk vatandafl›n›n ölmesi ..... (bofluna olmaz).

Vecdi Tamer, 24 Eylül 1999 tarihinde Finansal Forum gaze-
tesindeki köflesinde “Hukuksuzluk hukuku” bafll›kl› yaz›s›nda

da o günlerde ç›kart›lmaya çal›fl›lan af yasas›n› ve cezaevlerin-
deki isyan› birçok sa€duyulu insan gibi elefltiriyor ve flunlar› ek-
liyor;

Cezaevi yetkililerini ve iflledi¤i suçun cezas›n› çeken di¤er mahkûm-
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lar› korku ve flantajla kendi saflar›na çeken; bu olmad›¤› takdirde
onlar› öldüren, yaralayan; içeride ya da d›flar›da ülkeyi ya¤malama-
ya devam eden mafya bozuntular› ve çeteler; AKUT’un temsil etti-
¤i taze sivil güçler ve TSK’n›n temsil etti¤i toplumsal dirlik sayesin-
de birgün mutlaka durdurulacak. O noktada sivil toplum da gerçek-
ten kurulmufl olacak.

Cengiz Çandar, 4 Eylül 1999 tarihinde Sabah gazetesinde,
“17 A€ustos haritas›” bafll›kl› yaz›s›nda mevcut siyasi liderlerin

toplum gözündeki sayg›nl›€› ile, Gölcük Depremi’ndeki baflar›-

l› çal›flmalar›yla toplumun yeni ulusal ve ‘sivil’ kahramanlar›n›n

sayg›nl›€›n› karfl›laflt›r›yor ve flunlar› söylüyordu; ((((EEEEkkkk:::: 77774444))))

Bu isimlere yönelik sayg›, itibar ve hayranl›k; siyasi liderlerin dola-
y›s›yla siyasi yap›n›n ‘kamu vicdan›’nda iflas›n›n belgesi. 

Bu yönde çok çarp›c› son iflaret, ‘101 imzal›’ ve gazetelerin ne-
redeyse tümünde tam sayfa yay›nlanan ilanlarla geldi. 16 A¤ustos
günü, biraraya gelmeleri hayal dahi edilemeyecek, son iki buçuk y›-
l› adeta bir ‘ideolojik iç savafl›n amans›z has›mlar›’ olarak geçirmifl
olan nice örgüt, kurulufl, dernek, yurttafl giriflimi, kimilerince ‘devle-
te sivil topumun ihtarnamesi’ diye tan›mlanan son derece anlaml›
bir metnin alt›nda imzalar›yla bulufltular. 

Böyle bir durumda, siyaset s›n›f› ne yapar? Toplumun beyin k›v-
r›mlar›ndaki bu ‘derin fay k›r›klar›’n› fark eder; ‘zihniyet devrimi’nin
‘sismik ölçüsü’nü edinir ve itibar yenilemenin yollar›n› araflt›r›r de-
¤il mi? Normali budur. Bizimkiler, depremde devletin (ve onu tem-
sil eden hükümetin) sergiledi¤i beceriksizlik ve kötü performans ne-
deniyle toplumun adalet duygular› ve otoriteye güveni zaten sars›l-
m›flken, ç›k›p bir topumun ‘adalet duygular›’ ve ‘toplum duyarl›l›-
¤›’na hakaret niteli¤inde bir af yasas› ç›kartt›lar.

Cumhurbaflkan›’n›n bunu veto etmifl olmas›, hükümetteki üçlü-
nün böyle bir kepazeli¤in alt›na yatt›¤› gerçe¤ini ortadan kald›rm›-
yor. 

Bu hükümetin flu anda somut alternatifi bulunmayabilir; ama
bu hükümetin (yani onu oluflturan siyasi kabileler) Türkiye’nin ge-
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lece¤inde yeri kalmam›flt›r. Hükümet, art›k ‘mazi’dir. 16 A¤ustos’a
aittir. 

Türkiye’nin 17 A¤ustos’tan sonra çizilen yeni ‘ruhi ve zihni ha-
ritas›’n› göremeyen hiçbir siyasi oluflum veya kiflinin, Türkiye’nin ge-
lece¤inde yeri olmayacakt›r.

Beflir Ayvazo€lu, 4 Eylül 1999 tarihinde Zaman gazetesinde

“Depremin ö€rettikleri” bafll›kl› yaz›s›nda, Gölcük Depre-

mi’nin; sivilleflmenin ve sivil inisiyatiflerin ne kadar önemli ol-

du€unu gösterdi€ini söyler ve flunlar› ekler; ((((EEEEkkkk:::: 77775555))))

fiu gerçe¤i kafam›z› duvarlara çarpa çarpa ö¤rendik; Demokrasi an-
cak sivil, örgütlü bir toplumda mümkündür. Sivil inisiyatifleri tehli-
ke olarak görüp faaliyetlerini k›s›tlamaya çal›flanlar›n as›l amaçlar›
flu; Demokrasinin önünü kesmek. Ama toplum kendi gücünün art›k
fark›na varm›flt›r; depremde bile bofl durmayan ‘aç›k toplum düfl-
manlar›’ bundan böyle o kadar rahat at oynatamayacaklar. 17
A¤ustos 1999’un yeni bir bafllang›ç olaca¤›na ben de yürekten ina-
n›yorum.

Hasan Cemal, 4 Eylül 1999 tarihinde Hürriyet gazetesindeki
“Güçlü toplum, örgütlü toplum ve demokrasi” bafll›kl› yaz›s›n-
da sivil toplum örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin önemine dik-

kat çekmifl ve “AKUT” alt bafll›€› alt›nda da flunlar› söylemiflti;
((((EEEEkkkk:::: 77776666))))

Yinelemekte yarar var;

Devlet, sivil toplumun önünü açmal›. Sivil inisiyatife köstek de-
¤il destek olmal›. Bunun hukuki ve teknik çerçevelerini bir an önce
haz›rlamal›. 

Cumhurbaflkan› Demirel, deprem felaketinde büyük bir özveriy-
le çal›flm›fl AKUT örgütünün baflkan ve yöneticilerini kabul ederken
flöyle demifl: Her fleyin devletten beklendi¤i bir ortamdan, herkesin
üzerine düfleni yapmas› laz›m geldi¤i bir ortama geçiliyor. Örgütlü
toplum güçlü toplumdur. Bir toplumda herkes baz› fleyleri kendisi-
ne görev edinirse, o toplum hakikaten sa¤l›kl› ve sa¤lam bir toplum
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haline gelir. 

K›sacas›: Sivil toplumun geliflmesi, toplumun örgütlenmesidir,
demokrasinin ete kemi¤e bürünmesidir. Devlet korkmas›n, önünü
açs›n!

Takvim gazetesi 4 Eylül 1999 tarihinde “Bir Ulusun Erdemi”
bafll›kl› bir yaz› yay›nlar. Bu yaz›dan baz› bölümleri sizlerle

paylaflmak istiyorum; ((((EEEEkkkk:::: 77777777))))

Türkiye’yi ac›ya bo¤an deprem felaketi, Türk ulusunun yüksek erde-
mini sergilemesine de vesile oldu. Depremin meydana geldi¤i ilk
dakikalardan itibaren halk, görülmemifl bir dayan›flma örne¤i gös-
terdi. 

Devletin imkânlar›ndan önce deprem bölgelerine koflan Türk
halk›, facian›n ac›s›n› yüreklerinde hissederek adeta birbirine kenet-
lendi. Türk halk›n› böylesine kaynaflt›ran ‘birlik ve beraberlik’ duy-
gusuydu.

.....

Toplumsal dinamizm, siyasetin yeniden yap›lanmas›n› ve eko-
nomik kalk›nmay› beraberinde getirecek.

.....

Türk milletinin müthifl dayan›flmas›, siyasilere mesaj niteli¤in-
de. Kendini sürekli yenileyen halk, toplumsal, ekonomik ve siyasal
alanda yeniden kalk›nman›n sinyalini veriyor. Ancak Türk milletin-
de asl›nda öteden beri var olan bu erdemi, 1984’ten sonra türeyen
ve hâlâ da var olan vurguncular, köfle dönücüler, yuppiler, flehir
burjuvalar›n›n bu duygular› anlamas› hiç de mümkün de¤il. Onlar
toplumu küçümsüyor ve küçümsedikleri bu toplumun gerçek de¤e-
rini anlamaktan çok uzaklar.

.....

Türk ulusunda öteden beri var olan birlik ve beraberlik duygu-
su, yeni bir dönemin sinyalini veriyor. Bu deprem ekonomik ve siya-
si anlamda büyük bir kalk›nmaya vesile olacak gibi görünüyor.
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Zeynep Atikkan, 5 Eylül 1999 tarihli Hürriyet gazetesindeki
“‹flte sessiz ço€unluk” bafll›kl› yaz›s›nda, kendisine ulaflan yüz-

lerce e-postada modern toplumu talep edenlerin dile getirdi€i di-

lekleri alt alta yaz›yor; ((((EEEEkkkk:::: 77778888))))

Biz T.C. vatandafllar› olarak insanca yaflamak istiyoruz. Akl›m›z› kul-
lanarak bilim ve teknolojinin nimetlerinden yararlanarak yaflamak
istiyoruz. 

Cehalet, vurdumduymazl›k ve ç›karc›l›kla iflini iyi yapmayanla-
r›, can›m›za, sa¤l›¤›m›za, maddi varl›¤›m›za ve gelece¤imize k›yan-
lar› affetmiyoruz. 

Yalan ve eksik e¤itimle bilgisiz insanlara diploma verenleri af-
fetmiyoruz. 

Bizim can güvenli¤imizden sorumlu kamu görevlilerinin iflken-
ce yapmas›n› affetmiyoruz.

Çeteleri ve çetelerle iflbirli¤i yapanlar› affetmiyoruz.

Bizim gerçekleri ö¤renmemize engel olanlar› affetmiyoruz. 

Herkes kendi sorumlulu¤unun, kendi iflinin gere¤ini yerine ge-
tirdi¤i zaman, akl›n ve bilimin ›fl›¤›nda çal›flt›¤›m›z zaman toplum
olarak onurlu ve uygar olabiliriz.

Ço¤umuz bunu yapmaya çal›fl›yoruz. Toplumun her katman›n-
da, kamu görevlerinde ve politikada yükselmenin ve itibar›n tek öl-
çüsünün iflini lay›k›yla yapmak olmas› gerekir. 

Bunun yerine adam kay›rmaya, ç›kar iliflkilerine, k›sa vadeli he-
saplara bulaflt›¤›m›z, bunlar›n kamu ç›kar›n›n ve bilim-teknolojinin
önüne geçmesine göz yumdu¤umuz için kendimizi de affetmiyoruz. 

Çal›flaca¤›z.

Biz bir cehalet ve ç›kar ortakl›¤› de¤iliz. Onurumuzla ve akl›m›z-
la yaflayaca¤›z. 

GÖZ YUMMAYACA⁄IZ.

Mesele bundan daha aç›k biçimde ifade edilebilir mi?

Erdal Atabek, 6 Eylül tarihinde Cumhuriyet gazetesindeki
köflesinde flunlar› söylüyor;
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Yer kaymas› (heyelan) da benzeri bir do¤a olay›. Nerelerin kayma
bölgesi oldu¤u önceden biliniyor. Buralara yap›laflma izni verilmi-
yor. Ama köfle dönmeci, iflbilir, iflbitirirler (Turgut Özal ve onun ide-
olojisini izleyenler baflta olmak üzere) bunlara bofl vermeyi marifet
sayarak buralar› yerleflim bölgesi yaparlar. Sonuçta buralara yap›-
lan yap›lar kaymaya bafllay›nca bunun da ad› ‘do¤al afet’ olur. 

Öyle anlafl›l›yor ki asl›nda ‘do¤al afet’ yoktur, ‘insanlar›n do¤a-
y› tan›mamalar› ve ya¤malamalar› afeti’ vard›r. 

Do¤a, yap›s› gere¤ince olan hareketleri yap›yor. Bir kuflun öt-
mesi, bir köpe¤in havlamas› kadar do¤al olan olaylar, iflin içine ‘in-
san›n ya¤mac› davran›fllar›’ girince afetlere dönüflüyor.

Elbette, y›llar önce bafllayan hatalar zinciri izlenip ortaya ç›ka-
mad›¤› için de t›pk› ‘trafik canavar›’ uydurmas› gibi ‘do¤al afet’ de-
yimi de ‘insan sorumlulu¤unu’, ‘insan yanl›fllar›n›’, ‘insan ya¤mas›-
n›’ gözler önünden kaç›ran bir mazeret oluyor.

Ve flunu ekliyor; “fiimdi art›k bütün bu zararlara karfl› ç›k-
man›n hepimizin görevi oldu€unu anlaman›n zaman›d›r.”

Süleyman A. Emre, 13 Eylül 1999 tarihinde Milli Gazete’de,
“AKUT’un kurtard›klar› ve kurtaramad›klar›” bafll›€› alt›nda flu
saptamalar› yapar;

AKUT Marmara ve Atina Depremleri’nde epeyce felaketzedeyi en-
kaz alt›ndan canl› olarak kurtard›. Büyük fedakârl›k gösterdi. Bil-
mem fark›nda m›s›n›z? AKUT’un kurtard›klar› sadece felaketzede-
lerden ibaret olmad›. Kiflilikleri despot ve fanatik huylar› enkaz› al-
t›nda kalm›fl insaf ve merhametten uzaklaflm›fl olanlardan birço¤u-
nun da bu durumdan kurtulmas›na, insanl›k alemine kazand›r›lma-
s›na vesile oldu.

.....

Görülüyor ki AKUT’un ve deprem olay›n›n k›s›r saplant›lar›ndan
kurtarabildi¤i kimseler oldu¤u gibi, kurtaramad›¤› kimseler bile
vard›r. Ama büyük milletimizin olgunlu¤u ve tolerans› karfl›s›nda
bu zümrelerin hiçbir a¤›rl›¤› mevcut de¤ildir. Hele hele 100’ü aflk›n
sivil toplum kuruluflumuzun aralar›ndaki görüfl farkl›l›klar›n› bir ke-
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nara b›rakarak bu sakin düflünce erbab› karfl›s›nda birleflmifl olma-
lar›, her bak›mdan gelece¤imizin parlak oldu¤unu göstermesi bak›-
m›ndan çok iç aç›c›d›r. E¤er bu sivil toplum kuruluflular›n›n ittfak›
güçlenerek devam ettirilirse bu güç karfl›s›nda hiç kimse duramaz
ve bu hareket giderek ülkemize tam ve kamil manada demokrasi-
nin yerleflmesine ve hukukun üstünlü¤üne ba¤l› olarak insan hak-
lar› prensiplerinin hayata geçmesine bile vesile olabilir.

Bekir Coflkun, 19 Eylül 1999 tarihinde Hürriyet gazetesinde-
ki köflesinde flu saptamalar› yap›yor;

Oysa bak›n AKUT bir sivil örgüt... Toplum örgütlenmedikçe demok-
rasi olmaz. AKUT çöküntü alt›ndaki insanlar› kurtarmaktan çok
bence y›k›nt› alt›ndaki demokrasimizin kurtulufluna önayak oluyor.
Kamuoyu örgütlenmenin anlam›n› kavr›yor. Örgütlenmeliyiz...
AKUT en son noktadaki gönüllü kurulufl. Yani çevre ya¤malan›rsa,
çürük-çar›k yap›lar kondurulursa, bilim bir kenara at›l›p plan-proje
çi¤nenirse, demirsiz-çimentosuz evler yap›l›rsa, deprem olursa, yap›-
lan y›k›l›rsa, o yap›lar›n alt›nda insanlar kal›rsa... AKUT’a ifl düflü-
yor. Oysa daha önceki aflamalarda adam gibi gönüllü kurulufllar ol-
sa, belki de AKUT’a hiç de ifl düflmeyecek.

.....

AKUT örnek olsun. Bence gün bugündür. Örgütlenmenin zama-
n›d›r. AKUT ile avunup yetinmek, y›k›lmay› beklemek ve y›k›nt›lar›n
alt›nda kalmaya raz› olmak demek de¤ilse, ne?... Çevremize, dünya-
m›za, havam›za, suyumuza, yurdumuza sahip ç›kmak için örgütlen-
meliyiz. Baflka seçene¤imiz yok...

20 Eylül 1999 tarihli Finansal Forum gazetesinde Nursel
Karsavuran, ‹stanbul Sanayi Odas› Genel Sekreterli€i görevini

yeni devralan Mehmet Kabasakal’la uzun bir söylefli yap›yor.

Mehmet Kabasakal; Gölcük Depremi’nin yurttafl-devlet iliflkisi-
ni de€ifltirece€ini ve yeni bir dönem getirece€ini söylüyor. Bu
söylefliden baz› al›nt›lar› sizlerle paylaflmak istiyorum; ((((EEEEkkkk:::: 77779999))))

Deprem s›ras›nda sivil toplum kurulufllar›n›n önemi görüldü. Ati-
na’daki deprem sonras› yard›m için giden AKUT ekibinin askeri

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏454



uçakla gidiyor olmas›, bu ekibin üyelerinin Cumhurbaflkan›, Baflba-
kan düzeyinde kabul edilmeleri bunu kavrad›klar›n› gösteriyor. Ama
uygulamalar› hep birlikte görece¤iz. Sivil toplumun art›k belli konu-
larda çok duyarl› hale geldi¤ini, depremin, Türkiye’deki yenileflme
devlet-yurttafl iliflkilerinde yeni düzenlemelere yol açaca¤›n› ve sivil
toplum kurulufllar›n›n öneminin toplum yaflam›nda artaca¤›n› dü-
flünüyorum. Yani ‘biz yurttafllar için en iyi olan› biliriz’ dönemi art›k
bitiyor gibi geliyor bana. Yurttafllar›n vergi öderken nas›l ülkeye kar-
fl› yükümlülükleri varsa, devletin de onlara karfl› hizmet yükümlülük-
leri oldu¤u, e¤itim, sa¤l›k baflta olmak üzere her alanda hem yurt-
tafllar›n bilgisini, birikimini ve refah›n› art›rmaya yönelik çal›flmalar
yapmas› gerekti¤ini, hem de ülkeyi onlarla birlikte yönetecek nok-
taya geldi¤ini düflünüyorum. Baflka türlü yönetimin mümkün olma-
yaca¤›n› görecekler. Belki çok hassas nokta ama deprem yard›mla-
r› konusunda toplum duyarl›. Bu yard›mlar›n yerinde kullan›lmas›n›
istiyor. Yard›m›n miktar›n›n ne kadar oldu¤u, nerelerde kullan›laca-
¤›n›n aç›klanmas›n› istiyor. Bu istek bugünkünden farkl› bir politika
izlenmesini gerektirecek. Art›k devlet adam›, ‘veriyorum, istedi¤ime
verece¤im’ döneminin kapand›¤›n› görecek. Bu onlar›n al›flt›klar›
politikan›n d›fl›na ç›kmalar›, yeni bir davran›fl biçimi geifltirmeleri
demek. Fakat aç›kl›k, fleffafl›k, saydaml›k ça¤›m›zda bir toplumun
ileri gitmesi için çok önemli ögeler. Ça¤dafl yönetici, ça¤dafl devlet
adam› bu yaklafl›mlara duyars›z kalamaz.

‹SO Genel Sekreteri; “Size göre o dönüflüm Türkiye için

mümkün mü?” sorusuna flu cevab› veriyor;

Olmak zorunda. Yani burada hiç kimse, benim yetkilerim daral›yor
diye düflünemez. Hay›r bu bir yaklafl›m meselesi. Ülke için politika-
c› da iyi fleyler yapmak ister. Ülke için iyi fleylerin ancak yurttafllar-
la, sivil toplum kurulufllar› ile birlikte yap›labilece¤ini görmeleri ve
böyle davranmalar› laz›m. Ça¤›m›zda baflka çözüm görmüyorum.
Bu konunun toplumun gündeminde olmas› flart. Bütün bunlar do-
¤al olarak e¤itim ile ilgili. Türkiye’de yurttafll›k bilgisini yeni bafltan
ele al›p, ilkokuldan itibaren bu çerçeve içinde okutmak laz›m. ‹n-
sanlarda yurttafll›k sorumlulu¤unu, ülkesine karfl› sorumluluklar›n›
an›msatan bilincin yerleflmesi laz›m. Bu bilincin yerleflmesi laz›m.
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Bu bilincin yerleflmesi ile toplumsal yarar› gözetmenin daha uzun
vadede kendi ç›kar›n› gözetmek oldu¤unu bilmesi gerekiyor. ‹nsan
kendi ç›kar› ile toplumsal yarar› dengeleyebilmeli. Topluma zarar
verece¤ini bile bile kendi ç›kar›n› savunmas› do¤ru de¤il. ‹flte bu
dengenin kurulmas› laz›m. Bunun için de öncelikle e¤itimden bafl-
lamam›z laz›m.

Ahmet fiafak, 24 Eylül 1999 tarihinde Ortado€u gazetesinde
“yeni bir pencere” bafll›kl› yaz›s›nda flu saptamalar› yap›yor:

Mesuliyetli makamlar bas›n önünde flikâyet etmeyi, memuriyetin
gere¤i bellediler. fiikayet ederek s›yr›lma yahut medyatik olma an-
lay›fl› geçer akçe halini ald›. Buna ra¤men sivil toplum anlay›fl› top-
lumsal düzene egemen olmal›d›r. 

Sivil toplum derken akl›ma pek çok örnek içinden AKUT geliyor.
‹çlerinde doktordan gazeteciye, mühendise kadar pek çok meslek
kuruluflu mensubu var ama AKUT bildi¤i ifli yap›yor; yani afet za-
man›nda hayat kurtarma iflini...

Amaçlar› o, araçlar› ise tarafs›zl›k. Kendilerine ›srarla Sa¤l›k Ba-
kan› hakk›nda provokatif sorular yöneltiliyor, onlar, biz politikan›n
d›fl›nday›z diyorlar. Baflar›lar›n›n s›rr› ifle ve amaçlar›na gölge düflür-
memek. 

Türkiye’de sivil toplumu bildik, klasik ayd›nlar oluflturamazlar.
Klasik ayd›nlar sivil toplum denince devlet düflmanl›¤› anl›yorlar.
Halbuki sivil toplumun en kestirme tan›m› devletten uzakt›r. Bu ta-
n›m, devlete karfl›tl›k içermez ama ondan beslenmez de. Belli za-
manlarda ortak tav›r ve birlikte hareket de vard›r. Çünkü esas olan
dirli¤in muhafazas›d›r. 

Beyinlerinin bir köflesinde devlet kavram›n› imha edenler sa¤-
l›kl› sonuç elde edemezler. Yeni bir sivil toplum penceresi açmal›y›z.

Haluk fiahin, 25 Eylül 1999 tarihinde, Radikal gazetesinde
“Kuflak De€iflimi” bafll›€› alt›nda flunlar› söylüyor; ((((EEEEkkkk:::: 88880000))))

Son 20 y›l›n köfle dönmeci, vur patlas›n çal oynas›nc›, nerede
akflam orada sabahç›, hedonist rol modellerine hiç uymayan bir ya-
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flam biçimi...

Türkiye’nin bir dönemine damgas›n› vuran hoyrat bencillik ça-
¤› galiba sona eriyor. Amerikal›lar 1980’li y›llara, ‘The Me-Decade’
yani, ‘Hep Ben Ony›l›’ ad›n› takm›fllard›. Bizimkine de ‘Hep Bana’
ya da ‘ Keyfim Bilir’ ony›l› ad›n› verebiliriz.

AKUT’çu gençlerin yükselifli de ayn› de¤iflimin iflaretidir. ‘Key-
fim Bilir’in yerini daha toplumcu ve insani de¤erler almaya bafll›-
yor. 

...

Gençlerin hayata bak›fllar›, beklentileri, yar›na iliflkin planlar› de-
¤ifliyor. Bunun bir ‘kuflak de¤iflimi’ anlam› tafl›d›¤›n› öne sürebiliriz.

Prof. Dr. Erdal ‹nönü’nün Bo€aziçi Üniversitesi’nde verdi€i
“Deprem öncesi Türkiye ve sonras›” bafll›kl› konferans›n›, 29

Eylül 1999 tarihinde Cumhuriyet gazetesi flu vurguyla yans›t›r;

AKUT’çular dünyaya sahip ç›kman›n örne¤ini verdiler. Türkiye’nin
dünyadaki yerini almas›, bizim dünyaya sahip ç›kmam›zla olur.
Deprem bizim ne kadar kaderci oldu¤umuzu gösteriyor. Kadercilik-
ten e¤itimle kurtulunur. AKUT gibi sivil toplum örgütlerinin ç›kma-
s›yla kadercilik anlay›fl›m›z de¤iflecek.

Ayd›n Demirer, 29 Eylül 1999 tarihinde Para dergisindeki
“Enkaz›n alt›ndan yeni bir ülke yaratabiliriz” bafll›kl› yaz›s›nda
flunlar› söylüyor;

Evet, do¤ru, depreme genelde çok haz›rl›ks›z yakaland›k, fazla ak-
sad›k, organize olamad›k. Ama, birçok kazanc›m›z oldu. Pek çok kü-
çük grup (hastane olsun, gönüllü birlikler olsun) mucizeler yaratt›.
‹lk kez bu tür sivil toplum kurulufllar›n›n önemini kavrad›k. Organi-
ze oldu¤umuzda neler yapabilece¤imizi gördük. 

.....

Türkiye dünyan›n en büyük 20 sanayi ülkesinden biri. E¤er dep-
rem sonras›ndaki dayan›flma havas›n› koruyabilirsek, deprem enka-
z›n›n alt›ndan yepyeni bir ülke yaratabiliriz. 
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Tevfik Diker, 30 Eylül 1999 tarihinde Star gazetesinde “Ya
de€iflin, ya da de€ifltirileceksiniz” bafll›kl› yaz›s›nda flunlar› söy-
ler;

Ülkemizde çok fleyin de¤ifltirilmesinin flart oldu¤unu söyleyen mil-
yonlarca kifli var ama, de¤iflime niyet eden herkes mutlaka bir en-
gelle karfl›lafl›yor. Öncelikle siyasi partilerin de¤iflime bugünkü or-
tamda çok acil ihtiyaçlar› varken, ilgisiz kal›fllar› sokaktaki vatanda-
fl›, ifladam›n›, sanayiciyi, esnaf›, köylüyü, fakiri, zengini, memuru
patlama noktas›na getirmifltir.

.....

Halk de¤iflim istiyor. Umut, çözüm, ifl, afl, adalet istiyor. ‹nsan-
lar faiz, zam k›skac›nda inim inim inliyor. Baflar›s›zl›¤›n yerini yeni-
lere, ‘Taze kan’lara b›rakmas›n› bekliyor. 65 milyon kifli uzun za-
mand›r baflar›ya hasret kald›. Hangi parti ‘De¤iflim’ program›n› ya-
par ve halk› inand›r›rsa, gelecek onundur.

Ergin Çimen, Evrensel Kültür dergisindeki “Ortaya ç›kan si-
vil inisiyatif büyük önem tafl›yor” bafll›kl› makalesinde o günler-

de flu saptamalar› yap›yor;

Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir Dakika Karanl›k Eylemi’nin toplumun tüm
kesim ve s›n›flar›n› ayn› eylemlilik içine sokmas›n›n nedeni, derece
ve nitelik fark› olsa da kabuk devlet d›fl›nda kalan yap›lar›n sistemin
bu iflleyiflinden memnun olmamas›n› tespitten kaynaklanmaktad›r.
Gerçekten, Susurluk koduyla belirlenen çeteleflmifl devlet yap›lan-
mas› toplumun her kesimini de¤iflik yerlerinden vurmufltur. Bu yap›-
lanma, büyük bir k›sm›n› uyuflturucu paras›n›n oluflturdu¤u kara pa-
ra trafi¤inin çeteler taraf›ndan nas›l organize edildi¤ini göstermifltir.
Bu yap›lanma birçok insan›m›z›n, ayd›n›m›z›n faili “belli” cinayetle-
re nas›l kurban edildi¤ini göstermifltir. Deprem felaketi ise Susurluk
olay›ndan çok daha gerçek bir flekilde tüm insanlar›m›z› etkilemifltir.
Çöken binalar, siyasi görüfl, ekonomik farkl›l›k tan›madan yurttaflla-
r›m›z›n yaflamlar›na son vermifl, evlerini y›km›flt›r. Bu felaketin so-
rumlular› ise bireyleri de kapsayan devlet yap›lanmas›d›r.

.....
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Toplumlar›n geliflmiflli¤ini gösteren en büyük iflaret sivil toplu-
mun geliflmiflli¤idir. Geliflmifl sivil toplum kiflileri bireylefltirirken on-
lar› ayn› zamanda toplumsallaflt›r›r. Bu geliflmifllik önce siyasete
sonraysa devlete yans›r. Türkiye toplumu, bu sürece, Susurluk iliflki-
leriyle birlikte girmifl, deprem felaketiyle belli bir olgunlu¤a ulafl-
maya bafllam›flt›r. Bu sürecin sonu yoktur. Dolay›s›yla deprem süre-
cinden sonra da konjonktürün gerektirdi¤i flekilde STÖ’ler birlikte
faaliyetlerine devam edecektir, kan›s›n› tafl›yorum.

Adana Güçbirli€i Vakf› baflkan› fiekip Karakaya, yine ayn›

dergide “Sivil toplum örgütleri ne yapmal›?” bafll›kl› de€erlen-
dirmelerinde flu düflündürücü saptamalar› yapar;

Dünya de¤ifliyor. Yaflanan bafl döndürücü de¤iflim süreci, bugüne
kadar gelifltirilmifl birçok yap›y› çat›rdat›yor, y›k›yor. 

Bilgi toplumu kavram›, ekonomik önceliklerin de önüne geçe-
rek, ça¤a damgas›n› vuruyor. Globalizasyon, küreselleflme ve enteg-
rasyon, kendi ortak de¤erlerini ve kurumlar›n› da yaratmaya ve ge-
lifltirmeye bafllad›. Bugüne kadar tek bafl›na anlam ifade eden bir-
çok kavram, bugün ancak, yeni de¤erleri de içeren kavramlarla bir-
likte kullan›ld›¤› zaman bir anlam ifade ediyor. Örne¤in, art›k yal-
n›zca “kalk›nma” demek yetmiyor, “sürdürülebilir kalk›nma” demek
gerekiyor. Yaln›zca “tar›m” demek yetmiyor, “sürdürülebilir tar›m”
demek gerekiyor. 

Hiç kuflkusuz, bu de¤iflim Dünya’n›n her taraf›nda yaflanam›-
yor. Geliflmifl ya da geliflme sürecine girmifl birçok ülke, gelece¤in
dünyas›na haz›rlanabilmek için mümkün olan her fleyi yapmaya ça-
l›fl›rken, ne yaz›k ki, dünyan›n bir bölümünde yaflayanlar için ayn›
fleyleri söylemek mümkün olam›yor. Geri kalm›fll›¤›n kader oldu¤u-
nu benimseyip, çaresizlik içerisinde yaflam›n› sürdürmeye çal›flan-
lar, olup bitmekte olanlardan da habersiz bir flekilde, kendileri için
kullan›lan kötü tercihlerin ç›kmaz›nda ç›rp›n›p duruyorlar. 

Türkiye de de¤ifliyor. Türk toplumu de¤iflim istiyor. Türk toplu-
mu, gelecekte bir gün, saflar daha keskinleflti¤inde, ça¤dafl ve uy-
gar toplumlar aras›ndaki yerini almak istiyor. Bunun için devletin
bir yeniden yap›lanma sürecine girmesi gerekiyorsa, bunu süratli
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bir flekilde gerçeklefltirilmesini istiyor. De¤iflim iste¤i, özellikle, her
kötü geliflmeden sonra daha da pekifliyor. Belli aral›klarla tekrarla-
yan krizler, toplumsal kaynaklar›n haks›z kullan›m›, kay›t d›fl›l›k, yol-
suzluklar, toplumsal fedakârl›kta uzlaflman›n sa¤lanamamas›, üre-
timin azalmas›, sosyal ve ekonomik kaynaklar›n israf›, ak›l d›fl› uy-
gulamalar toplum vicdan›n› kanat›yor. Toplum bunlar› istemiyor gi-
bi görünüyor, ama zaman farklar›yla ayn› k›s›r döngüyü yafl›yor. 

Hiçbir fley köklü ve kal›c› bir flekilde düzeltilemiyor. 

.....

Okuma ve yazma kültürü yerine, görerek alg›lama kültürünü
gelifltirdi¤imiz için bizi en çok etkileyen unsur olan Medya, bilerek
ya da bilmeyerek toplumsal de¤erler sistemimizi paramparça edi-
yor. Küntlefliyoruz. Belki de medya bize istediklerimizi veriyor, defor-
me oluyoruz, daha kötülerini istiyoruz. Medya daha kötülerini veri-
yor. Yani ne istiyorsak onu al›yoruz. 

Asl›nda her birinin birer parças› oldu¤umuz sorunlar›n çözü-
münde rol almak yerine, onlar›, bizim ad›m›za baflkalar›n›n çözme-
sini bekliyoruz. Olmuyor, çözülmüyor. Her çözüm baflka sorunlar›n
potansiyel kayna¤›n› oluflturuyor. 

Acaba flikâyetçi oldu¤umuz, düzeltilmesini baflkalar›ndan bek-
ledi¤imiz sorunlar› bizzat kendimiz mi yarat›yoruz. Acaba onlar›n
her birinin oluflmas›nda flahsi sorumlulu¤umuz mu var? 

Afla¤›daki sorular›n yan›t›n› nas›l verebiliriz? 

· Çocuklar›m›z› fliddet kültürü ile mi, sevgi kültürü ile mi yetiflti-
riyoruz? 

· Çocuklar›m›za “ben” bilinci mi, “biz” bilinci mi afl›l›yoruz? 

· Bir toplumsal uzlaflma kültürü gelifltirebildik mi? 

· De¤erler sistemi oluflturup onlar› yücelttik mi, yoksa varolan
de¤erler sistemini mi kaybediyoruz? 

· Tercihlerimizi bireyci ak›ldan yana m›, ortak ak›ldan yana m›
kulland›k? 

· Hayat›n izlemek yerine, kat›lmak oldu¤u gerçe¤ini anlayabil-
dik mi? 
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· Kendimize ve baflkalar›na iliflkin ortak standartlar gelifltirebil-
dik mi, yoksa kendimiz için istediklerimizle, baflkalar› için istedikle-
rimiz farkl›lafl›yor mu? 

· Üretimden yana m›, ranttan yana m› tav›r ald›k? 

· Bizi temsil edenlere, tercihlerimizi, toplumdan yana m›, kendi
ç›karlar›m›zdan yana m› yans›tt›k? 

· Etik de¤erlere mi, yoksa nas›l sa¤lanm›fl olursa olsun baflar›ya
m› prim verdik? 

· Yurttafl olmak ne demektir, hiç düflündük mü? 

Bu sorulara verilen yan›tlar olumlu olabilirdi. E¤er öyle olsayd›,
biz bugün kedinin kuyru¤unu yemesi gibi, bir k›s›r döngü yafl›yor
olmazd›k. 

Peki nas›l düzelecek? Biz nas›l düzeltece¤iz? 

Hiç kuflkusuz de¤iflimi kendimizden bafllatarak. Art›k fark›na
varmal›y›z ki, yanl›fl yöne giden bir trende, hangi kompart›manda
oldu¤umuzun herhangi bir faydas› yok. Sonuçta hep birlikte yanl›fl
yere gidece¤iz. 

Düzelme ve düzeltmede Sivil Toplum Örgütlerine büyük görev
düflüyor. 

Sivil Toplum Örgütleri, yaflamsal tercihlerin yans›t›ld›¤› plat-
formlar olacak. Bireyler kendilerini bir örgüt yap›s› içinde ifade ede-
cekler. Ayn› amaç için birlikte olan insanlar, kendi geleceklerine ilifl-
kin her konuda görüfller üretecekler, tart›flacaklar ve do¤ru sonuç-
lar elde edecekler. Birlikte olanlar ve ayn› yerden bakanlar yaln›zl›k
duymayacaklar, güven duygular› pekiflecek. Ortak akl› çal›flt›rarak,
sorunlar›na kiflisel ç›karlar›na uygun çözümler gelifltirmek yerine,
herkesin ç›kar›na uygun çözümler üretecekler. 

Örgütlü bir yap› içerisinde, “ben merkezci” davran›lamayaca¤›
için uzlaflma kültürü geliflecek. Farkl› düflünenler farkl›l›klar›n› koru-
yacaklar ancak ortak de¤erler üzerinde iflbirlikleri geliflecek. 

Kaybolan de¤erler sisteminin yeniden inflas› için çal›fl›la-
cak.Toplumsal de¤erler sistemi gelifltikçe, kötü uygulamalar için
refleks tepkiler geliflti¤i görülebilecek. 
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Bugün var olan yükselen de¤erler yerine etik de¤erlerin gelifl-
mesiyle; herkesin flikâyetçi oldu¤u birçok konunun, gelifltirilecek
toplumsal denetim mekanizmalar›n›n bariyerlerine çarp›p yok ola-
ca¤›n› görme imkân› bulunacak. 

Sivil Toplum Örgütlerinde bireyler, mümkün olan›n en iyisini,
sonucunun ne olaca¤›n› düflünmeden yapmay› ö¤renecekler. Tek
bafl›m›za çözmeye gücümüzün yetmeyece¤ini düflündü¤ümüz bir-
çok sorunu, birlikte çok rahat çözebilece¤imizi görece¤iz. Kendi so-
runlar›m›z› kendimiz çözmeyi ö¤renece¤iz. Sorunlar›m›z› baflkalar›-
na ihale etme al›flkanl›¤›ndan vazgeçece¤iz. Bütün bu süreçler ya-
flan›rken, Sivil Toplum Örgütleri kendilerini de gelifltirecekler. Birey-
sel bazda yaflamsal al›flkanl›klar olarak gelifltirdi¤imiz ve adeta üze-
rimize sinen birçok kötü al›flkanl›¤› da terk edece¤iz.

20’den fazla düflünen insandan yapt›€›m yukar›daki al›nt›lar

asl›nda o günlerin büyük özlemini, daha do€rusu eflyan›n tabi-

at›na uygun olarak olmas› gerekeni ifade ediyordu.Ancak ne ya-

z›k ki bofla ç›kar›ld›lar...

Gölcük Depremi, ola€anüstü can ve mal kay›plar›n›n yan› s›-

ra, Türkiye’de ilk kez böylesine güçlü bir sivil inisiyatif alg›s›-

n›n da gündeme gelmesine sebep oldu. Ülkenin dört bir yan›n-
dan bölgeye ak›n ak›n gelen her yafltan ve sosyal çevreden in-
sanlar; ‘gönüllülük’, ‘sorumluluk’, ‘insan hayat›’, ‘yurt sevgisi’
ve ‘insan sevgisi’ gibi kavramlar›n etraf›nda odaklanarak, o gü-
ne dek görülmemifl bir birliktelik ruhu ve sosyal sorumlulukla,

kendilerinin bile flafl›rd›€› boyutta büyük ifllere imza att›lar. Ay-

n› süreçte, medya da sahip oldu€u teknoloji ve kamuoyu olufl-
turma konusundaki do€ru inisiyatifi ve süratli ve etkin haberci-
li€iyle Gölcük Depremi’nin bütün dünyaca anlafl›l›p, do€ru yo-

rumlanmas›n› sa€lad›lar.

Bafllang›ç sürecinde son derece sa€l›kl› yorumlanan ve ülke-

nin uzun zamand›r ihtiyaç duydu€u birliktelik ve dayan›flma
duygusunu yaratt›€› için, çok olumlu ça€r›fl›mlar ve mesajlar ta-
fl›yan bu yorumlar ve yay›nlar bir süre sonra unutuldu ve yerini

yine magazin anlay›fl›na b›rakt›. Yakalad›€›m›z büyük f›rsata

ra€men bir süre sonra yine bafllad›€›m›z yere döndük.
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Ülkede zamana ba€l› birtak›m iyileflmeler ve geliflmeler elbet-

te ki oluyor ve olacak da. Bunu yads›d›€›m›n düflünülmesini iste-

mem, ancak ideal olandan çok uzaktay›z. Hâlâ eski al›flkanl›klar,

eski düzen, eski tas, eski hamam devam ediyoruz hayat›m›za.

As›l y›k›lmas› gereken eski köhne, kal›p ve statükocu yaklafl›m›,

içindeki bütün sosyal ve ekonomik kay›plar›yla birlikte ne yaz›k

ki küçük flekil de€ifliklikleri ile ayn› flekilde sürdürüyoruz.

Statüko de€iflimi istemiyor, her fley eskisi gibi kals›n diye

bast›r›yor diyerek kestirip atmak da do€ru olmayacakt›r. Statü-

ko, de€iflimi kendi yönetebilece€i ve pozisyonunu yitirmeyece-

€i h›zda istiyor. Ama bu daha bafltan zaten de€iflimin özüne ay-

k›r›. De€iflim süreçleri en h›zl›lar ve en ak›ll›lar taraf›ndan yöne-

tilirse ancak kitlelerin zihin haritas›n› da olumlu ve kal›c› olarak

de€ifltirir. Yoksa aman kontrol elden gitmesin diye magazinle,

televoleyle, futbolla sürekli frenlerseniz ülkeyi, baflkalar› uzaya

giderken siz kaplumba€a h›z›yla ilerlersiniz ve geliflmifl devlet-

lerle aran›zdaki makas giderek büyür.

Türkiye’nin iyice köhneleflmifl, çürümüfl, bozulmufl zihin ha-

ritas›, a€›rl›kl› olarak siyaset sahnesinde egemenli€ini sürdürdü

y›llarca. Ancak oradan da bütün ülkeyi ve neredeyse bütün ku-

rumlar› etkiledi. Art›k gündelik lisan›m›za girmifl “Devletin ma-
l› deniz, yemeyen keriz” gibi bir sözün varl›€› hepimizi y›llar ön-

ce korkutmal›yd› bence. “Odunu koysam seçtiririm”, “kim ne
veriyorsa befl lira fazlas›n› verece€im”, “bize plan de€il pilav
laz›m”, “demiryolu komünist rejimlerin kulland›€› bir araçt›r”,
“verdimse ben verdim”, “anayasay› bir kere delmekle bir fley
olmaz”, “her ile havaalan›”, “herkese iki anahtar”, “her ma-
halleye milyoner”, hatta bu iddia yetmemifl olacak ki sonradan
“her mahallede yüz trilyoner” gibi ülke gerçekleriyle örtüflme-
yen iddia ve vaatlerle seçmenin duygular›na ve hayallerine oy-

nay›p, sonuçta sadece vatandafl›n hayallerini y›kmakla kalma-

y›p, ayn› zamanda ülkenin de gelece€ini dinamitlemekten baflka
bir fley de€ildi bütün bu yap›lanlar.

Bu tür vaatler her seferinde ifle yarad›, çünkü vatandafl›n akl›-
na de€il duygular›na hitap ediyordu. Ony›llard›r yaflad›€› iflsizlik,

yoksulluk, sosyal güvencedeki s›k›nt›lar, yolsuzluk ve rüflvetin

ülkede yaratt›€› tahribat ve eflitsizlik, adaletsizlik çemberinde
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h›rpalanan, çaresizlik içinde, örgütsüzlü€ünden dolay› ne yapa-

ca€›n› bilemeyen vatandafl hep inanmak istedi; birilerinin art›k

kendisine yalan söylemedi€ine inanmak istedi her seferinde.

Ama ne yaz›k ki Türkiye’de siyaset sahnesi ahlaki ve hukuki de-

€erlerin en çok zafiyete u€rat›ld›€› alanlar›n bafl›nda geliyordu.

Bu nedenle bu tür, yak›n dönemde gerçekleflmesi mümkün

olmayan vaatleri ortaya atan siyasi partiler ve liderler, her sefe-

rinde çilekefl ve iyi huylu Türk insan›n›n oyunu almay› baflard›

ama karfl›l›€›n› hiçbir zaman vermedi. Bu bozulma asl›nda ülke-

deki hemen her yerde yaflan›yor ancak gerçek bir yüzleflme ile

karfl›lafl›ncaya dek yaratabilece€i tehditler ve zay›f noktalar›m›z

ortaya ç›km›yor. 17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi imar aflar›-

n›n, plans›z kentleflmenin, kaçak yap›laflman›n, kontrolsüz gö-

çün ve en önemlisi asl›nda birinci derece deprem bölgesi olan

bir co€rafyaya, ülkeye geliflmifl bir demiryolu a€› yapamad›€›-

m›z için neredeyse bütün a€›r sanayi yat›r›m›n›n kurulmas›n›n

ne kadar yanl›fl bir seçim oldu€unu da gözler önüne serdi.

Peki bugün, 45 saniye içinde bafl›m›za gelen bütün bu ac›la-

r›n, can ve mal kay›plar›n›n as›l sorumlusunun, 1950’lerdeki ka-

ra tafl›mac›l›€›n›n demiryolu yerine karayolu üzerinden yap›l-

mas› karar›n› veren ve bütün yat›r›mlar› da bu yönde yapt›ran si-

yasiler oldu€unu hat›rlayan var m› içimizde? 1950’lerin politik
tercihinin bedelini, yar›m yüzy›l sonra, o karar›n alt›na imza
atanlar›n torunlar› diyebilece€imiz bir kufla€›n ödemek zorunda

kalmas›, art›k flu k›sa dönem menfaatler üzerine kurulu zihin ha-

ritam›z› kesin olarak de€ifltirmemiz gerekti€ini hâlâ gösteremi-
yor mu bize?

Küreselleflen dünyada bizden baflka herkes sonuç odakl› ha-
reket etmeyi ö€renmifl görünüyor. Biz ise toplum olarak hâlâ gü-

nümüzü kurtarmay› ve günü iyi geçirmeyi hedefleyerek hareket

ediyoruz. ‹leride, uzun vadede neler olur, bu yapt›klar›m›z›n so-
nu nereye gider gibi hesaplar›m›z yok. Bu kadar borç içinde
olan, her gün flehit cenazelerinin geldi€i, her türlü adi ve örgüt-

lü suçun en üst düzeylerde bile ifllenebildi€i bir ülkede biz hâlâ

magazinle yat›yor futbolla kalk›yoruz, saçma sapan sonu gel-

mez dizilerle beynimizi uyuflturup zaman›m›z› geçiriyoruz, ama
nereye kadar diye de bir kez olsun sormuyoruz. 17A€ustos Dep-
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remi bile bizim toplum olarak ne kadar günü kurtarma odakl› bir

yap› içinde dönüp durdu€umuzun kan›t›d›r bence. Birinci dere-

ce deprem bölgesi olan ve Kuzey Anadolu Fay hatt› gibi dünya-

n›n en aktif fay hatlar›ndan birinin çevresine neredeyse bütün

a€›r sanayi yat›r›m›m›z› yapm›fl›z, bütün fabrikalar›m›z› buraya

kurmufluz; neden? Çünkü ‹stanbul’a, sermayeye yak›n. Ama

oras› deprem bölgesiymifl, y›k›c› bir depremde can kay›plar› bir

yana ekonomik olarak büyük zarar görürmüflüz gibi konular›,

sorumlular›n ciddiyetle düflündü€üne bile flüpheliyim. Bir ifl ya-

pacaksak ak›l, bilim ve sa€duyu taraf›n›, sosyal fayda taraf›n› da

düflünmek zorunday›z. Yoksa her buldu€u bofllu€u o an elinin

alt›nda ne varsa onunla dolduran çocuklara benzeriz. Devlet ida-

resi çocuk oyunu gibi yap›lmamal›.

‹flte 17 A€ustos Depremi’nde aya€a kalkan ve ülkesinin so-

runlar›na sahip ç›kan sivil toplum ve sivil inisiyatif, bütün bu

beklentileri karfl›layabilecek ve de€iflimleri yapabilecek, yapt›-

rabilecek güçteydi asl›nda. E€er devam› getirilebilseydi, afete

dayan›kl› toplum olmakla bafllay›p, toplumsal hayat›n içinde yer

alan kültürden sa€l›€a, insan haklar›ndan adalete, e€itimden

spora, sanattan ekonomiye, bilimden e€lenceye ne kadar unsur

varsa tamam›nda bir genel iyilefltirme, gelifltirme ve ça€dafllafl-

ma yaflanacakt›. Deprem yaralar›n› sararken kendini gösteren

birlik ve beraberlik duygusundan beslenen zihin haritas› de€ifli-
mi bütün yaflam al›flkanl›klar›m›z›, kendimizi ve baflkalar›n› ko-
numland›rd›€›m›z yeri, ahlak ve hukuk konusundaki düflüncele-

rimizi, yurttafl olmaktan anlad›€›m›z› ve daha birçok baflka fleyi

yeni bafltan tan›mlayacak ve ülkenin ça€dafl medeniyetlerin üze-
rine ç›kmas› için gerekli motor gücü yaratacakt›.

17 A€ustos’un haftas›nda, dilimize oturmufl, filmlerde, rek-
lamlarda bile kullan›lan; “ne o, sen mi kurtaracaks›n bu memle-
keti” umutsuz alayc› ifade flekli, yerini güçlü bir; ““““eeeevvvveeeetttt bbbbiiiizzzz kkkkuuuurrrr----

ttttaaaarrrraaaaccccaaaa€€€€››››zzzz””””a b›rakm›flt› bile. Ne yaz›k ki bugün için bu sinerjiyi

ve tarihsel f›rsat› elimizden kaç›rm›fl durumday›z.

Toplumu oluflturan di€er yap›larla birlikte ve birbiriyle uyum

içinde çal›flan, ulusal menfaatler çerçevesinde oluflan bir Sivil

Toplum a€› ve medya, bugün için hâlâ en büyük ihtiyaçlar›m›z-
dan biri olarak karfl›m›zda duruyor. Gerçek de€erine ulaflabilme-
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si için, en az bilginin varl›€› kadar, bilginin do€ru yorumu ve

do€ru kullan›larak hayata geçirilmesi ve davran›fl de€iflikli€ine

yol açmas› gerekmektedir. Yoksa sadece kaynakçalarda kalan ve

eyleme dönüfltürülemeyen bilgi sorunlar›m›z› çözmekten çok

uza€a düfler ve ülkemiz çeflitli sebeplerden dolay› süregiden

ekonomik zorluklar içinde a€›r f›rsat maliyetleri üstlenmeye de-

vam eder.

Bu f›rsat maliyetleri tek tek belki çokmufl gibi görünmez ama

toplam› öyle bir noktaya gelebilirki, gün olur; Irak’›n kuzeyine

ulusal menfaatleriniz için operasyon yapman›z gerekti€inde kar-

fl›n›za bir engel olarak ç›kar veya AB’den görüflmelerin devam›

için bir tarih alabilmek ad›na olmayacak tavizleri verdirir K›b-

r›s’ta size.

Büyük önderimizAtatürk, “Çal›flmadan, ö€renmeden, yorul-
madan rahat yaflaman›n yollar›n› aramay› al›flkanl›k haline ge-
tirmifl milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve
daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.” der-

ken acaba bugünlerimizi mi öngörmüfltü?

Bunlar afl›lmaz engeller de€ildir elbette, hele Türkler için...

Ama bunun önkoflulu da en üst düzeyde bir milli birlik ve bera-

berlik ve dayan›flma duygusudur. T›pk› Kurtulufl Savafl›’m›zda,
17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi sonras›nda oldu€u gibi.

Atatürk, 1935 y›l›nda milli birlik duygusunu bak›n nas›l ifa-

de etmifl;

Bir yurdun en de¤erli varl›¤› yurttafllar aras›nda milli birlik, iyi ge-
çinme ve çal›flkanl›k duygu ve yeteneklerinin olgunlu¤udur. Millet
varl›¤›n› ve bütünlü¤ünü korumak için bütün yurttafllar›n›n can›n›
ve her fleyini derhal ortaya koymaya karar vermifl olmak, bir mille-
tin en yenilmez silah› ve koruma arac›d›r. Bu sebeple Türk Mille-
ti’nin idaresinde ve korunmas›nda milli birlik, milli duygu, milli kül-
tür en yüksekte tuttu¤umuz idealdir.

Hani nerede, var m› göreniniz son y›llarda yayg›n medyada

bu tür duygular›? Varsa yoksa bölücülük, etnik kökeninden tut-

tu€u futbol tak›m›na kadar, bitirdi€i okuldan yaflad›€› flehre ka-
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dar, ekonomik gelir grubundan siyasi çizgisine kadar hepimizi

alt kimliklere bölmek, herkesi alt kimli€i ile tan›mlan›r hale ge-

tirmek ve ayn› vatan›n yurttafllar›n› taraflara bölmek, Lozan

Antlaflmas›’na ayk›r› olarak Alevi ve Kürt kökenli vatandafllar›-

m›za az›nl›k statüsü verilmesini talep etmek, üniter devlet yap›-

m›z› bozup federatif bir yap›y›, eyalet sistemini getirmeyi iste-

mek, Ermeni soyk›r›m›n› ifllediniz kabul edin art›k bask›lar›,

K›br›s’tan çekin askerlerinizi demek, ülkenin temel tafllar›ndan

biri olan laikli€i yeniden tan›mlama gayretleri, vs. vs.

Biz Anadolu’nun en az bin y›ll›k hâkimi olan, Anadolu’nun

geçifl topraklar› olmas› sebebiyle de pek çok etnik unsurun kar›-

fl›m›n› da içinde bar›nd›ran bir milletiz. Atatürk bu tan›m›; “Tür-
kiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halk›na Türk milleti denir” di-
ye yapm›fl ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözüyle de perçinle-

miflti. Burada herhangi bir etnik köken vurgusu yok, ki zaten gü-

nümüzde pek az devlet ›rksal safl›k üzerine kuruludur. Türkiye

Cumhuriyeti, emperyalist güçlere karfl› vatanlar› u€runa kanlar›-

n›n son damlas›na kadar birlikte mücadele veren Anadolu insa-

n›n›n ortak eseridir. Osmanl› ‹mparatorlu€u’nun miras›na sahip

olan Anadolu’nun bin y›ll›k hâkim unsuru Türkler de, yeni Dev-

letlerini bu ilkelerle kurmufllard›r. Bu millet tan›m›nda birlefltiri-

cilik, bütünlefltiricilik, en önemlisi de eflitlik ve büyük ve özve-

rili mücadelelerin ard›ndan Türkiye Cumhuriyeti gibi ça€dafl bir
devlet kurman›n onurunu eflit olarak paylaflmak vard›r, ki taviz
verilemeyecek bir tek konumuz varsa e€er o da bu olmal›d›r.

Bugün göçmenler taraf›ndan kurulmufl Amerika’n›n New

York’unda zencisinden, hispani€ine, Taylandl›s›ndan, Ukraynal›-

s›na kimi çevirip “nerelisin” diye sorarsan›z sorun, çekik gözle-
rine, koyu renk tenine, etnik yüz hatlar›na bakmadan size “Ame-
rikal›y›m” der. Çünkü Amerikal› olmak, bir ›rkdafll›€a, kan ba€›-

na ba€l› bir fley de€ildir. Onlar için Amerikal› olmak; Amerikan

de€erleri ileAmerikan topraklar›nda,Amerikal› gibi yaflamak de-
mektir, ki do€rusu da budur. Gerçek Amerikal›lar›n K›z›lderili-
ler oldu€unu ve öldürülmeden sa€ kalmay› baflaranlar›n torunla-

r›n›n da bugün son bireyleri ile kamplarda yaflad›klar›n› unutma-

y›n. Avustralya da böyledir, Brezilya da böyledir, hatta küresel-

leflme ve nüfus hareketlerinin kolaylaflmas› ile birlikte neredeyse
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bütün devletler art›k bu hale geçmifl durumdad›r. ‹ngiltere’de bi-

le gidin bakal›m beyaz bir ‹ngiliz görene kadar kaç tane zencinin,

Hintlinin veya Çinlinin yan›ndan geçeceksiniz. Küreselleflen

dünyada bu durum da asla bir sorun de€ildir. Bilakis bu kültür

çeflitlili€ini rekabet avantaj›na çevirebilen devletlere büyük bir

dinamizm de getirir. Amerika, bütün dünyadan çekti€i beyin gö-

çüyle yeryüzünün en üstün medeniyetini ve en yüksek refah›n›

kurar ve tabi ki tarihin gördü€ü en muazzam askeri gücünü de...

Geçmiflte de atalar›m›z Osmanl› Devleti’nde 72.5 milletin siner-

jisinini ayn› co€rafyada buluflturmufl ve tarihin o güne dek gör-

dü€ü en muazzam imparatorluklardan birini kurmufltu. Do€an›n

kural›d›r; besin zincirinin en üst halkas› aslan bile yaralan›nca

veya ihtiyarlay›p güçten düflünce, güçlü zaman›nda yan›na yak-

laflmaya bile cesaret edemeyen s›rtlanlara yem olur. Birlik ve be-

raberli€ini korumay› beceremeyip güçten düflen Osmanl›’ya da

öyle oldu...

Tarih, ders almas›n› bilmeyenler için tekerrürden ibarettir.

Hayattan ders almas›n› bilenler ac› dersleri sadece bir kez yaflar-

lar ve bunlar›n tekrar yaflanmamas› için kendilerinden sonraki

kuflaklara ac› deneyimlerini aktararak önlemlerini al›rlar.

Çok kültürlülü€ü büyük bir verimlilikle kendilerine uygula-

yanlar nedense bizim de benzer iliflkilerle bir millet olabilece€i-
mizi bize çok görüyorlar. Burada uyan›k olmal› ve onlar›n bu
oyunlar›n› bofla ç›karmal›y›z. fianl› ama bazen de ac›larla dolu

tarihimizden ders almam›z gerekir.

Bölücü hareketlere asla ve asla izin vermemeliyiz. En güçlü

devletlerin bile gelmekte olan de€iflimlere karfl› daha dayan›kl›
olabilmek için birlikler kurdu€u bir ça€da, bölünen devletler
kaybetmeye mahkûmdur. Bölünmenin sonucunda herkes kaybe-

der. Güçlü, büyük ve tek bir ulusal güç olman›n avantajlar›, ka-

pasitesi, çevresindeki etki alan›, dünya üzerindeki a€›rl›€› ve ge-
lece€in belirsizliklerine karfl› dayan›kl›l›€› bambaflkad›r. Bölü-
nüp bir fley olaca€›n› zannedenler de k›sa süre sonra, kendileri-

ne verilen sözlerin hiçbir zaman tutulmayaca€›n› görmek zorun-

da kal›rlar ve kendilerini kullanan devletlerin dönemsel menfa-

atlerine göre oyunca€› olmaktan baflka bir fley de olamazlar.
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Ancak bu sözlerimden umutsuz oldu€um anlafl›lmas›n; ben

umudumu yitirmem. Sadece ülkeye çok k›ymetli bir zaman dili-

mi kaybettirdiler, ona k›zg›n›m. Onlar›n korktu€u yere yine ge-

lece€iz, sadece biraz daha geç...

Sokrates’›n dedi€i gibi; “hakikate benzemekle, hakikat ayn›
fley de€ildir.” Türkiyem bunu da anlayacak bir gün, umar›m be-

deli çok a€›r olmadan anlar...

Bu bölümün son al›nt›s› olarak Melih Afl›k’›n 12 Eylül 1999

tarihinde Milliyet gazetesinde, “AKUT ve gençlik” bafll›kl› yaz›-
s›n›n bütününü sizlerle paylaflmak istiyorum; ((((EEEEkkkk:::: 88881111))))

Gençlerimizle övünmeyi, gururlanmay›, umutlanmay› özlemifliz...
AKUT’a gösterilen büyük ilginin ve sevginin alt›nda kuflkusuz biraz
da bu özlem yat›yor. Peki ama neden her alanda AKUT gibi bafla-
r›l›, a¤›rbafll›, özverili gençlik gruplar›m›z yok... Neden gitti¤i yerden
ses getiren gençlerimizin say›s› bir elin parmaklar›n› aflm›yor? 

Bunun bafll›ca nedeni devletin bir gençlik politikas›n›n olmay›-
fl›d›r... Asl›nda devletin gençlik politikas› vard›r. Ama bu gençlik po-
litikas› gençlerin kendilerini yetifltirmesi, örgütlenmesi, ülke düzeyi-
ni ve ça¤› aflmas›na dönük destekleyici politika de¤ildir. Ya nedir? 

fiudur... Liselerde ve özellikle üniversitelerde gençlerin izlenme-
si... E¤er örgütlenmeye çal›fl›yorsa derhal da¤›t›lmas›, genç yaflta
ezilmesidir. 

Devletin en büyük korkusu gençlerin ülke meseleleriyle ilgilen-
mesi, üzerinde düflünmesi, düflüncelerini söylemesi, her türlü soygu-
na, vurguna, çürümüfllü¤e karfl› ç›kmas›d›r. Devletin politikas›
gençleri korkutmak, bir araya gelmelerini önlemek, ülke meselele-
riyle ilgilenmekten onlar› al›koymakt›r. 

E¤er hâlâ ülkesine sahip ç›kmaya yeltenenler olursa... Bunlar› il-
legal örgütlenmelere itmek... Onlar› yasad›fl› örgütler içinde toplad›k-
tan sonra devlet güçlerini ve ceza yasalar›n› tepelerine indirmektir.

Bizim üniversiteye giriflimiz 1964 y›l›d›r... Aradan geçti 35 se-
ne... Bu 35 senede izlenen gençlik politikas›n›n ana ekseni hep bu
olmufltur. Gençli¤e bu ülkenin gelece¤i olarak bak›lmaz. Gençli¤e
hep korkuyla bak›l›r. Çünkü gençler yüreklerinden gelen do¤al ses-
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le toplumsal alanda hep iyiyi, güzeli, do¤ruyu isterler. Türkiye’ye
son y›llarda egemen olan ya¤mac›, talanc›, kapkaçç›, üçkâ¤›tç› kat-
manlar›n en büyük korkusu temiz ve yürekli gençliktir. Ve ülkenin
gençlik politikas›na bu korku egemendir. Sapland›¤›m›z ç›kmazla-
r›n temelinde gençli¤i ezmeyi, onlar›n temiz duygular›n› öldürmeyi
hedefleyen ucuz ve günahkar politikalar yatar.

AKUTla övünüyoruz... Her alanda AKUT’lar›m›z olsun istiyoruz.
Bunun olmas› için toplumsal sa¤duyuyu ise bir türlü ortaya koya-
m›yoruz. 

Yaz›k günah... Hem gençlerimize... Hem ülkenin yar›nlar›na...

Bu yaz› üzerine söyleyecek çok sözüm yok sadece flunu ha-

t›rlatmak isterim. Devlet soyut bir kavramd›r ve kendi kendine

bir irade gelifltiremez. Burada bahsedilen gençlik politikas›

gençleri durdurmak olan devlet iradesi, devletin gücüne s›rt›n›

dayay›p kendi menfaatleri için irade gelifltiren statükodan besle-

nenlerin ortak iradesidir.

Keflke bu duygular› o günün coflkusu, heyecan› ve inanc›yla

bu kadar anlaml› ve güçlü dile getiren ve gelecekte bambaflka ve

›fl›l ›fl›l bir Türkiye’nin resmini gören ayd›nlar›m›z, sürecin de-

vam›n›n da ayn› coflku, heyecan ve inançla takipçili€ini yapsa-
lard›. Bir fikir önderi olman›n birinci sorumlulu€u yol göster-
mekse, en az onun kadar önemli paralel sorumlulu€u da, göster-

di€i yolu gücü yetti€ince sonuna kadar ayd›nlatmakt›r. Keflke,

bu yaz›lardaki ruh halini güçlendirebilmek için her gün bize ha-
t›rlatsalard› de€ifltirmek zorunda oldu€umuz hastal›kl› anlay›fl›-
m›z›, kay›plarla dolu köhne zihin haritam›z› ve en önemlisi bu-

nu fark etmek için ödedi€imiz bedelleri. Keflke, o günlerde ar-

kas›nda durduklar›, alk›fllad›klar› AKUT’a ve flahs›ma 6-7 ay
sonra birbiri ard›na sald›r›lar bafllad›€›nda, en az›ndan ayd›n so-
rumlulu€uyla, “bu iflin e€risi do€rusu nedir” diye sorsalard›. Da-

ha dün ideal Türk genci diye tan›mlanan, her yerde örnek göste-

rilen, karfl›l›ks›z hizmetleriyle herkesi duyguland›ran, cumhur-
baflkan›ndan genelkurmay baflkan›na, baflbakandan bakanlara,

sokaktaki vatandafla kadar herkesin takdir etti€i bu çocuklar;

rant kavgas›n›n, paralar› cebe indirmelerin, anti demokratik uy-
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gulamalar›n suçlusu ilan edildi€inde, bize iflin asl›n› astar›n› so-

rup, ö€renmek isteselerdi, bize ilk hesab› onlar sorsalard›.

AKUT; bugün kendine seçti€i misyonda, ki bunu sadece zor

koflullarda fiziksel arama ve kurtarma yapman›n da ötesinde bafl-

ka ve belki de daha önemli bir düzlemde tan›mlamak daha do€-

ru olur. Bizlerin as›l görevi; sivil inisiyatifin gücünü ve yapabile-

ceklerini göstermek ve bu toplumun zihin haritalar›nda bir de€i-

flim yaratarak; gerçekte hepimizin hayat›n›n, bugününün ve gele-

ce€inin birbirine ayr›lamaz flekilde ba€l› oldu€unu göstermek ve

bu topraklarda yaflayan her bireyin ancak ve ancak bu bütünlü€ü

kavrar ve sorumluluklar›n› yerine getirir ise, toplum olarak refa-

ha, huzura ve dengeli bir gelece€e ulaflabilece€imiz gerçe€inin

yaflayan örnekleri olmakt›r. ‹nand›€›m›z bu hedefe ulaflmak ve bu

vizyon de€iflimine katk›da bulunarak ülkemize en büyük hizme-

ti yapabilmek için, bizler egolar›m›z› ve kiflisel güvenli€imizle il-

gili endiflelerimizi bast›rmay› çoktan ö€renmifl durumday›z. Ta-

mamen gönüllü olarak ve hiçbir karfl›l›k beklemeden, hiç tan›ma-

d›€›m›z insanlar›n güvenli€i için, sa€l›€› için yapt›€›m›z en zor

ve tehlikeli arama / kurtarma görevlerinde bize güç veren en

önemli vizyon budur. ‹yi bir amaca hizmet ediyor oldu€umuzun

bilincinde,Atalar›m›za yak›fl›r flekilde davranarak örnek teflkil et-

mek ve bu u€urda her türlü fedakârl›€› göze almak...

Öyle görünüyor ki, göze ald›€›m›z fedakârl›klar› yapmam›z

da gerekebilir bir gün. Emin olun bu ne beni, ne de AKUT’taki
her biri bir di€erinden yi€it dostlar›m› asla korkutamaz.

Biz ülkemiz ve insan›m›z için da€larda, sellerde, enkazlarda
kofltururken “korku”yu sözlü€ümüzden y›llar önce atm›flt›k...
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