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Milli Güvenlik Akademisi’ne kabul edilen ilk Sivil Toplum Ör-

gütü lideri ve 55. dönem müdavimlerinden biri olarak, burada

kazand›€›m bilgi birikiminin hayat›m›n her alan›nda kullanabi-

lece€im eflsiz bir f›rsat oldu€unu düflünüyorum. Burada geçirdi-

€im süre içerisinde, ulusal ve uluslararas› ölçekteki olaylar, ol-

gular aras›ndaki ba€lar›, analitik ve kavramsal düflünme beceri-

leri ile kavramay›, de€erlendirmeyi ve bu verilerden sonuç ç›-

karmay› ö€rendim. ((((EEEEkkkk:::: 88882222))))

Konular› disiplinler aras› bir metodoloji ile derinlemesine ir-

deleyerek, yaflad›€›m›z dünyay› ve zaman› art›k çok daha iyi an-

layabildi€imi ve ilk bak›flta birbirleriyle iliflkisiz gibi görünse

dahi, geliflmeler aras›ndaki ba€lant›lar› çok daha sa€l›kl› kura-

bildi€imi düflünüyorum. Bunda en önemli pay›n, y›llar›n tecrü-

besi ile büyük bir bilgi envanterinin çok iyi haz›rlanan bir e€i-
tim-ö€retim program› çerçevesinde 5 ay içine s›€d›r›larak, disip-

linler aras› bir metodoloji ile gerekti€inde makro gerekti€inde

mikro ölçekli olarak aktar›lmas› oldu€unu düflünüyorum. Bu
çerçevede, her gün derin bilgi birikimleriyle konular›nda uzman
son derece k›ymetli hocalar›n, küreselleflen dünyan›n farkl› bir

penceresinden görünenleri, tamamen özgür ve serbest bir fikir

zenginli€i ile paylaflmalar› da, ö€retimin yan› s›ra ayr› bir zihin-
sel e€itim f›rsat› oldu benim için.

Bu kadar çok konunun bu kadar k›sa süreye s›€d›r›lmas›n›n
pratik olarak ne kadar zor oldu€unu, bu en üst düzey e€itimi al-

ma f›rsat›n› yakalam›fl ve flu befl ay boyunca, üniversite s›rala-

r›ndayken bile bu kadar çal›flmak zorunda kalmayan müdavim

arkadafllar›m›n da kabul edece€ini düflünüyorum. Ancak bütün
zorlu€una ra€men hepimizin hayat›nda bir dönüm noktas› olan,

bu bir anlamda ayd›nlanma sürecimizin bize kazand›rd›€› de€er-

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏490



lerin ve ülkemiz ve dünya hakk›ndaki aç›l›mlar›n, bundan son-

raki hayat›m›za çok daha do€ru ve bilinçli bir yön verece€ini bi-

liyorum.

Milli Güvenlik Akademisi’nin, genç Cumhuriyetimizde ya-

r›m yüzy›l› aflan birikimiyle, ülkemizin sivil ve asker bürokrat-

lar›n› yüklendikleri ve gelecekte yüklenecekleri önemli sorum-

luluklara haz›rlamak amac›yla büyük fedakârl›klarla yürüttü€ü

bu program›n, eldeki maddi ve manevi imkânlar en iyi flekilde

kullan›larak çok daha genifl kitlelere yay›lmas› gerekti€ini düflü-

nüyorum. Vatan›n›, milletini seven ve yurdu için üst düzeyde so-

rumluluk almak isteyen her Türk vatandafl›n›n mutlaka bilmesi,

ö€renmesi gereken konular›n ve gelifltirmesi gereken düflünce

modellerinin ö€retildi€i bu Akademi’den yetiflen bürokratlar›-

m›z›n, Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar›’n› sadece kâ€›t üzerinde te-

orik, kronolojik bilgi olarak de€il, ayn› zamanda özüne inerek

içsellefltirece€ini, vatandafl olman›n sorumluluklar›n› en iyi fle-

kilde kavrayaca€›n›, çevresine de bu öz bilgileri aktarmak için

elinden geleni yapaca€›n› ve alaca€› her kararda do€ru analizler

ve ç›karsamalar yapaca€›n› düflünüyorum.

Her modern toplum gibi, bizim de en çok ihtiyaç duydu€u-

muz Milli Güç unsuru, ülkesinin hassasiyetlerini do€ru de€er-

lendirebilen, vatan›n›n menfaatlerini her fleyin üzerinde tutan ve
gerekti€inde en büyük fedakârl›klardan bile kaç›nmayacak fle-
kilde yurt ve insan sevgisi ve bunu tafl›yabilecek sorumluluk

duygusu ile yetiflmifl bireylerdir. Bütün toplumlar vatandafllar›n›

benzer düflünce ile yetifltirir, çünkü geçmiflte oldu€u gibi gele-
cekte de en büyük güç insan gücü olacakt›r. Sahip oldu€umuz ve
olabilece€imiz bütün güçler, ekonomik, politik, askeri veya sos-

yo-kültürel, hangisi olursa olsun, ancak e€itimli zihinlerin elin-

de tam potansiyeliyle de€erlendirilebilir. Milli Güvenlik Akade-
misi, uzman kadrosu, büyük deneyimi ve her alana ulaflabilen
kaynaklar›yla, ülke yönetiminde önemli pozisyonlara aday her-

kesi, konumuna ve önceliklerine göre rahatl›kla özgün haz›rlan-

m›fl bir oryantasyon sürecinden geçirebilir. Böylece bu kiflilerin,

yetki ve sorumluluk alacaklar› alanlarla ilgili ülkemizin her tür-
lü hassasiyetini burada detaylar›yla ö€renip, aktif görevlerine bu

süreçten sonra kat›larak, ülkemize ve milletimize çok daha fay-
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dal› olabilece€i görüflündeyim.

Milli GüvenlikAkademisi gibi büyük bir birikime sahip kök-

lü bir kurumdan mümkün oldu€u kadar çok faydalanmak ve

onun yarataca€› katma de€eri en üst seviyede topluma geri dön-

dürebilmek için, kamu yönetiminin de€iflik yerlerinde görev

alanlardan tutun da, medyada toplumun yak›ndan takip etti€i fi-

kir önderlerine ve gazetecilere, ülkemizde çok baflar›l› ifller ya-

pan sivil toplum örgütü liderlerine, özel sektörün baflar›l› yöne-

ticilerine, hatta milletvekilli€i ve bakanl›k gibi çok büyük bir so-

rumlulu€u tafl›yan seçti€imiz liderlere dek, devlet yönetiminde

ve toplumsal hayat›m›zda sorumluluk alan herkesin bu tür bir

e€itimden geçmesinin ülkemiz için çok faydal› olaca€›n› de€er-

lendirmekteyim.

Özellikle yurdumuzun dört bir yan›ndan ve de€iflik seviye-

lerde e€itim ve farkl› sosyo-kültürel yap›lardan gelen milletve-

killerimizin, geçmifllerindeki kiflisel kariyerlerinde özel bir ilgi-

leri olmad›€› taktirde, milli güvenlikle ilgili konularda kulaktan

dolma, medya haberleri ve parti politikalar› haricinde detayl› ve

disiplinler aras› bir bilgiye sahip olma olas›l›klar› oldukça dü-

flüktür. Bu durumda, ülke menfaatleri konular›nda kritik karar

verme yetkisinde olan yasa yap›c› milletvekillerimizin sahip ol-

duklar› erkle, bütün iyi niyetleri, samimiyetleri ve yurt sevgile-
rine ra€men, bilgi eksikli€inden dolay› zaman zaman birtak›m
gecikmeler, sorunlar hatta tehditler yaratabilece€i ortadad›r.

Ülkemizin de€iflik seviyelerdeki yöneticilerinin, karar alma

süreçlerine aktif olarak girmeden önce, Devletin milli güvenli-

€ini ve milli güvenlik siyasetini ilgilendiren konularda en iyi bi-
çimde yetifltirilmesinin, kurumsal bak›fl aç›lar›n›n ve Devlet po-
litikalar›n›n eflgüdümlü ve etkin olarak sürdürülmesinde ve bu

politikalar›n taze, heyecanl› ve yeni beyinlerin kat›l›m›yla gelifl-

tirilmesinde çok faydal› olaca€›n› düflünüyorum. Aksi taktirde
deneme yan›lma yoluyla ö€renilen Devlet politikalar›, hem
uluslararas› alanda bizi zor duruma sokacak, hem de zaman, pa-

ra ve sosyal kay›plarla kabul edemeyece€imiz f›rsat maliyetleri

do€uracakt›r. Siyasi Partilerin kendi parti politikalar›n›, Devle-

tin milli politikalar› ile karfl›l›kl› bir iletiflim ve etkileflim orta-
m›nda de€erlendirme ve ortak ak›lla, ulusal menfaatler çerçeve-
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sinde do€ru bilgiyi gelifltirme f›rsatlar› için en uygun yerin Mil-

li Güvenlik Akademisi oldu€unu düflünüyorum. Burada haz›rla-

nacak, ihtiyaçlara ve kat›l›mc›lar›n koflullar›na ba€l› olmak kay-

d›yla birkaç günden, birkaç aya kadar sürecek e€itim-ö€retim

programlar›yla, her seviyedeki karar vericilerimizin görev yerle-

rinde, ça€›m›z›n h›zl›, de€iflken koflullar› ve beklenmedik gelifl-

meleri karfl›s›nda alternatif stratejileri ve düflünce modellerini

büyük bir verimlilikle üretebileceklerini de€erlendiriyorum.

Bu iflbirli€inin bir di€er yarar› olarak da, ülkemizin dört bir

yan›nda görev alacak seçilmifl yöneticilerimizin, Akademi’de

kuracaklar› iliflkilerinin ve dostluklar›n›n, gelece€e dönük çok

do€ru imkânlar ve f›rsatlar yaratac›€›n› düflünüyorum.

Birbirleriyle eflgüdümlü çal›flabilen liderler ve yöneticiler, arzu

edilen geliflmeyi çok daha h›zl› ve etkin yapabileceklerdir.

Siyasi partilerin meclisteki temsilcileri olan milletvekilleri-

mizin muhakkak ki çok iyi yetiflmifl dan›flmanlar› ve uzmanlar›

vard›r ve herhangi bir kritik karar öncesinde onlar›n fikirleri ve

öngörüleri al›nmaktad›r. Ancak ülkemizin milli güvenli€i ve

milli güvenlik siyaseti konular›nda en üst düzey e€itim kurumu

olan Milli Güvenlik Akademisi’nde kiflisel e€itim alm›fl olanla-

r›n,Akademi’yle do€rudan oluflturacaklar› organik ba€›n, kiflisel

karar süreçlerinde dolays›z bir etkileflim ve iflbirli€i f›rsat› yara-
taca€› düflüncesiyle uygulamada h›z ve bilgi aç›s›ndan büyük bir
verimlilik getirece€ini tahmin ediyorum. Karar vericilerin kulla-

naca€› bilgi kaynaklar›n›n sürekli de€iflen dünya koflullar›na her

an adapte olabilecek bir dinamizm ve verimlilikle haz›r tutulma-
s› ve sürekli takip ve geri bildirimle güncellenmesi ve nihayetin-
de de karar mekanizmalar›ndaki bu verim art›fl›n›n ülkemize et-

kin bir milli güç unsuru olarak geri dönmesi arzulanan ve bek-

lenen sonucu yaratacakt›r.

Bilginin paylafl›lmas› ve do€ru kaynaklara yönlendirilmesi,
insan akl›n›n s›n›rs›z yarat›c›l›€› ile her zaman katma de€er üre-
tir. Bu e€itimlerin seçilmifl karar vericilere aktar›lmas›n›n da

benzer flekilde flu anda öngöremedi€imiz çok farkl› olumlu aç›-

l›mlara vesile olaca€›na inan›yorum. Kendi ad›ma, Yönetim Ku-

rulu baflkanl›€›n› sürdürdü€üm AKUT-Arama Kurtarma Derne-
€i’nin gelece€e dair projelerinde bile, burada ald›€›m bilgiler
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›fl›€›nda arkadafllar›mla yapaca€›m›z de€erlendirmeler ve bura-

da kazand›€›m dünya görüflü ve ülke hassasiyetleri, yol gösteri-

ci ve s›n›rlar› belirleyici olacakt›r. Ayn› durumun çeflitli kurum-

lardan gelen arkadafllar›m için de geçerli olaca€›na eminim.

Bu bak›fl aç›s›yla, seçilmifl karar vericilerimizin bu tür bir

özel e€itim-ö€retim program›n› takip etmelerinin, hem kendile-

ri hem de onlardan hizmet bekleyen vatandafllar›m›z için çok

olumlu de€iflim, dönüflüm f›rsatlar› yarataca€›n› düflünüyorum.

Bugünün teknolojisi ve iletiflim imkânlar› ile rahatça ulaflabile-

ce€imiz ham verilerin süzülerek ve yorumlanarak, kararlara ve

uygulamalara zemin haz›rlayacak ifllenmifl veriye ve üretilmifl

yorumlara dönüflümü ile elde edilen rafine bilginin, ulusumuzun

hayat›nda de€iflim ve f›rsat yaratacak flekilde kullan›labilmesi

ve yönlendirilebilmesi için, bilgiyi üreten olarak Milli Güvenlik

Akademisi’nin ve uygulayan olarak da seçilmifl karar vericileri-

mizin iflbirli€i çerçevesinde bir sinerji yarat›lmas›n›n, ülkemize

en büyük hizmetlerden biri olaca€›n› de€erlendirmekteyim.

Ça€›m›z›n en önemli ve de€erli kayna€› olan bilginin nas›l

yönetilece€ini ve yönlendirilece€ini bilen karar vericilerimizin,

Atatürk’ün gösterdi€i ülküde, Cumhuriyetimizi ça€dafl medeni-

yetler içerisinde lay›k oldu€u yere süratle tafl›yabileceklerine

inanc›m tamd›r.

Ankara’da devam etti€im bu çok özel e€itim sürerken, bir
yandan da ö€rendiklerimi, AKUT’taki arkadafllar›mla zaman za-
man paylaflmaya özen gösterdim. 26 Ekim 2003 tarihinde

AKUT üyeleri iletiflim grubu listemize afla€›daki yaz›y› yolla-

d›m;

Arkadafllar merhaba,

Bildi¤iniz gibi 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren, Milli Güvenlik Ku-
rulu Genel Sekreterli¤i bünyesinde, Milli Güvenlik Akademisi’nin
55. dönem müdavimi olarak Ankara’da bulunuyorum. Ö¤retime
kat›lan di¤er Silahl› Kuvvetler mensuplar› ile kamu yönetiminde gö-
revli üst kademe yöneticileriyle birlikte, Milli Güvenlik konular›nda
bilgi ve planlama becerisi kazanmak, asker ve sivil müdavimler ara-
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s›ndaki koordinasyon ve iflbirli¤i ruhunu pekifltirmek amac›yla olufl-
turulan, dünya, çevre ülkeler ve Türkiye’nin ekonomik, politik, sos-
yo kültürel ve askeri konular› Milli Güvenli¤imiz aç›s›ndan incelene-
rek, dünya ve ülke güvenli¤ini ilgilendiren ve etkileyen meseleler,
milli menfaatlerimizin korunmas›, milli gücümüzün tespiti ve de-
¤erlendirilmesi ve memleketin topyekün savunmas› ile ilgili, akade-
mik seviyede e¤itim ve ö¤retim al›yorum.

1952 y›l›ndan bu yana 55 dönemdir gerçeklefltirilen söz konu-
su e¤itimlere ilk kez bir Sivil Toplum Örgütü lideri olarak kabul edil-
memin AKUT için ve AKUT’u vareden, hiçbir karfl›l›k beklemeden
gönüllülük ilkesi ile y›llard›r insan hayat› kurtarmak ad›na büyük
bir özveri ve fedakârl›kla çaba gösteren bizler için ne kadar önem-
li ve de¤erli oldu¤unun hepimizin fark›nda oldu¤unu düflünüyo-
rum. Bu arada kat›ld›¤›n›z her arama ve/veya kurtarma görevinde,
aran›zda olamasam da yüre¤im sizlerle at›yor, heyecan›n›z› ve cofl-
kunuzu uzaktan da olsa paylafl›yorum.

Buradaki son derece k›ymetli hocalar ve benim gibi kursa kat›l-
m›fl olan müdavim arkadafllar›mla birlikte, bu çok önemli f›rsat› ve
ayr›cal›¤› en iyi flekilde de¤erlendirebilmek ve büyük önderimiz
Atatürk’ün kurdu¤u Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklar› olarak, Cum-
huriyet’e, devletimize ve milletimize karfl› sorumluluklar›m›z› en iyi
flekilde ö¤renmek ve gere¤ini yerine getirmek konusunda elimiz-
den gelen gayreti gösteriyoruz. Buradaki günlerimde, arkamda bü-
yük bir manevi güç olarak duran sizleri temsil etti¤imin fark›nda,
bu önemli sorumlulukla hareket etti¤imi bilmenizi isterim.

AKUT’un kurulufl amac› olan misyonumuzda flu cümle yazar;

“Da¤ ve di¤er do¤a koflullar›nda meydana gelen kaybolma ve
kaza olayar›nda, deprem, sel gibi do¤al afetlerde, büyük kazalarda
ve yetkin oldu¤u tüm koflullarda, tamamen gönüllü olarak, amatör
bir çal›flma ve profesyonel bir yaklafl›m ile, bafl› dertte olan herkes
için, en k›sa sürede yanlar›na ulaflmak, yard›m için gereken en uy-
gun koflullar› yaratmak, do¤ru arama ve kurtarma çal›flmas› yapa-
rak, kazazedelere temel ilk yard›m deste¤ini sa¤lad›ktan sonra em-
niyetli ortam koflullar›na nakillerini sa¤lamak ve bu tür olaylarda
can kayb›n› en aza indirmek derne¤imizin temel amac›d›r.”
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Bu amac› gerçeklefltirirken yapaca¤›m›z çal›flmalara ilave, Der-
nek tüzü¤ümüzün “6.” maddesinin “J” bendinde flu ifade yer al›r;

“Dernek, amac›n› gerçeklefltirmek için yapaca¤› ifl ve ifllemlerde
Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar›na ba¤l› olacak ve siyasetle u¤raflmaya-
cakt›r.”

Buradan hareketle, Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar›na ba¤l› olmak,
her Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›n›n oldu¤u gibi, her AKUT üyesi-
nin de vazgeçilmez sorumlulu¤u, hatta s›kl›kla dernek içinde dile
getirdi¤imiz gibi, sorumluluk duygusu olan, bilinçli, yurtsever AKUT
üyelerinin ve AKUT’un gerçek misyonunun bile önünde görevidir.

Bu cümlenin anlam› bizler için aç›kt›r. AKUT, Atatürk’ün kurdu-
¤u Cumhuriyet’e ve onun biraraya getirip bir ulus yapt›¤› bu halka
kendi konular›ndaki bilgi birikimi ve deneyimi ile hizmet etmekle
yükümlüdür. Bunu yaparken de hiçbir siyasi görüflün, partinin, ide-
olojinin, politik vizyonun kurumsal izleyicisi veya destekçisi olamaz.
Burada aç›k olarak anlafl›lmas› gereken kritik nokta fludur ki;

“Atatürkçülük”, “Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar›” ve “Ulusal Menfa-
atler” birer siyasi ideoloji de¤il, nefes ald›¤›m›z hava ve içti¤imiz su
gibi do¤al olarak varoluflumuzun temel sebebi ve Cumhuriyetin
üzerine kuruldu¤u Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› ile de güvence
alt›na al›nm›fl temel kavramlard›r. Bizler de sadece bu temel kav-
ramlar çerçevesinde kalmak koflulu ile, varl›k sebebimiz gere¤i Ata-
türk ‹lke ve ‹nk›laplar›’na ve Türkiye’nin ve Türkiye Cumhuriyeti va-
tandafllar›n›n Ulusal Menfaatleri’ne sonuna kadar ba¤l› kalarak
hareket etmekle yükümlüyüz.

Yukar›daki bölümü daha önceki bir yaz›mdan ald›¤›m için muh-
temelen hat›rlayacaks›n›z. Girifli böylece yapt›ktan sonra, sizlerle,
zaman zaman buradaki “kendimi gelifltirme” sürecinde ö¤rendi¤im
ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olarak hepimizi en az eflimiz,
iflimiz, evlad›m›z kadar ilgilendiren - ilgilendirmesi gereken konula-
r› paylaflmak istiyorum. 

Her devlet vatandafl› ile varolur, bunun için de vatandafl›n›n
ona sahip ç›kmas›, korumas›, kollamas›, gelifltirmesi, yüceltmesi ge-
rekir. Yoksa herkes kendi bireysel dünyas›na kapan›r ve d›flar›da ne
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olursa olsun ben iflime bakar›m derse, gün gelir d›flar›da olanlar
onu da içine çeker; bu sadece bir zaman sorunudur. Birbirine s›k› s›-
k›ya ba¤lanm›fl bireylerden oluflan bir toplumun gücü, tek tek bi-
reylerinin gücünün toplam›ndan kat be kat fazlad›r.

Bu yaz›mda ilk olarak, temel konular olan Milli unsurlardan ve
tan›mlardan bahsetmek istiyorum. Asl›nda bunlar› piyasada sat›-
lan kitaplarda veya internet’te bir araflt›rma sonucunda bulmak hiç
de zor de¤il, ancak derli toplu olmas› aç›s›ndan faydal› olaca¤›n›
düflünüyorum.

Önce co¤rafya’n›n öneminden ifle bafllayal›m. Devletler, co¤ra-
fi çevrenin eseri olarak kabul edilir. Co¤rafi çevre, ülkelerin milli
menfaat ve milli hedeflerinin tesbitinde temel dayanakt›r. Devletin
co¤rafyas›na ait tüm unsurlar “Co¤rafi Gücü” oluflturur.

Milli ‹rade; Devleti kuran irade.

Milli Menfaat; Devletin bekas› ve güvenli¤i ile milletin refah›n›
sa¤lamak için ulafl›lmas› ve korunmas› gereken amaçlard›r. Bu
amaçlar, milli hedef ve milli siyasetin saptanmas›nda bir bafllang›ç
noktas›d›r.

Milli Hedef; Elde edilmesi halinde milli menfaatlere ulaflmam›-
z› sa¤layan sonuçlard›r.

Milli Güç; Bir devletin milli menfaatlerini sa¤lamak ve milli he-
deflerini elde etmek için kullanabilece¤i insan gücü, co¤rafi, eko-
nomik, askeri, politik ve idari, psiko-sosyal ve bilimsel / teknolojik
güçlerden oluflan maddi ve manevi unsurlar›n toplam›d›r. 

Milli Güvenlik; Devletin Anayasal düzeninin, milli varl›¤›n›n, bü-
tünlü¤ünün, milletler aras› alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekono-
mik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun, her türlü d›fl
ve iç tehdit ve risklere karfl› korunmas› ve kullanmas›d›r.

Milli Siyaset; Milli Güvenli¤in sa¤lanmas›nda ve milli hedefle-
rin elde edilmesinde uygulanacak genel hareket tarzlar›d›r. Milli si-
yaset k›sa, orta ve uzun vadeli olarak tespit edilip tatbik edilir.

Milli güvenli¤in tarifinde sözü edilen “Anayasal düzen, milli
varl›k, milli bütünlük, menfaatler ve ahdi hukuk” unsurlar›, devletin
hayati önemi haiz milli de¤erleridir. Devletin hayati önemi haiz de-
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¤erleri olarak, devletin sosyo-ekonomik, siyasal ve fiziki olarak var
oluflu ve milli hedeflere ulaflmas›n› sa¤layan en önemli ilkeleri kas-
tedilmektedir.

Bu, “hayati önemi haiz milli de¤erleri” flunlard›r;

(1) Anayasal Düzen:

Anayasan›n temel ilke, esas ve hükümlerine göre kurulmufl
olan düzendir. Buradaki “düzen” tabiri, devletin ana kurulufl yap›s›-
n› kapsamakta olup, 1982 Anayasas›’n›n, özellikle Birinci K›s›m
“Genel Esaslar” ve Üçüncü K›s›m “Cumhuriyetin Temel Organla-
r›”nda, egemenlik (hükümranl›k), siyasal ba¤›ms›zl›k, devletin mev-
cudiyeti ve rejimin hayatta kalmas› (hayatiyet) olarak belirtilmifltir.

(2) Milli Varl›k:

Milli varl›k kavram› “Devletin kendi hayatiyetini”, kara, deniz ve
hava

s›n›rlar› ile bunlara bitiflik ve devletler hukuku esaslar›na göre
devletin hüküm ve tasarrufuna giren ekonomik ve stratejik alanla-
r› da içine alan hükümranl›k alanlar›n› (vatan), bunlar›n sahip bu-
lundu¤u her türlü kaynak ve zenginlik gibi ekonomik k›ymetleri, bu
sahalarda yaflayan insan varl›¤›n› (millet), bu insanlar›n varoluflla-
r›ndan beri yaratt›¤›, sahip oldu¤u kültür ve tarih gibi maddi ve
manevi de¤erleri, bu insanlarda teflekkül eden milli fluur, milli bir-
lik ve beraberlik ruhu ile finans dahil ekonomik, sosyal, kültürel, bi-
limsel, teknolojik, askeri ve di¤er sistem ve birikimlerin tümünü
kapsamaktad›r. 

(3) Milli Bütünlük:

“Bütünlük” ya da “milli bütünlük” kavram›, “toprak bütünlü¤ü”
ile beraber, esas olarak; milli varl›¤›n aç›klanmas›nda belirtilen ma-
nevi de¤erlerden milli fluuru, yani kültür fluurunu, milli birlik ve be-
raberlik ruhunu, milli ahlak ve fazilet de¤erleri gibi milli bütünlü¤ü
sa¤layan de¤erleri de kapsamaktad›r. Milli bütünlü¤ün sa¤lanma-
s› ve korunmas›; bu de¤erlerin milleti teflkil eden bütün fertler tara-
f›ndan benimsenmesi ve ortak tav›rlar flekline getirilmesiyle müm-
kündür.

Anayasan›n bafllang›ç bölümünde de ifade edildi¤i gibi, Türk
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vatandafllar›n›n milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederler-
de, milli varl›¤a karfl› hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve mil-
let hayat›n›n her türlü tecellisinde ortak oldu¤u, birbirinin hak ve
hürriyetine kesin sayg›l›, karfl›l›kl› içten sevgi ve kardefllik duygula-
r›yla; Türk milletinin geçmifline, devletine, milletine, kültürüne, ge-
lece¤ine ba¤l›, her zaman her yerde bunu benimsemifl olarak hare-
ket etmesinin, bu konulardaki sorumluluklar›n› müdrik olmas›n›n
sa¤lanmas› ve bu hasletlerin her türlü tehdide karfl› korunmas›, mil-
li bütünlük kavram›n›n esas›n› teflkil etmektedir.

(4) Uluslararas› Alanda Siyasi, Sosyal, Kültürel, Ekonomik Dahil
Bütün Menfaatler : 

Menfaat terimi; kazanç, yarar, ç›kar anlam›nda olup, buna gö-
re de, milli menfaat; “Milli güvenli¤in sa¤lanmas› ve milli hedefle-
re ulafl›lmas›n› do¤rudan veya dolayl› olarak etkileyen olumlu ka-
zançlard›r” fleklinde tan›mlanabilir. Dünyadaki her siyasi kurulufl,
sistem veya devletin; kendi siyasi, askeri, sosyal, bilimsel, ekono-
mik, kültürel ve tarihi gücüne göre bir etki ve bir de ilgi alan› var-
d›r. Etki ve ilgi alanlar›yla iliflkiler de, devletten devlete de¤iflik bo-
yut ve karakterdedir.

(5) Ahdi Hukuk:

Devletler umumi hukuku kurallar›na göre ahdi hukuk; bir dev-
letin var olmas›, ba¤›ms›zl›¤›, hükümranl›k hakk›, s›n›rlar› hakk›nda
bir veya birden fazla devletle birlikte yapt›¤› ve karfl›l›kl› beyan ve
kabulleri ihtiva eden anlaflma veya antlaflmalarla gerçekleflen hu-
kuktur.

Ahdi hukukun temel unsurlar›, ba¤›ms›zl›k ve hükümranl›k hak-
lar›d›r. Bunlar› düzenleyen her türlü belge, karar ve di¤er tasarruf-
lar, bir devletin ahdi hukukunu teflkil eder. Türkiye Cumhuriyeti’nin
ba¤›ms›zl›k ve hükümranl›¤›n› belirleyen Lozan ve Montrö Antlafl-
malar›, denizlerde hükümranl›k haklar›n› belirleyen ve deniz huku-
kuna giren komflu devletlerle yap›lm›fl antlaflmalar, yarg› konusun-
da yap›lm›fl antlaflmalar, tüm Avrupa devletlerinin kat›ld›¤› Helsin-
ki Antlaflmas›, Türkiye’nin ahdi hukukuna dahildir.

Sevgili arkadafllar, bu konularla zaten de¤iflik ortamlarda, lise
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e¤itiminde, erkek gönüllülerimiz askerlik görevi s›ras›nda, gazete-
lerde, televizyonlardaki tart›flma programlar›nda defalarca karfl›lafl-
t›n›z, sizlerden ricam, toplum olarak yeterli önemi vermedi¤imiz bu
son derece önemli tan›mlar›n üzerinde daha ciddiye alarak düflün-
meniz. Cumartesi günü ‹stanbul’da olaca¤›m, akflamüstü uygun bir
saatte biraraya gelebilirsek bu konular üzerinde daha detayl› soh-
bet ederiz. 

Konuyu kapatmadan afla¤›daki bölümü de yukar›daki konular›
iyice kavrad›ktan sonra, sakin bir flekilde okuman›z› ve üzerinde dü-
flünmenizi rica ediyorum.

M‹LL‹ GÜVENL‹K S‹YASET‹N‹N ESASLARI:

Türkiye’ye yönelik iç ve d›fl tehdit ve risklere karfl›, Milli Güven-
lik kavram› tarifinde yer alan devletin hayati önemi haiz de¤erleri-
nin; korunmas› ve kollanmas›, Türkiye’nin milli güvenlik siyasetinin
yasal parametrelerini oluflturmaktad›r.

T.C. Anayasas›’nda yer alan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi
Atatürk döneminin miras›d›r. Bu ilke ile Türkiye; bölgesinde bar›flç›
iliflkileri kurmak, istikrar› sa¤lamak ve bar›fl içinde bir ortamda sos-
yo-ekonomik kalk›nmay› gerçeklefltirmeyi milli hedefler olarak sap-
tam›flt›r.

Türkiye bu hedeflerine, komflular› ile mevcut sorunlar›n› bar›flç›
bir ortamda ve karfl›l›kl› müzakerelerle çözmek, ba¤›ms›zl›k, ege-
menlik, toprak bütünlü¤üne ve hak eflitli¤ine sayg› ve içifllerine ka-
r›flmamak ilkeleri çerçevesinde siyasalar›n› belirlemektedir. Türki-
ye’nin bar›flç› yaklafl›mlar›na ra¤men, Türkiye’ye karfl› hasmane tu-
tumunu sürdüren ülkelere karfl› milli güvenli¤ini sa¤lama ve Türki-
ye’ye karfl› yöneltilecek her türlü tecavüze karfl› koyma ve geri püs-
kürtme azim ve kararl›l›¤›, Türkiye’yi yöneten tüm iktidarlar taraf›n-
dan ortak payda olarak kabul edilmifl olup; Türkiye’nin milli güven-
lik sistemi, bu imkân ve kabiliyete sahiptir.

Anayasa’n›n 5. maddesine göre, Devletin temel amaç ve görevle-
ri; “Türk Milletinin ba¤›ms›zl›¤›n› ve bütünlü¤ünü, ülkenin bölünmez-
li¤ini, cumhuriyeti, demokrasiyi korumak ve kiflilerin ve toplumun, re-
fah, huzur ve mutlulu¤unu sa¤lamak” fleklinde ifade edilmifltir.
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Yukar›da sözü edilen milli hedeflerin elde edilmesi suretiyle
“Devletin bekas› ve milletin refah›” olarak ifade edilebilecek yüksek
milli menfaatlere ulafl›lmas› da, milli güvenlik siyasetimiz taraf›n-
dan güvence alt›na al›nm›flt›r. Türkiye’nin üniter devlet niteli¤i, Tür-
kiye’nin toplumsal yap›s›ndan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel
birlik ve beraberlik ruhunu yans›tmaktad›r. Bu birlik ve beraberlik,
ortak bir siyasi kültürün sonucu olup; Türkiye bunu korumakta ka-
rarl›d›r. Di¤er taraftan, Anayasa’n›n 2. ve 4. maddeleri ile teminat
alt›na al›nan laiklik ilkesi, büyük bir titizlik ve hassasiyetle korun-
maktad›r.

Vatandafllar›m›z vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip-
tir. Ancak, Anayasa’n›n 24. maddesine göre “Kimse Devletin; sos-
yal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini k›smen de olsa
din kurallar›na dayand›rma veya siyasi veya kiflisel ç›kar ya da nü-
fuz sa¤lama amac›yla her ne suretle olursa olsun, dini veya din
duygular›n› yahut dince kutsal say›lan fleyleri istismar edemez ve
kötüye kullanamaz.” Bu husus, iç güvenli¤imiz aç›s›ndan da büyük
önemi haizdir.

Sonuç olarak; büyük milli menfaatlerin çat›flt›¤› ve yo¤un stra-
tejik sorunlar›n mevcut oldu¤u bölgelerin oda¤›nda bir istikrar un-
suru olarak yer alan Türkiye, bir taraftan milli de¤erlerine yönelik
iç ve d›fl tehditlere karfl› güvenli¤ini kararl›l›kla savunurken, di¤er
taraftan sosyo-ekonomik kalk›nmas›n› sa¤lamakta ve yüksek men-
faatleri olan güven ve refaha ulaflmaya çal›flmaktad›r.

Sevgili arkadafllar, son bir aç›klama yapmak istiyorum; yukar›-
da size sundu¤um konular, Atatürk’ün kurdu¤u Türkiye Cumhuriye-
ti Devletinin temel unsurlar›n› ifade etmektedir ve Anayasa ve ka-
nunlar ile güvence alt›na al›nm›flt›r. Bu kavram ve olgular, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin, “nefes ald›¤›m›z hava ve içti¤imiz su gibi
do¤al olarak varoluflumuzun temel sebebi” gibidir. Bunlar› lütfen
siyasi yap›larla, siyaset mekanizmas› ile, o veya bu siyasi partinin
duruflu veya görüflüyle, o veya bu hükümetin uygulamalar›yla ka-
r›flt›rmay›n. Buradaki ana eksen Türkiye Cumhuriyeti Devletidir ve
bu eksen bütün siyasi partilerden, hükümetlerden, meclisten, ba-
kanl›klardan, bürokrasiden, uygulama aflamas›na geçti¤i andan iti-
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baren insana ve insan iliflkilerine ba¤›ml› hale gelen bu unsurlar›n
hayata yans›malar›ndan tamamen ba¤›ms›zd›r. Bu konular için ay-
r›ca de¤erlendirmek gerekir, ancak AKUT, bunun yeri ve platformu
de¤ildir çünkü bu durum bizi her zaman d›fl›nda kalmaya özen gös-
terdi¤imiz siyasetin içine çeker.

Cumartesi günü görüflmek dile¤iyle,

Sevgiyle kal›n,

Nasuh

Milli Güvenlik Akademisi’ne kabul edilmekle çok özel bir

ayr›cal›€a sahip oldu€umun bilincinde, burada ö€rendiklerimi,

AKUT’taki arkadafllar›mla paylaflmay› ve onlar›n da bu konu-

larda bilinçlenmelerini her f›rsatta da sürdürdüm.

Bilgi ancak paylafl›l›rsa de€eri yaflam›m›za yans›r...

HSBC ve Taksim’de düzenlenen bombal› terör sald›r›lar›

sonras›nda, Ankara’da Milli Güvenlik Akademisi’nde e€itimde

oldu€um için yanlar›nda olamad›€›m arkadafllar›ma 20 Kas›m

2003 tarihinde afla€›daki mesaj› yollad›m;

Sevgili Arkadafllar›m,

E¤itimim dolay›s›yla bulundu¤um Ankara’dan yapt›¤›n›z çal›flmala-
r› kalbim sizinle çarparak izledim. Büyük bir fedakârl›kla elinizden
geleni yapt›¤›n›z› ve her zaman oldu¤u gibi vakit kaybetmeden ih-
tiyaç duyuldu¤u anda milletimizin yan›nda oldu¤unuzu uzaktan
da olsa takip ettim. Akflam saatlerinde AKUT ekipleri Taksim’deki
arama ve kurtarma çal›flmalar›n› da sona erdirmifl ve patlama böl-
gesinden ayr›lm›flt›r. Yar›n sabah küçük bir ekip yine bölgeye gide-
cek ve emniyet ekipleri ile birlikte çevrede bir çal›flma daha yapa-
cakt›r.

Terör, hiçbir flart alt›nda ve koflulda kabul edilecek, herhangi
mant›kl› bir aç›klamayla ifade edilebilecek bir uygulama olamaz.
Kim taraf›ndan ve kime karfl› kullan›l›rsa kullan›ls›n, bat›dan do¤u-
ya, do¤udan bat›ya, veya bir ülkeden bir baflka ülkeye, nerede, na-
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s›l ve ne kadar kullan›l›rsa kullan›ls›n, terör her zaman ve her yer-
de mutlaka reddedilmeli, karfl›s›na dikilmeli ve mücadele edilmeli-
dir. Terör hiçbir flart alt›nda meflru kabul edilemez.

Türkiye y›llarca terörle mücadele etmek zorunda b›rak›lm›fl, te-
röre 30.000 kurban vermifl, hatta s›n›r komflular›m›z taraf›ndan te-
rör belas›n›n içine itilmifltir. Türkiye y›llar süren hakl› mücadelesini
sonunda kazanm›fl, terörizmi kontrol alt›na alm›fl ve terörizme des-
tek veren ülkeler ve gruplar dünya kamuoyunda afifle edilmifltir.
Bugün dünya yeni bir sürece do¤ru ilerlemektedir. Bu süreç ne ya-
z›k ki hepimiz için zor ve üzücü olacakt›r. Yaflad›¤›m›z co¤rafyan›n
zorlu¤undan ve tehditlerinden kaç›nmam›z mümkün de¤ildir. Bu-
gün için Türkiye’nin ve Türk insan›n›n tek ç›kar yolu bütün zor gün-
lerinde oldu¤u gibi Atatürk’e s›rt›n› dayamak, bütün milli güç un-
surlar›n› biraraya getirerek hiçbir mücadele, vicdan, ahlak ve inanç
sistemine uymayan korkunç terörist sald›r›lara karfl› milli birlik ve
beraberlik duygular› içinde birarada durmakt›r.

Sivillere dönük terörün amac› halk› terörize ederek düzeni boz-
mak, insanlar aras›ndaki birlik duygusunu k›rmak ve onlar› bölmek,
yapay gruplaflmalara yol açmak, insanlar› y›ld›rmak ve onlar› her-
kesten ve her fleyden flüphe eder hale getirip bar›fl, huzur ve istik-
rar ortam›n› yok etmektir. Türkiye bütün sorunlar›na ra¤men bulun-
du¤u zor co¤rafyada istikrar› ve güven ortam› ile örnek bir ülkedir.
Bugün bu zor günleri de aflabilece¤imizin tam inanc›nda ve güve-
ninde olarak yüzümüzü, üzerinde yaflad›¤›m›z bu eflsiz vatan›n ku-
rucusu o büyük adama dönmeli ve ortak paydam›z olarak onun
gösterdi¤i ülküde birleflmeliyiz.

Bizler ba¤›ms›zl›¤›m›z, huzurumuz ve refah›m›z için çok daha
güçlü düflmanlara karfl› çok daha büyük mücadeleleri bile baflar›y-
la geçmifl bir milletiz. Bu zorlu süreci de omuz omuza vererek yine
aflaca¤›z. Baflka sald›r›lar, baflka ölümler, baflka ac›lar da yaflayabi-
liriz, ancak ne olsursa olsun bunu da aflaca¤›m›za inanc›m›z ve gü-
venimiz tam olmal›d›r. Bu alçakça sald›r›lar› düzenleyenlerin amaç-
lar›na ulaflamamalar› için, ac›lar›m›z› içimize gömerek, ama gele-
cekteki yine huzurlu ve düzenli günlere ancak elbirli¤iyle varaca¤›-
m›za inanarak birarada durmak zorunday›z. Bunu yapamad›¤›m›z
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an teröristler amaçlar›na ulafl›rlar. Halk› terörize edebildiklerine ve
amaçlar›na ulaflt›klar›na inan›rlar. Ve bu durum teröristlerin sade-
ce cüretini art›rmaya yarar.

Teröristlerin içerideki ve d›flar›daki ba¤lant›lar›n›n çökertilmesi
için Türkiye’nin ve dost ülkelerin bütün istihbarat ekipleri ve emni-
yet unsurlar› büyük bir kararl›l›kla görevlerinin bafl›ndad›r. Bizler de
onlar›n görevlerini yerine getirebilmeleri ve bir an önce bu beladan
bizi ç›karabilmeleri için bizden bekledikleri iflbirli¤ini ve manevi
deste¤i onlara sunmal›y›z. Bugün siviliyle, askeriyle, resmi ve özel
kurum ve kurulufllar›yla, iktidar›yla ve muhalefetiyle, polisiyle, istih-
barat ekipleriyle ve jandarmas›yla, akademik kurumlar›yla ve gö-
nüllüleriyle, k›sacas› yaflayan bütün unsurlar›yla, bu belay› birara-
da çözece¤ine inanm›fl bütün milli unsurlar›yla birarada durmak
zaman›d›r.

Bizler, AKUT ve AKUT’lular, bu topraklar›n ba¤r›ndan yetiflmifl
gönüllü bir sivil toplum örgütü olarak, ne olursa olsun, bu terör be-
las› hangi noktaya tafl›n›rsa tafl›ns›n, ne bedeller ödenirse ödensin,
ne tehlikeler yarat›l›rsa yarat›ls›n, aziz milletimiz ve kutsal sayd›¤›-
m›z Cumhuriyetimiz için her an ve her koflulda göreve haz›r›z. Bü-
tün ac›lar›m›z› içimize gömerek, gerekirse gözümüzü k›rpmadan
kendimizi feda etme kararl›l›¤›nda, büyük Atatürk’ün gösterdi¤i ül-
küde yurdumuza hizmet edece¤iz.

Osmanl› devlet gelene¤inde, Osmanl›’n›n muazzam gücünün
kaynaklar›ndan biri olan bir yaklafl›m vard›r. Bu sözü dernek içinde
ikinci kez ve yine gayet bilinçli olarak kullan›yorum; “Ölen ölür ka-
lan sa¤lar bizimdir.” Bizler ayakta oldu¤umuz sürece hiçbir fley için
geç de¤ildir.

Son olarak, son günlerde terörist sald›r›larda hayat›n› kaybeden
tüm insanlara inançlar› do¤rultusunda Tanr›dan flefkat ve yak›nla-
r›na sab›r ve baflsa¤l›¤› diliyorum.

Allah milletimizi korusun.

Nasuh

Kitab›m›n bu bölümünde, Milli Güvenlik Akademisi’nde al-

d›€›m e€itimle birlikte kendimi gelifltirmeyi çok istedi€im ülke-
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nin hassas konular› ile ilgili de€iflik zamanlarda yazd›€›m maka-

leleri sizlerle paylaflmak istiyorum. Bir yandanAKUT’taki arka-

dafllar›mla AKUT’un sorumluluk alan› içindeki arama / kurtar-

ma ve acil durumlar konular›ndaki çal›flmalar›m›z› sürdürürken,

di€er yandan da her fleyden daha çok de€er verdi€imiz devleti-

mizin güvenli€i ve bekas› ve milletimizin refah› konular›nda

kendimi gelifltirmeyi, bilgi birikimimi art›rmay› ve neredeyse

her yeri ele geçirmifl kirli bilgiden kendimi kurtarabilmek ve ül-

ke için en do€ru olan› bulabilmek amac›yla okuma, ö€renme,

tart›flma, düflünme ve bunlar› yaz›ya dökme çabalar›m› sürdür-

düm. Bu makaleler bu hassasiyet içerisinde üretildi. Kitab›m› bir

araya getirirken bu makalelerden de faydaland›€›m için arada

baz› tekrar eden paragraflar dikkatinizi çekebilir. Makalelerin

bütünlü€ü bozulmas›n diye bu tekrarlar› ç›karmad›m.

Bu mütevaz› yaz›lar›, vatan›n› ve milletini her fleyden çok se-

ven bir adam›n do€ru oldu€una inand›€› bilgileri paylaflma arzu-

su olarak de€erlendirin lütfen.

‹lk olarak; sadece ve sadece insana ve her fleyin bafl›n›n da

sonunun da insan oldu€una inanan biri olarak; ulusal güvenli€i-

mizin en önemli unsuru olarak gördü€üm insan temal› araflt›rma

yaz›mla bafllamak istiyorum. Her zaman fluna inand›m; “Yanl›fl
insanla do€ru ifl olmaz.” Bu nedenle etraf›mda yanl›fl insan ba-

r›nd›rmad›m, yaflad›€›m s›k›nt›lar›n önemli bir sebebi de budur

san›r›m.
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UULLUUSSAALL  SSAAVVUUNNMMAANNIINN  EENN  ÖÖNNEEMMLL‹‹  UUNNSSUURRUU  

OOLLAANN,,  TTAARR‹‹HH  BBOOYYUUNNCCAA  ÖÖVVÜÜNNDDÜÜ⁄⁄ÜÜMMÜÜZZ  

‹‹NNSSAANN  GGÜÜCCÜÜMMÜÜZZ  NNEERREEYYEE  GG‹‹DD‹‹YYOORR

Her devlet, iç ve d›fl tehditler olarak flekillenen, bekas› ve güven-

li€i ile milletin refah›na yönelen tehditlere karfl›, kendi tehdit al-

g›lamalar›na göre tedbirler almak zorunda kalm›flt›r. Tehdit de-

€erlendirmelerinin as›l ifllevi; belirlenecek tehdit / risklere karfl›

al›nacak tedbirleri içeren milli güvenlik siyasetinin tespitine yön

vermesidir.

Her ülke, kendi tehdit / risk alg›lamalar›na göre bir milli gü-

venlik siyaseti belirlemek durumundad›r.

Bu tan›mdan yola ç›karak “Ulusal Savunma”y› ele ald›€›-

m›zda flu aç›l›m› yapabiliriz; yurdumuzu, devletimizi ve milleti-

mizi her çeflit ve her yönden gelebilecek tehlikelere karfl› koru-

mak amac›yla maddi ve manevi bütün ulusal kuvvetleri bu u€ur-

da kullanmak için gereken haz›rl›klar› vaktinde yapmak ve bir

gereklilik halinde de bu unsurlar› en büyük verimlilik ve karar-

l›l›kla kullanarak sonuca ulaflmakt›r.

Ulusal Savunma’n›n amac›, milli ülkü etraf›nda tam bir bir-
lik ve bütünlük halinde toplanm›fl olan ulusun maddi ve manevi
bütün kuvvetlerini ulusal savunma u€runda kullanmaya haz›r

olmas› ve gerekti€inde tereddütsüz olarak kullanmas›n›n sa€lan-

mas›d›r. Ulusal savunma zaman zaman yanl›fl de€erlendirilerek
sadece askerleri ve milli savunma birimlerini ilgilendiren bir
mesele olarak alg›lan›r. Oysa ulusal savunma milletin bütün

fertlerinin, devletin, hükümetin ve ülkedeki bütün birimlerin or-

tak meselesidir ve tam manas›yla ulusal bir davad›r. Ulusal Sa-
vunma aralarda üzerinde düflünülecek ve projeleri kâ€›t üzerin-
de tutulacak bir konu de€ildir. Devletin ve yurttafllar›n her za-

man birinci önceli€inde olmas› gereken ve üzerinde çal›fl›l›p ge-

lifltirilerek, her türlü geliflmeye karfl› her zaman proaktif / önal›-

c› olarak haz›r olunmas› gereken hayati bir konudur.
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Devletlerin, ülkelerine güvenlik ve refah sa€lamak ve bu un-

surlar› gelifltirmek olan de€iflmeyen görevlerinin uygulama afla-

mas›nda karfl›laflt›€›m›z Ulusal Güvenlik ve Ulusal Savunma

için kulland›klar› güç ve imkânlar›n tümüne Milli Güç denir. Bu

milli güç unsurlar›; insan gücü, co€rafi güç, askeri güç, ekono-

mik güç, siyasi güç, sosyo-kültürel güç ve bilimsel-teknolojik

güç olarak s›n›fland›r›labilir. Milletlerine sunacaklar› refah ve

güvenlik aras›nda bir denge oluflturabilmek için devletler, önce-

likle sahip olduklar› milli güç unsurlar› aras›nda bir denge olufl-

turmak zorundad›r, çünkü bu güç unsurlar› ayr›lamaz bir biçim-

de birbiri ile iliflkili ve karfl›l›kl› ba€›ml›d›r.

“‹nsan Gücü”, di€er bütün unsurlar›n›n planlanmas› ve uygu-

lanmas› sözkonusu oldu€u andan itibaren en önemli faktör olarak

karfl›m›za ç›kar. Çünkü do€al bir zorunluluk olarak insanlar›n ha-

yat›na ait olan her fley insanla bafllar ve yine insanla biter. Di€er

güç unsurlar›n›n tamam› insan gücü faktörünün çarpan etkisiyle

büyük bir atlama ile son derece etkin pozitif bir bileflen haline

dönüflebilirler, yeter ki bu unsurlar› do€ru de€erlendirip uygula-

ma aflamas›nda do€ru hamleler yapabilecek kapasitede insan gü-

cümüz olsun. Elbette ki bu denklem tersine de ifller, yetersiz

ve/veya yanl›fl insan gücü ile, do€al olarak sahip oldu€unuz co€-

rafi güç bile milli güce negatif bir faktör olarak etki edebilir.

Herhangi bir alanda “‹nsan” faktörünü de€erlendirebilmek

için, öncelikle insan›n ne oldu€unu, nas›l tan›mlanabilece€ini
kabaca da olsa anlamam›z gerekir. Sürekli de€iflim ve geliflim
içinde bulunan, yap›c› - y›k›c› ve yarat›c› - yok edici özellikleri,

biyolojik ve kültürel ögeleri, her bireyinde kendine özgülük ni-

telikleri ile insan, yap›s› itibar›yla oldukça karmafl›kt›r. Do€al
olarak yaflam›n› sürdürme ve di€er canl›lara göre önemli bir üs-
tünlük olarak yaflam›n› gelifltirme arzusu ve potansiyeli ile dün-

yaya gelen insan, bu amac›na ulaflabilmek için, kurdu€u toplum-

sal düzenlerde hep bu yönde çal›flmak zorunda olmufltur. Aksi
taktirde kendilerini bu konuda daha çok gelifltiren ve haz›rl›kl›
olan toplumlar›n, tarih boyunca daha az geliflmifl di€erlerine

yapt›€› gibi yok olmaya veya ezilen, kullan›lan toplumlar olma-

ya mahkûm olurlar.

Çok basit bir tarih dersi gösterecektir ki içgüdüsel olarak in-

❏  Milli Güvenlik Akademisi E¤itimim ve Ötesi ❏ 507



sanlar, dünya üzerindeki k›s›tl› kaynaklar› hemcinsleriyle kar-

deflçe ve eflit olarak paylaflma konusunda son derece isteksizdir-

ler. Bu paylafl›mdan en çok pay› alabilmek için de, o günün güç

dengeleri, teknolojisi ve uluslararas› iflbirlikleri çerçevesinde,

bundan binlerce y›l önce sahip olduklar› vizyon ve öncelikler-

den ne daha az, ne de daha çok istekli veya daha iyi, daha kötü

niyetlidirler. Geçmiflin kabileleri, bugünün devletleri olarak bü-

tün insan topluluklar› ›rksal, dinsel, etnik, kültürel, dilsel veya

co€rafi birtak›m ba€lant›larla kendilerine yak›n bulduklar› di€er

topluluklarla birleflerek, yine ayn› gerekçelerle kendilerinden

uzak oldu€unu de€erlendirdikleri topluluklara karfl›, dünya üze-

rindeki kaynaklar›n paylafl›m› konusunda mücadele etmifllerdir.

K›l›çtan nükleer silahlara kadar çok genifl bir yelpazede ça€›n

savafl teknolojileri ve silahlar› bu mücadelenin sonuçlar›n› ve öl-

çe€ini belirleyen en önemli unsurlar olmufltur.

Geçti€imiz yüzy›lda yaflanan iki dünya savafl› ve sonras›nda-

ki iki kutuplu dünya ve yüzy›l›n son sürecinde tek kutupa inen

dünya sistemi herkese göstermifltir ki, art›k uluslar topyekün bir

harbe girerlerse sonuç harbe taraf olan herkes için geçmifl dö-

nemlere k›yasla çok daha a€›r ve ac› olacakt›r. Öncelikler ve ni-

yetler hiçbir flekilde de€iflmemekle birlikte, hatta küresel nüfu-

sun art›k gerçekten de k›s›tl› kaynaklar› iyice k›ymetlendirmesi-

ne ve en zengin ve en yoksul devletler aras›ndaki uçurumun ta-
rihin bugüne dek görmedi€i ölçeklere ulaflmas›na ra€men, bu-
gün için akl› bafl›nda hiçbir devlet ve insan sonuçta topyekün y›-

k›ma kadar gidebilecek bu tür bir çat›flmay› göze alamaz.

Bu olgular ve zorunluluklar dolay›s›yla günümüzde devletler

birbirlerine üstünlük sa€lama ve sonucunda k›s›tl› olan küresel
kaynaklardan en yüksek pay› kapma konusunda gösterdikleri
mücadeleleri cayd›r›c›l›k ve meflruiyet yaratma gibi birtak›m ça-

t›flma d›fl› metodlarla sürdürmektedirler. Bu metodlar› en iyi ge-

lifltiren, en iyi uygulayan, kendisini di€er devletlere en iyi ifade
eden ve bu anlamda en büyük deste€i alabilen devletler veya
devletlerin oluflturdu€u birlikler bu küresel oyunda kazançl› ç›k-

makta ve kendi kültürlerine gelecekte de varolma imkân› yarat-

maktad›rlar. Devletler insan topluluklar›ndan oluflur ve devletler

ölçe€inde yaflanan “küreselleflme” ad› verilen ve mümkün oldu-
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€u kadar kans›z sürdürülmeye çal›fl›lan bu mücadelede her dev-

letin elindeki en büyük güç yine insand›r.

Devletlerin dünya sisteminde etkinli€ini önemli ölçüde belir-

leyen unsurlar›n bafl›nda kuvvetler etkileflimi içindeki rolü ve je-

ostratejik konumu, bir de kültürü gelir. Ekonomi, toplum yap›s›,

bilim ve teknoloji, enformasyon ve iletiflim teknolojileri, e€itim,

demografi, insan kaynaklar›, sa€l›k, enerji, siyasi yap›, hukuk

düzeni gibi alt unsurlar bu iki temel olgudan etkilenerek flekille-

nir. Bu iki temel olgu ve ba€l› – ba€›ml› tüm alt unsurlar insan

faktörü ile do€rudan etkileflim içindedir. Toplumlar›n temel ya-

p›tafl› olan insan›, güçlü ve asil ya da güçsüz ve sefil yapan en

önemli unsur da e€itimdir. E€itimi, yetiflkin neslin bir plana ve

gayeye (Milli Hedefler ve Milli Menfaatler) göre genç neslin be-

deni ve ruhi gelisimini sa€lamas› veya toplumun gereksinimleri

do€rultusunda bireyler yetifltirilmesi fleklinde tan›mlayabiliriz.

Büyük önder Atatürk’ün kurdu€u Türkiye Cumhuriyeti’nin

gelece€i için yetifltirmek zorunda oldu€u insan özelliklerine

bakt›€›m›zda ilk anda flu nitelikleri alt alta yazabiliriz; Kendine

güvenen, özgürce düflünen, düflündü€ünü eyleme dönüfltürebi-

len, vatandafll›k bilincine sahip, yurtta ve dünyada bar›fl› benim-

seyen, cumhuriyet yönetimini yaflam biçimi olarak benimseyen,

ekonomik yönden yap›c› ve etken, pozitif bilimi esas alan, güzel
sanatlar› seven, fizik ve düflünce yönünden geliflmifl, erdemli,
kendi benli€ine, ulusuna ve vatan›n ba€›ms›zl›€›na düflman olan

unsurlarla savaflma gere€ine inanm›fl, insan - ulus ve yurt sevgi-

si olan, ba€›ms›zl›k onuruna sahip, dogmaya kapal›, bilime ve
bilimsel düflünceye aç›k, dinamik düflünceyi, dinamik devrimi
ve aç›k toplum idealini benimseyen. K›sacas› devletimizin beka-

s›n› ve güvenli€ini ve milletimizin refah›n› tesis etmek, bölge-

mizde lider ülke olmak, dünyan›n gelece€inde geçmiflte oldu€u
gibi yine etkin aktörlerden biri olmak amac›yla milli güç unsur-
lar›m›z› en verimli flekilde kullanabilmek istiyorsak, ça€dafl in-

san modelinin tüm özelliklerine ve gereklerine sahip olan birey-

ler yetifltirmek zorunday›z.

‹nsan topluluklar›n›n yaflamlar›n› sürdürebilmesi yard›mlafl-

ma, dayan›flma ve iflbirli€i yeteneklerine ba€l›d›r. Çünkü bu ye-
tenekler o toplulu€un ça€›n de€iflen koflullar›na ve yeni tehditle-

❏  Milli Güvenlik Akademisi E¤itimim ve Ötesi ❏ 509



rine ayak uydurmas›n› ve sahip olduklar› güç unsurlar›n›n siner-

jik bütünleflmesi sonucunda da al›nan önlemler ve gelifltirilen sa-

vunma mekanizmalar› ile o toplulu€un hayatta kalmas›n› sa€lar.

Toplumlar›n oluflturdu€u sosyal yap› ise ulusal güvenli€i be-

lirleyen en önemli unsurdur. Bütün hayati önemine ra€men bu

kavram toplumsal yap›daki bozulmalara karfl› fazlas›yla duyar-

l›d›r. Ekonomik yap›daki bozukluklar, yolsuzluk ve rüflvet, din

ve etnik unsurlar›n istismar›, çevre sorunlar›, adalet sisteminde-

ki çarp›kl›klar, ahlaki bozulmalar ve demografik çat›flmalar bi-

reysel ve ulusal güvenli€in öncelikli sorunlar›d›r. Özellikle fark-

l› sosyal yap›lar›n var oldu€u toplumlarda ve gelir da€›l›m› far-

k›n›n yüksek oldu€u ülkelerde sosyal yap›n›n ulusal güvenli€e

olan etkisi çok fazlad›r.

Sosyal yap› ve ulusal güvenlik kavram› birbirleri ile do€ru-

dan etkileflim içinde olan kavramlard›r. Öyle ki sosyal yap›n›n

sa€laml›€› ulusal güvenli€i, ulusal güvenli€in gücü ise sosyal

yap›y› do€rudan etkilemektedir. Her örgütlü toplumda unsurlar

aras›nda do€al olarak karfl›l›kl› ba€›ml›l›k vard›r. Buna göre bir

bütün olarak toplum sistemi, onu oluflturan her önemli parças›-

na ba€›ml›d›r, ayn› flekilde her önemli parça da sisteme ba€›m-

l›d›r ve bu önemli parçalar›n tamam› da sistemin di€er parçala-

r›na ba€›ml›d›r. Toplumsal yap› ve ulusal güvenlik aras›ndaki et-
kileflim kaç›n›lmaz bir sosyolojik gerçektir. Çünkü hiçbir ulusal
güvenlik sistemi, sosyal yap›dan ba€›ms›z olarak oluflamaz.

Ulusal savunma sisteminin bafll›ca dayanak noktalar›n› milli

birlik ve beraberlik duygusu ve kuvvetli ve sa€lam bir milli ka-

rakter ile bütünleflmifl bir millet, yer alt› ve yer üstü kaynaklar›-
m›z›n en iyi flekilde de€erlendirilerek planl› kalk›nmaya dönük
sanayileflme ve endüstriyel büyüme, ve 21. yüzy›l›n en önemli

unsurlar›ndan olan her alanda bilimsel araflt›rma ve gelifltirme

faaliyetleri oluflturmaktad›r. Türk toplumu bu unsurlar›n eksik
ve/veya yetersiz planlanm›fl olmas›n›n bedellerini, son yüzy›l
içinde 1. Dünya Savafl›’ndaki kanl› iç isyanlardan, K›br›s Bar›fl

Harekat›’ndaki d›fla ba€›ml› savunma sanayiinin engellerine ka-

dar, çok a€›r olarak defalarca ödemek zorunda kalm›flt›r. Güçlü

bir ulusal savunma için bu ac› deneyimlerden mutlaka ders ç›ka-
r›lmal›d›r.
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Ulusal güvenlik ile sosyal yap›n›n etkileflimini incelerken de-

mografik yap›y› mutlaka dikkatlice irdelemek gerekir, çünkü

nüfus ve insan gücü bir ülkenin en büyük sermayesidir. ‹nsan

kaynaklar›n› milli güç unsurlar›n›n bafl›nda gelen etkin insan gü-

cü olarak de€erlendirebilmek için birtak›m olmazsa olmaz flart-

lar vard›r. Bunlar; ça€›n gerektirdi€i flartlara uygun flekilde bir

genel e€itim düzeyine ulafl›lmas›, ülkenin ça€›n de€iflen koflul-

lar› ve öncelikleri do€rultusunda ihtiyaç duyaca€› insan kayna-

€›n› yetifltirmeye dönük planl› e€itim ve ö€retim yap›lmas›, nü-

fusun her düzeyinin göz önünde bulundurularak dengeli mesle-

ki e€itimin sa€lanmas›, tam istihdam›n güvence alt›na al›nmas›,

sa€l›k bak›m›ndan yeterli olanaklarla donat›lm›fl olmas› olarak

s›ralanabilir. Bu flartlar›n yerine getirilmesi nüfus art›fl h›z› ile

yak›ndan ilintilidir.

Do€al olarak kontrolsüz ve afl›r› nüfus art›fl›, bunu karfl›laya-

bilmek için belirli bir ekonomik güce ve oturmufl sosyal yap›ya

ihtiyaç duyulmas› nedeniyle, bu flartlar›n yerine getirilmesinin

önündeki en önemli engelidir.

Yukar›da de€inildi€i gibi, afl›r› nüfus art›fl›, e€itimsizlik, bi-

linçsizlik gibi münferit sorunlar, karfl›l›kl› ba€›ml›l›k ilkesi ne-

deniyle de birbirlerini tetikleyerek k›s›r bir döngüye dönüflebile-

cek ve ulusal güvenli€i tehlikeye sokabilecek çok önemli bir
problem olabilmektedir. Çünkü savunma ve güvenlik kavramla-
r› sadece d›fl tehditle s›n›rl› de€ildir. Bir ulusu özgür, ba€›ms›z,

flanl›, yüksek bir toplum olarak yaflatan da, köleli€e, yoksullu€a

düflüren de e€itimdir. E€itimden amaç bireyi nitelikli ve mutlu
k›lmak, nitelikli bireylerin kat›l›m› ile mutlu, kalk›nm›fl, güven-
li ve ça€dafl bir toplum yaratmakt›r. Ça€dafll›k insana yap›lan

yat›r›mla do€ru orant›l›d›r. Çinlilerin; “Bir y›l› düflünüyorsan
bu€day ek, on y›l› düflünüyorsan a€aç dik, e€er yüz y›l› düflünü-
yorsan insan e€it!” sözü insana ve e€itimine verilmesi gereken
önemin ne kadar büyük oldu€unu göstermektedir. Buna göre,

e€itim ve sa€l›k alan›nda do€ru yat›r›mlar ve planlamalar ile in-

san kaynaklar›n›n gelifltirilmesi, tüm nüfusun özellikle kad›nla-

r›n ekonomik ve siyasi hayata kat›lmalar› sa€lanmal›d›r.

Büyük önder Atatürk’e göre, “millî e€itimin gayesi, yaln›z
hükümette memur yetifltirmek de€il, daha çok memlekette ahlak-
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l›, cumhuriyetçi, ink›lapç›, olumlu, at›lgan, bafllad›€› iflleri ba-
flarabilecek kabiliyette, dürüst, düflünceli, iradeli, hayatta rast-
layaca€› engelleri aflmaya kudretli, karakter sahibi gençler ye-
tifltirmektir”. Atatürk, bu niteli€i 1 Mart 1932 günü TBMM aç›fl

konuflmas›nda flöyle dile getirmifltir: “Yetiflecek çocuklar›m›za

ve gençlerimize görecekleri ö€renimin s›n›r› ne olursa olsun, ilk

önce ve her fleyden önce Türkiye’nin ba€›ms›zl›€›na, kendi ben-

li€ine, milli geleneklerine düflman olan bütün unsurlarla müca-

dele etmek gere€i ö€retilmelidir”.

SONUÇ

Ulusal savunma anlam›nda yak›n zaman için düflük olas›l›klar-

dan biri olmakla birlikte savafl süreci yaflan›rsa, (bu makaleyi
2003 y›l› sonlar›nda yazm›flt›m, o günün konjönktüründe öngö-
rüm bu flekildeydi, ancak koflullar›n çok h›zl› ve karmafl›k bir fle-
kilde de€iflti€i bugün için düflüncelerim ne yaz›k ki bu kadar ra-
hat de€ildir - çevremizdeki s›cak çat›flma ve savafl sürecinin
önümüzdeki yak›n dönemde Türkiye’yi de içine çekebilece€in-
den büyük endifle duydu€umu söylemek isterim.) Türk milletinin
son kalesi olan bu vatan mutlaka ve her flart alt›nda sonuna ka-
dar savunulacak ve vatan tehlikeye düfltü€ü taktirde kad›n, er-

kek, genç, ihtiyar herkes, Atatürk’ün “Hatt› müdafaa yoktur,
sath› müdafaa vard›r, o sat›h bütün vatand›r. Vatan›n her kar›fl
topra€› vatandafl kan›yla ›slanmad›kça terk olunamaz” direktifi
do€rultusunda düflman›n gücüne ve say›s›na bakmadan bugün

de sonuna kadar çarp›flacak kararl›l›ktad›r.

Ancak içinde bulundu€umuz ça€da, devletler savafl d›fl› yol
ve yöntemlerle de bask› alt›na al›nabilmekte ve rakip (düflman)
ülkenin amaçlar›na bir tek mermi bile s›k›lmadan sadece ekono-

mik ve siyasi bask›larla da ulafl›labilmektedir. Bugün ulusal sa-
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vunma olgusu sadece askeri stratejiler ve savafl koflullar›nda uy-

gulanacak birtak›m taktiklerden çok daha ötede bir anlam ka-

zanm›flt›r ve buna ba€l› olarak çok daha kapsaml› de€erlendiril-

meli ve pek çok de€iflik faktörle iliflkilendirilerek çok boyutlu

olarak planlanmal›d›r.

Ne yaz›k ki bugün için elimizdeki veriler, ülkemizin bu ko-

nuda son derece k›r›lgan bir noktaya do€ru h›zla ilerledi€ini

göstermektedir. Acil olarak önlemi al›nmazsa, insan gücümüz

ve buna ba€l› olarak ulusal savunma imkânlar›m›z ülke güven-

li€ini sa€lamaya yeterli olmaktan uzaklaflma tehditi alt›ndad›r.

Tek tek olaylar› gördü€ümüzde belki fark›na varam›yoruz ama

üst üste koydu€umuzda birtak›m kay›plar geometrik olarak bü-

yümekte ve o ölçekte de güvenli€imizi etkilemektedir. Gelece-

€ine güvenemedi€i için y›llard›r beyin göçü ile kaybetti€imiz

parlak zekâlar, her seviyede görülebilen yolsuzluk ve rüflvet çar-

k› ile iyice zay›flat›lm›fl ve muazzam bir borç yükü alt›nda ezi-

len devletimiz, milletvekillerinin bile aç›k aç›k söylemekten çe-

kinmedi€i güvenilmez bir hukuk sistemi, alt kimliklere bölün-

müfl ve ulus devlet idealinden gittikçe uzaklaflt›r›lan bir millet,

vergi ve sosyal güvenlik gibi hak ve yükümlülüklerin eflit olarak

paylaflt›r›lamamas›ndan dolay› gittikçe hukuk d›fl› davranmaya

itilen insanlar›m›z, siyasetçilerin oy toplama u€runa sisteme gü-

veni zedeleyen gerekli-gereksiz ekonomik ve sosyal aflar ç›kart-
malar›, tarih boyunca bafl› dik durmufl milletimizi sadaka kültü-
rüne al›flt›rarak ahlaki de€erlerimizi yerle bir etmeleri, hemen

her alana yay›lm›fl mafyan›n namuslu vatandafllara kurdu€u bas-

k›, bölücü ve irticai tehditlerin devam etmesi ve benzeri unsur-
lar ülkemizin ulusal savunma imkânlar›n› kaç›n›lmaz olarak kri-
tik noktaya do€ru götürmektedir.

Bugün içinde bulundu€umuz sürecin nas›l bu noktaya kadar

geldi€ini anlayabilmemiz için, öncelikle bakt›€›m›z yeri ve öl-

çe€i de€ifltirmemiz gerekmektedir. Devletlerin hayat›, insan öm-
rüne k›yasla çok daha uzundur, dolay›s›yla etki-tepki süreçleri
de bu oranda farkl›d›r. Bazen 10 y›l, 50 y›l hatta yüzlerce y›lda

yaflanan olaylar, tarih kitaplar›nda sadece birkaç sat›r içinde ifa-

de edilerek geçilir. Bugün için, gelece€i öngöremeden kendi in-

sani ölçe€imiz ve vizyonumuzla bakarak, son derece masumane
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olarak alg›lama ve de€erlendirme yan›lsamas›na düflebilece€i-

miz, kitlelerin e€itiminde ve yönlendirilmesinde büyük bir gücü

olan medya ve onun günümüzdeki en boyal› oyunca€› magazin

ve televole kültürü-kültürsüzlü€ü, t›pk› bir uyuflturucu madde

ba€›ml›l›€› gibi, ne yaz›k ki bizim düflündü€ümüzden çok daha

büyük bir tehdittir.

Türkiye’de son 10 y›lda yaz›l›, görsel ve iflitsel medyan›n uy-

gulama konusunda geldi€i nokta ve kaç›n›lmaz olarak birinci

derecede etkileme gücüne sahip oldu€u Türkiye Cumhuriyeti

vatandafllar›nda yavafl yavafl ama planl› bir flekilde yaratt›€› de-

€iflim, kurucu iradenin kimli€ine, ahlak›na ve vizyonuna ayk›r›

bir toplumun flekillendirildi€i bir tezgâh haline dönüflmüfltür.

Kiflisel kanaatim olarak, uygulay›c›lar›na çok h›zl› bir sosyo-

kültürel ve ekonomik geliflim f›rsat› veren bu tezgâhta, k›sa dö-

nem menfaatleri u€runa buna içeriden alet olanlar›n ihanet de€il

ama aymazl›k içerisinde oldu€unu düflünüyorum. Ulusal savun-

mam›z›n en önemli gücü olan insan kayna€›m›z› tüketen bu ge-

liflmelerin, kendi kafamda yapmaya çal›flt›€›m uzun döneme dö-

nük projeksiyonlar›nda, büyük bedeller ödenerek ve yokolma-

n›n efli€indeyken belki de son bir flans olarak, Mustafa Kemal

gibi tarihte efli görülmemifl bir liderin bize nasip edilmesi saye-

sinde kazand›€›m›z Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekas›na,

güvenli€ine ve milletimizin refah›na çok önemli bir tehdit oldu-
€unu düflünüyorum.

Devletleri var eden unsur, onun kuca€›nda birlikte yaflama is-
te€inde bulunan ve bunu koruma azmi ve kararl›l›€›nda olan

milletidir. Devletin görevlerinden biri de, kendi bekas›n› ve gü-

venli€ini sa€layan milletini oluflturan her bir yurttafl› do€du€u
günden itibaren, en iyi flekilde yetifltirilmesi, e€itilmesi, yete-
nekleri ve seçimleri do€rultusunda en uygun f›rsatlar›n yarat›l-

mas› ve elbette yaflam› boyunca daha pek çok sosyal imkân›n

sunulmas›d›r. Sözün özü, her fleyin bafl› insand›r. Devlet, insan›-
na yat›r›m yapt›€› ölçüde güçlenir ve yeni kuflaklara o oranda
daha büyük hizmet eder. Bu hizmet anlay›fl› karfl›l›kl›d›r ve bir-

likte ilerlemeyi ve büyümeyi getirir. Karfl›l›kl› güven iliflkisinin

sa€land›€› ortamlarda devlet kazan›r, vatandafl kazan›r, herkes

kazan›r.
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Bu sinerjiyi yaratabilmek için devletin resmi güçlerinin yan›

s›ra, en az onlar kadar etkin olabilecek 4. (medya) ve 5.

(STK’lar) güçlere de büyük görev ve sorumluluk düfler. Bu aç›-

dan bak›ld›€›nda, medyan›n, gelece€in beyinlerine, üretken ak›l

ve ellerine, yani bugünün tertemiz ve saf çocuklar›n›n zihin ha-

ritalar›na televole ve magazin kültürsüzlü€ünü ekmesi, uzun dö-

nemde bizim için büyük bir tehdittir. Çünkü bugünün çocuklar›

gelece€in üreticileri, ifladamlar›, sanayicileri, sanatç›lar›, edebi-

yatç›lar›, sporcular› ve askerleri olacakt›r. Gelecekteki insan

kayna€›m›z›n bu tezgâh›n elinden geçmesi, gelece€imiz için bü-

yük bir tehdittir. Bu konuda; “be€enmeyen seyretmesin”, “bil-

mem kaç tane televizyon kanal› var, isteyen istedi€ini seyreder”,

veya “en çok ‘rating’i alan programlar bunlar, dolay›s›yla insan-

lar bunu istiyor, biz de onlara istediklerini veriyoruz”, “bütün

dünyada benzeri programlar var” gibi bir savunma yapmak ve

bu savunma karfl›s›nda eli kolu ba€l› durmak, en az›ndan ay-

mazl›kt›r. Bugün en çok sunulan ve dolay›s›yla takip edilen ha-

berler, cinayet, flantaj, kavga, seks, magazin, özel hayat, futbol

konular›ndad›r. Bugün cinayet haberleri ve özel hayata ait konu-

lar bile insanlara ucuz bir fotoroman fleklinde canland›rmalarla

veya gerçek karakterlerin kat›l›m›yla sunulmaktad›r, bir sat›rla

ifade edilecek haber dakikalarca sanki ödüllük bir film prodük-

siyonu yap›l›yormufl edas›yla haz›rlanmakta ve bu haz›rl›€›n be-
deli de bu ülkenin özkaynaklar›ndan ödenmektedir.

Büyük önderimiz Atatürk’ün dedi€i gibi; “Yaln›zca ufku gör-
mek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekir” sözünden, bu top-
raklarda yaflayan her kifli ve kurum vazife ç›karmal›d›r. Bu ko-
nuda elbette ki birinci sorumlu devletin ta kendisidir. Bu devlet,
ulusal bütünlü€ümüze ve savunmam›za tehdit olan her fleyle il-

gili gerekli düzenlemeleri sa€layacak ve uygulayacak her türlü

kuruma sahiptir. Eksik olan, belki de son elli y›lda her alanda bi-
ze büyük bedel ödeten zihniyet sorunudur. Ancak ufkun ötesini
göremeyen ve k›sa dönem menfaatleri u€runa, güzelim ülkemi-

zin gelece€ine dinamit yerlefltiren günü kurtarma zihniyeti de-

vam etti€i sürece gelecekte de Türkiye kaybetmeye devam ede-

cektir. Ulusal savunma imkânlar›m›z›n ekonomik, siyasi ve sos-
yal bask›larla zay›flat›lmas› devam ederse, belki bir savafl duru-
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muyla de€il ama sadece zaman içerisinde devletimizin bekas› ve

güvenli€i ve milletimizin refah› tehlikeye girebilecektir.

Ülkemizi, içinde bulundu€u d›fla ba€›ml›, sanayileflememifl,

geliflememifl, vatandafllar› aras›nda eflitlik, adalet, sosyal güven-

lik ilkelerini tam olarak tesis edememifl dolay›s›yla devletine gü-

veni sars›lm›fl bir halk konumundan ç›karman›n en etkin yolu si-

yasi, ekonomik, teknolojik, e€itimle ilgili bütün yenilik ve ça€-

dafllaflma hareketlerinin süratle ve kararl›l›kla yap›lmas› gerekli-

li€i ve flart›d›r. Bunlar yap›lmadan ulusal savunman›n olmazsa

olmaz koflulu olan nitelikli insan gücü eksik kalaca€›ndan, etkin

bir ulusal savunmadan söz etmek mümkün olmayacakt›r.

‹kinci olarak, toplumlar›n demografik geçifl süreçleri ve Tür-

kiye’nin bu konudaki durumu ile ilgili yazd›€›m bir makalemi

paylaflmak istiyorum. Di€er makalelerimi de arka arkaya okuya-

bilirsiniz.

2211..  YYÜÜZZYYIILLIINN  ‹‹LLKK  YYAARRIISSIINNDDAA,,  NNÜÜFFUUSSUUMMUUZZAA
BBAA⁄⁄LLII  OOLLAARRAAKK  BB‹‹ZZ‹‹  BBEEKKLLEEYYEENN  FFIIRRSSAATT  VVEE
TTEEHHDD‹‹TTLLEERR

Devletlerin gücü, onlar› var etme ve yüceltme konusunda karar-

l› olan vatandafllar›ndan gelir, Devlet vatandafl›yla varolur. Bu-

radan hareketle, 21. yüzy›l›n ilk 25-40 y›ll›k süreci itibariyle,
Türkiye’nin genç nüfusu üzerine, de€erli dostum Can F. Gürle-
sel’in büyük bir özveri ile haz›rlad›€›; Türkiye’nin Kap›s›ndaki

F›rsat, 2025’e Do€ru Nüfus, E€itim ve Yeni Aç›l›mlar adl› çal›fl-

mas›ndan derledi€im birtak›m bilgilerle konuyu dikkatinize su-
naca€›m.

Türkiye, nüfus yap›s›n›n iç dinamiklerine ba€l› olarak önü-

müzdeki 25-40 y›ll›k süre içerisinde çok önemli bir f›rsat pence-
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resi içine girmekte, hatta son birkaç y›ld›r girmifl bulunmaktad›r.

Bu konuyu biraz daha açarak neden elimizi çabuk tutmam›z ge-

rekti€ini sizlerle paylaflmak istiyorum.

Tüm toplumlar, 100-200 y›l aras›nda de€iflen aral›klarla de-

mografik dönüflümler geçirir. Nüfus biliminde “demografik ge-

çifl süreci” olarak adland›r›lan bu dönüflümler üç evrede gerçek-

leflir ve her evrede farkl› nüfus özellikleri gözlenir. Birinci döne-

min en temel özelli€i; h›zl› nüfus art›fl oranlar›d›r. Buna ba€l›

olarak 0-24 yafl gurubun, yani e€itim ça€› nüfusunun toplam nü-

fus içindeki oran› yüksektir. ‹kinci dönemde, nüfus art›fl h›z› ya-

vafllama e€ilimine girer. Bu aflamada çal›flabilir nüfusun (15-64

veya 24-55 aras›) toplam nüfus içindeki pay› en yüksek seviye-

dedir. Üçüncü dönemde ise, nüfus art›fl h›z› s›f›rlan›r ve gerileme

bafllar. Bir di€er deyiflle nüfus azalmaya ve yafllanmaya bafllar.

Türkiye bir süredir, demografik geçifl sürecinin toplumlar

için “F›rsat Penceresi” olarak nitelendirilen ikinci evresinde bu-

lunmaktad›r ve bu süreç en az 25 y›l daha sürecektir. Türkiye’de

nüfus art›fl h›z› beklenenin üzerinde yavafllam›fl durumdad›r ve

bu sayede e€itimde ilk kez niceli€i de€il niteli€i ön plana ç›kart-

mak ülkemiz için art›k mümkün hale gelmektedir. Nüfus art›fl

h›z›n›n yavafllamas›, nüfusun azald›€› anlam›na gelmiyor. Türki-

ye nüfusu 1970 y›l›nda 35.6 milyon iken, 2000 y›l›nda 67.8 mil-
yona ulaflt›. Nüfusumuz elbette artmaya devam ediyor ancak es-
kisi kadar h›zl› de€il. Buna ba€l› olarak nüfus içerisindeki fark-

l› yafl guruplar›n›n toplam nüfusa olan oran› da de€ifliyor ve bi-

ze f›rsat penceresini açan olgu da bu durumdan kaynaklan›yor.
Türkiye’de çocuklar›n toplam nüfusa oran› azal›yor ve 2000 y›-
l›ndan bu yana ülkemiz h›zla artan bir genç ve yetiflkin nüfusa

sahip oluyor. Türkiye, çal›flabilir nüfusun toplam nüfus içindeki

pay›n›n en üst noktaya ulaflaca€› 2000-2025 y›llar› aras›nda
“F›rsat Penceresi” ad› verilen bu demografik süreci yaflayacak-
t›r. Yarataca€› çal›flan nüfus potansiyeli nedeniyle, bu dönem

ekonomik büyüme için en uygun koflullar› tafl›yor, ve bu yüzden

toplumlar›n hayat›nda “F›rsat Penceresi” olarak adland›r›l›yor.

Ülkemizde 2000-2025 y›llar› aras›nda nüfus art›fl h›z› yavafl-

lamaya devam edecek. Demografik öngörüler, Türkiye’de nüfu-
sun 2025 y›l›nda 90 milyona, 2050 y›l›nda 98 milyona ulaflaca-
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€›na iflaret ediyor. Türkiye’de 2000-2025 y›llar› aras›nda genç

nüfusun mutlak olarak art›fl› önce duruyor. Bir dönem sonra ise

genç nüfus, hem mutlak hem de toplam nüfus içindeki pay ola-

rak azal›yor. Türkiye 2025 y›l›ndan sonra genç nüfuslu bir ülke

olmaktan ç›kmaya bafllayacak. Dolay›s›yla, genç nüfus politika-

lar›n›n yerini yetiflkin nüfus politikalar›na b›rakmas› gerekecek.

Uzunca bir süredir Türkiye’deki iç dinamiklerin ve yönelim-

lerin hemen hemen tamam› Avrupa Birli€i üyelik süreci çerçe-

vesinde flekilleniyor. Bu nedenle, Avrupa k›tas›n›n bu süreç içe-

risinde nas›l bir demografik süreç yaflad›€›na da bakmam›z, ken-

dimizi ona göre konumland›rmam›z ve planlar›m›z› bu bilgiler

›fl›€›nda yapmam›z gerekmektedir. Avrupa k›tas›, Türkiye’den

farkl› bir de€iflim süreci yafl›yor. Avrupa ülkeleri demografik sü-

reçlerinin üçüncü ve son aflamalar›n› yafl›yorlar. Yani Avru-

pa’n›n nüfusunun artmas› durdu€u gibi art›k nüfusun yenilen-

mesi için ihtiyaç duyulan, “net yenilenme oran›” da kritik efli€in

alt›na düflmüfl durumda ve art›k Avrupa’da nüfus gerileme süre-

cine girdi. Bu süreç en az 100 y›l devam edecek. TümAvrupa ül-

kelerinde, genç ve yetiflkin nüfusun toplam nüfus içindeki pay›

giderek azal›rken, yafll› nüfusun pay› art›yor. 2002 y›l›nda 25

Avrupa Birli€i ülkesinin toplam nüfusu 453.4 milyon iken, de-

mografik öngörülere göre 2025 y›l›nda 456 milyon olacak ve

2050 y›l›nda 400 milyona düflecek. Avrupa k›tas›, nüfusunda
mutlak azalma ve yafllanma sürecini önümüzdeki 50 y›lda yafla-
yacak. Bu demografik süreç, Birli€in siyasetini, ekonomisini,

sosyal yap›s›n› ve güvenli€ini etkileyecek. Türkiye, demografik

süreç olarak Avrupa’n›n 50 y›l gerisinden gelmekte ve üzerinde
dikkatle durmam›z gereken Türkiye’nin büyük f›rsat› da bura-
dan kaynaklanmakta. Nüfus art›fl h›z›n›n yavafllamas›na karfl›n,

Türkiye genç ve yetiflkin nüfusa, yani “çal›flabilir” nüfusa sahip

olacak. Bu potansiyeliyle Türkiye, Avrupa’n›n nüfus süreçleri-
nin yarataca€› gereksinimleri 50 y›l boyunca, iyi e€itimli, katma
de€er yaratma gücü yüksek, birikimli nüfusu ile karfl›layabile-

cek durumda olacak.

Sonuç olarak 21. yüzy›l›n ilk yar›s›, nüfusunun demografik

yap›s› itibariyle, Türkiye ve Türk Gençli€i için büyük f›rsatlar›n

ve daha parlak bir gelece€in kap›s›n› açmaktad›r. Avrupa’da hü-
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küm süren nüfus e€ilimleri, bu f›rsatlar› daha da yüksek seviye-

ye tafl›maktad›r. Ancak önünde aç›lan bu f›rsat penceresini en iyi

flekilde de€erlendirebilmesi ve her toplumun demografik geçifl

süreci içerisinde ancak bir kez yakalayabildi€i bu h›zl› büyüme

sürecini en verimli flekilde yönetebilmesi için, Türkiye’nin dik-

katle takip etmesi gereken konular vard›r. Bunlar›n bafl›nda da

yurttafllar›na kaliteli ve rekabet gücü yüksek bir e€itim sunmak

gelmektedir. Do€al olarak 21. yüzy›lda Türk gençli€inin en çok

ihtiyaç duydu€u ve bekledi€i fley, yüksek kaliteli ve yayg›n e€i-

tim politikalar› ve do€ru yat›r›m ve istihdam olanaklar›yla, gü-

venli bir gelece€e ulaflabilmek arzusu olacakt›r.

Sahip oldu€umuz bu genç ve çal›flabilir nüfusun, hayalimiz-

deki büyük, ayd›nl›k ve güçlü Türkiye özlemi do€rultusunda bü-

yük bir f›rsat oldu€u gibi, ça€dafl ölçülerde, rekabet gücü yük-

sek, kaliteli ve yayg›n e€itim politikalar› ile destekleyemezsek,

bir di€er deyiflle e€itim sistemimizi bu ihtiyaçlar›m›za göre ye-

niden ve süratle tasarlayamazsak, bu f›rsat rahatl›kla bir tehdite

dönüflebilir ve do€al olarak sundu€u f›rsatlar ölçüsünde, gelece-

€imiz için büyük bir tehlike olabilir.

Bu konuyu daha iyi anlamak için özellikle, yak›n zamanda

büyük flehirlerde hepimizin gündelik hayat›na yerleflmifl durum-

da olan, korku ve endifle ile izledi€imiz tinerci, kapkaçç›, ev h›r-
s›zlar› ve güpegündüz herkesin ortas›nda bayan sürücülerin oto-
mobillerinin arka cam›n› elindeki buji ile k›ran ve göz aç›p ka-

payana kadar arka koltu€a dal›p çantas›n› kap›p kaçan h›rs›zl›k

için özel olarak e€itilmifl ve yönlendirilmifl 15-16 yafllar›ndaki
do€udaki köylerden getirilmifl çocuklar› akl›n›za getirin. Her bi-
ri bizim vatandafl›m›z olan ve en az bizler kadar bu co€rafyada

insanca yaflama hakk›na sahip olan bu çocuklar, devletin flefkat-

li, güvenli ve e€itici ellerine ulaflamad›klar› için, h›rs›zl›k ve
gasp olaylar›na kar›flt›r›lmakta, örgütlü suç çetelerine çaresizce
ve zorla sokulmakta, hatta bir sonraki süreçte flehir terör eylem-

leri ile karfl›m›za dikilebilecek bir potansiyel tehditle ço€almak-

tad›rlar.

Bütün devletlerin özellikle yakalamaya ve en verimli flekilde

yaflamaya çal›flt›€› bu f›rsat penceresi, basiretsiz, sorumsuz ve
beceriksiz davranmaya devam edersek, tehdit penceresi haline
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dönüflecek ve dünyan›n en güzel flehirlerinden biri olan ‹stan-

bul’umuzda hepimiz, 3-4 metrelik üzeri dikenli tellerle çevrili

duvarlar içine hapsolarak, bireysel güvenli€imiz için devlet d›fl›

alternatiflere yönelmek zorunda kalarak, flehir hayat›n›n her tür-

lü güzelli€ini tüketen bir paranoya içinde sürekli arkam›z› kol-

layarak ve birbirinden flüphelenen ve korkan, mutsuz, umutsuz,

endifleli ve en tehlikelisi, bir di€erinin ac›s› ve sorunlar›n› hiç

umursamayan ilgisiz ve bencil flehir insanlar› olarak hayat›m›z›

sürdürmek zorunda kalaca€›z. T›pk› yolsuzluklar ve gelir da€›-

l›m›ndaki uçurumdan dolay›, LatinAmerika ülkelerinin uzun bir

süredir yaflamak zorunda kald›€› ve art›k bu yaflam biçiminin

gündelik ve s›radan hale dönüfltü€ü gibi.

Anadolumuzun öz de€erleri, yüzy›llard›r süregelen komflu-

luk kültürümüz, insan iliflkilerimiz ve geleneksel paylafl›mc›

sosyal hayat›m›zla büyük bir çeliflki gösteren bu birbirinden ko-

puk, güvensiz ve kapal› süreci ve geri döndürülemez üzücü so-

nuçlar›n› bu asil millete yaflatmaya hiçkimsenin hakk› yok...

Akl›m›zdan ç›karmamam›z gereken en önemli fley, geçmifli-

miz gibi gelece€imizin de ortak olaca€› düflüncesi olmal›. Gün-

delik süreçlerde nas›l görünürse görünsün, uzun dönemde ya he-

pimiz kazanaca€›z, ya hep birlikte kaybedece€iz.

1199  MMAAYYIISS’’LLAARRDDAA  TTÜÜRRKK  GGEENNÇÇLL‹‹⁄⁄‹‹NNDDEENN  

NNEE  AANNLLIIYYOORRUUZZ??

Nutuk; “1919 y›l› May›s›n›n 19. günü Samsun’a ç›kt›m. Genel
durum ve görünüfl” girifliyle bafllar. ‹stiklal Savafl› destan›m›z›n
bafllang›c›n› ifade eden ve büyük önder Atatürk’ün Türk Genç-

li€ine arma€an etti€i bu çok önemli tarihi her y›l büyük bir cofl-

kuyla kutluyor; ATA’m›za ve onun de€erlerine koflulsuz ba€l›l›-

€›m›z› dile getiriyor, gösteriyoruz. Mustafa Kemal’in, iflgal al-
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t›ndaki ‹stanbul’dan Band›rma vapuru ile ayr›l›fl› büyük destan›-

m›z›n ilk ad›m›n› oluflturur. K›zkulesi aç›klar›nda düflman z›rh-

l›lar›n›n aras›ndan geçerken flunlar› söyler; “Bunlar iflte böyle
yaln›z demire, çeli€e, silah gücüne dayan›rlar. Bildikleri tek fley
yaln›z maddedir. Bunlar hürriyet u€runa ölmeye karar verenle-
rin gücünü anlamazlar. Biz, Anadolu’ya ne silah, ne cephane
götürüyoruz; biz ideali ve iman› götürüyoruz.”

Mustafa Kemal, Anadolu’ya Türk Milleti’nin en çok ihtiyaç

duydu€u fleyi; fikir ve inanc› götürmüfltü ve Türk Milleti’nin efl-

siz cesareti ve fedakârl›€›yla bir destan yaratm›fl ve ulus ege-

menli€ine dayanan, tam ba€›ms›z, yeni bir Türk devleti kurma-

y› baflarm›flt›. Belki de 19 May›s tarihini; Anadolu’ya fikir ve

inanc›n erifltirildi€i tarihi, Türk Gençlerinin de fikir ve inançla

vatanlar›na, milletlerine sahip ç›kmalar› gerekti€i düflüncesiyle,

onlara arma€an etmiflti.

Bugün genç dedi€imizde anlad›€›m›z ifade; yafl aral›klar›

farkl› kurgulanabilmekle birlikte kabaca, + - 20 ile + - 40 yafl

aras›ndaki nüfusumuzu vurguluyor. ‹çinde bulundu€umuz süre-

cin; bu yafl grubunu da kapsayan çal›flabilen nüfusumuzun, top-

lam nüfusa oran›n›n en üst seviyede oldu€u ve bunun da ülke-

miz için bir f›rsat penceresi oldu€undan daha önce bahsetmifl-
tim. Genç ve çal›flabilir nüfusumuzun ülkemize en üst düzeyde

hizmet edebilmesini sa€layabilmenin yolunun da, ça€dafl e€itim

sistemleriyle, yaln›zca ulusal de€il küresel anlamda da rekabet
avantaj›na sahip olacak flekilde özenle yetifltirilmeleri oldu€unu,
bunun aksinin ise ciddi bir tehdit olabilece€ini yine daha önce

vurgulam›flt›m.

Bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarl›k dönemleri

bireysel hayat›m›zda kal›c› kavramlar de€ildir. Hepimizin bildi-
€i ve yaflad›€› gibi; bunlar do€an›n zorunlulu€u gere€i herbiri-
mizin pefli s›ra geçirdi€i süreçlerdir. D›flar›dan bir gözle bak›ld›-

€›nda rahatl›kla anlafl›laca€› gibi, sosyal hayat›m›z›n herhangi

bir zaman diliminde bunlar›n herbiri ayn› anda varolur. Yani top-
lumlarda ayn› anda bebekler, çocuklar, gençler ve di€erleri va-
rolurlar. Bizler de bunlar› genel kavramlar olarak alg›lar ve kul-

lan›r›z. Oysa bu kaç›n›lmaz geçifl süreçleri bir birey üzerinden

ele al›nd›€›nda her dönemde farkl› bir anlam ifade eder. Bugün
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bebek olan yar›n çocuk, öbürgün genç olacakt›r; bugün genç

olanlar yar›n olgun, öbürgün ihtiyar olacakt›r. Bizler ne yaz›k ki

bugüne gere€inden fazla ba€land›€›m›z için; geçmifli geride kal-

m›fl eski bir an›, gelece€i ise kendi kendine gelmekte olan bir sü-

reç olarak de€erlendirme yan›lg›s›ndan kendimizi bir türlü kur-

taram›yoruz. Oysa bunlar›n hepsi bir bütünün (hayat›m›z›n) bi-

zim yarad›l›fl›m›z itibariyle alg›lama eksikli€imizden kaynakla-

nan tam olarak birlefltiremedi€imiz parçalar›n› olufltururlar. Biz

dünün koflullar›n›n zorunlulu€u gere€i bugünü bu flekilde yafl›-

yoruz ve ayn› flekilde bugünkü yaflam›m›z›n yarataca€› etkile-

flimler gere€i de yar›n›m›z›, yine bugüne ve düne ba€l› olan zo-

runluluklar nedeniyle belirli bir plan dahilinde yaflayaca€›z.

Asl›nda bu kadar basit bir kural› olan yaflam›m›z›; sürekli be-

lirsizlikler, endifleler ve korkular içinde sürdürmenin ne kadar

bofla harcanan bir enerji oldu€unu bilemiyorum size hissettirebi-

liyor muyum. Bireysel olarak geçerli olan bu basit etki-tepki ku-

ral› elbette ki toplumsal olarak da geçerlidir. Toplumlar da gele-

ceklerinde, kendi karar ve eylemlerinin sonuçlar›n› yaflamak zo-

rundad›rlar. T›pk›; güçlü liderleri ve fedakâr milleti eliyle, tari-

hin kaydetti€i en güçlü imparatorluklardan birini kuran Türkle-

rin, sorumsuz, bilgisiz, cahil, ba€naz, geliflmelere kapal›, hatta

kendi vatan›na karfl› ihanet içinde olan yöneticileri yüzünden,

Anadolu co€rafyas› hariç ellerindeki her fleyi 19. yüzy›lda ve 20.
yüzy›l›n ilk y›llar›nda yitirmeleri gibi.

Atatürk; gelece€imizi gençlere emanet ederken, gençlerimi-
ze en iyi imkânlar›n verilmesi gerekti€ini her f›rsatta vurgula-

m›fl, onlar›n di€er ülke gençleri aras›nda yükselmelerini sa€la-

yacak bilgi, kültür ve görgü ile yetiflmeleri için her türlü ön ha-
z›rl›€›, o günün koflullar›n›n bütün elveriflsizli€ine ra€men mu-
azzam bir baflar› ile kurgulamay› baflarm›flt›. Bunun için gerekli

kurumlar› kurdurmufl, k›s›tl› kaynaklar› en do€ru flekilde kullan-

d›rm›fl ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin gelece€ini ça€dafl me-
deniyetlerin de üzerinde lay›k oldu€u yere eriflebilecek flekilde
yaratm›flt›.

Dolay›s›yla e€er ATA’m›z›n en büyük emanetinin; Vatan›m›-

z›n, Türk Gençleri’ne b›rak›lm›fl olmas›ndan söz ediyorsak, o

zaman Türk Gençli€i’ni bu a€›r görevi üstlenebilecek donan›m-
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larla yetifltirmek zorunday›z. Türk Genci’ni do€du€u günden iti-

baren, hatta bana sorarsan›z annesi ve babas› onu var etmeye ka-

rar verdi€i günden itibaren; ona sahip ç›k›p, devletin bekas› ve

güvenli€i ile milletin refah›n›n yegane flans› oldu€unun bilincin-

de, ça€dafl ölçülerde yetiflmesini sa€lamak zorunday›z. Bunun

yolu da, Türk Gençli€i diye tan›mlanan nüfusumuzun, sadece

dönemsel farklarla gerçekte hepimizi içeren, yani bütün Türk

Milleti’ni içeren bir unsur oldu€unu anlamak ve gere€ini de ona

göre yapmaktan geçmektedir.

Gençli€inde çal›flan, üreten eme€iyle toplumuna katma de€er

yaratan, savunulmas› gerekti€inde can›n› korkusuzca ortaya ko-

yan gençlerin, olgunluk ça€lar›nda düflünsel yetkinlikleriyle, en-

telektüel birikimleriyle, üstlendikleri görev ve sorumluluklar›y-

la ülkelerine ve milletlerine hizmet ettiklerini, ihtiyarl›klar›nda

da, gençlerde olmayan bilgi birikimi ve deneyimleriyle yol gös-

tericiler olarak bu hizmeti sürdürdüklerini unutmamal›y›z.

Bebekli€i ve çocuklu€u sa€l›ks›z yaflam koflullar›nda geçen;

e€itim, kültür gibi konularda büyük eksiklikleri olan, hatta ma-

gazin kültürsüzlü€üne mahkûm edilmifl bir gençli€in, ülkesi ve

milletinin de€erlerini baflar› ile savunabilmesi ne yaz›k ki çok

ama çok zor olacakt›r. Ayn› gençli€in olgunluk ça€lar›nda, so-

rumluluk duygusu gerektiren süreç içerisindeki görev ve yetki-
lerini kullanmada da say›s›z kay›plar ortaya ç›kacakt›r.

Daha aç›k bir ifade ile; Türk Genci’nin, atalar›n›n öz de€er-
leri ile vatandafll›k sorumluluklar›n› yerine getirmelerini gerçek-

ten istiyorsak, o zaman bu döngüsel sürecin her aflamas›nda ay-

n› hassasiyeti göstererek hareket etmek zorunday›z. Aksi her
türlü davran›fl, son 25 y›ld›r yaflad›€›m›z gibi kay›p kuflaklar ya-
ratmaktan baflka bir ifle yaramayacakt›r. Bu kay›p kuflaklar sade-

ce bebeklik, çocukluk, gençlik olmayacak, bir yaflam boyu süre-

gidecektir.
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EEGGEEMMEENNLL‹‹KK  KKAAVVRRAAMMII  ÜÜZZEERR‹‹NNEE......

Son dönemlerde de€iflik vesilelerle gündeme gelen ve ne yaz›k

ki aç›k bir ifade olmakla birlikte s›kl›kla yanl›fl yorumlanan ege-

menlik kavram› üzerinde bir süredir özel bir ilgi ile düflünüyor

ve bu kadar farkl› yorumun sebebini tam olarak anlamaya gay-

ret ediyordum. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni üzerine kur-

du€u; “Egemenlik, kay›ts›z flarts›z Milletindir” sözü, ço€u kez

çeflitli gruplar taraf›ndan yanl›fl yorumlanarak, yanl›fl aç›l›mlara

sebep olmufltur. Ç›k›fl noktas› yanl›fl olunca da buradan yap›lan

ç›karsamalar da külliyen hatal› olarak devam etmektedir.

Öncelikle, Anayasam›zda, 6. maddede ifllenen Egemenlik

kavram›n› dikkatlice irdeleyelim.

VI. Egemenlik 

Madde 6.- Egemenlik, kay›ts›z flarts›z Milletindir. 

Türk Milleti, egemenli¤ini, Anayasan›n koydu¤u esaslara göre, yet-
kili organlar› eliyle kullan›r. 

Egemenli¤in kullan›lmas›, hiçbir surette hiçbir kifliye, zümreye veya
s›n›fa b›rak›lamaz.

Hiçbir kimse veya organ kayna¤›n› Anayasadan almayan bir Dev-
let yetkisi kullanamaz. 

6. madde gayet aç›k olarak “Egemenlik” olgusunu ifade etti-
€i halde, millet ad›na bu yetkiyi elinde bulunduran, demokratik

yöntemlerle iflbafl›na gelmifl baz› milletvekilleri ve hükümetin
üst düzey yetkilileri, geçmiflte de bugün oldu€u gibi bazen bu
maddenin sadece birinci cümlesini dikkate alarak, kendilerini

millet ad›na her türlü karar› alabilme ve yetkiyi kullanabilme

konusunda s›n›rs›z güce sahip zannetmifllerdir. Oysa ilk cümle-
de verilen yetki hemen takibeden cümlelerde, “Anayasan›n koy-
du€u esaslara göre, yetkili organlar› eliyle kullan›l›r” ifadesiy-
le, kim taraf›ndan kullan›laca€› ve nas›l s›n›rland›r›laca€› konu-

sunda tan›mlanm›flt›r. Daha aç›k bir ifade ile hiç kimse, ki buna

yetkili organlar da dahildir, Anayasan›n koydu€u esaslar›n d›fl›n-
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da veya üzerinde bir yetkiye sahip olamaz.

Örne€in 550 milletvekilinin 550’si bir araya gelse ve hepsi

alt›na imza atsa, Anayasam›z›n de€ifltirilemez ve de€ifltirilmesi

teklif edilemez olan 1., 2. ve 3. maddelerinde herhangi bir de€i-

fliklik yap›lamaz. Anayasada belirli koflullar sa€land›€› taktirde,

baz› de€iflimler ve yeni aç›l›mlar yap›labilir ki bu da her zaman

bir tart›flma konusu olmufltur. 12 Eylül Anayasa’s›n›n bugünün

ihtiyaçlar›n›n bir k›sm›na cevap veremedi€i veya hantal kald›€›

durumlar elbette ki mevcuttur ve bu durum en iyi düflünülmüfl

Anayasada bile, sürekli de€iflen bir dünyada çok do€al olarak

gelecekte de karfl›m›za ç›kabilecektir. Buradaki en önemli unsur

milletin iradesinin devletin temel ilkeleri do€rultusunda do€ru

ve etkin temsilidir. Daha aç›k bir ifadeyle bu ortak metinden or-

tak bir yorum ç›kmas› en önemli ihtiyaçt›r, ancak ne yaz›k ki

ulusal menfaatler konusunda bir fikir birli€i olamad›€› için bu

her zaman mümkün olamamakta ve bu durum hepimizin izledi-

€i gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu ortak yorumun nas›l

sa€lanaca€›n› söylemek zor ve bütün kilit önemine ra€men bu

yaz›n›n konusu d›fl›nda, o yüzden bunun üzerinde fazla durmak

istemiyorum. Yine de yeri gelmiflken bir cümle ile flunu söyle-

mek isterim. Milli Güvenlik Siyaseti belgesini kendi vatandafl›n-

dan saklayan sistemin bu s›k›nt›larda büyük bir pay› oldu€unu

düflünüyorum.

Egemenlik devlet kudretinin temel vasf›d›r. ‹ç hukukta en üs-
tün kudreti, uluslararas› hukukta da ba€›ms›z devlet gücünü ifa-
de eder. Milli Egemenlik ilkesi ancak demokratik ve hukuk dev-

leti ilkeleri ile hukukun üstünlü€ünün sa€land›€› taktirde hayat

bulur. Egemenli€in temsilinde milletinden ald›€› yetkiyi kulla-
nan Türkiye Büyük Millet Meclisi, ancak bu önflartlar ile icra-
at›nda milli iradeye uygun hareket edebilir. Demokrasi ve huku-

kun üstünlü€ünün olmad›€› durumlarda, egemenli€in kay›ts›z

flarts›z millete ait oldu€u kavram› sadece lafta kal›r.

Birinci boyutuna bu flekilde de€indikten sonra, “Egemenlik,
kay›ts›z flarts›z Milletindir” cümlesinden ne anlamam›z gerekti-
€ine daha detayl› bakal›m. Egemenlik; devlet ve yurttafl aras›n-

da karfl›l›kl› aidiyet ba€› oluflturur. Çok do€al olarak her ikisi de

varolmak için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bu iliflkinin en do€-
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ru ve sa€l›kl› yöntemi de egemenlik gücünü yurttafl›n›n meflru

iradesi ve kabulünden alan devlettir. Devletin temel görevi; ulu-

sal menfaat kavram› çerçevesinde, devletin bekas› ve güvenli€i

ile milletin refah›n› sa€lamak için ulafl›lmas› ve korunmas› gere-

ken amaçlar› yerine getirmektir. Bütün uygulamalar bu temel

önceli€e odakl› olarak yap›lmal›d›r çünkü ancak o zaman devlet

ve yurttafl aras›nda, kaynaklar›n kullan›m›, paylafl›m› ve gelece-

€e dönük vizyon konusunda ülkü birli€i olacak ve iliflkideki

meflru zemin korunabilecektir.

Egemenlik konusunda kiflisel kanaatim olarak bir di€er

önemli yanl›fl› da, milletin vekili olma pozisyonu ile kiflisel yet-

kilerini bir ayr›cal›k olarak gören baz›lar› gibi, yaflad›€›m›z ça-

€›n birinci ve en kaç›n›lmaz kural› olan de€iflim yasas›n› tam

olarak kavrayamayan ve de€erlendirmelerini, iyi niyetlerine

ra€men kat› kal›plar içinde ve afl›r› milliyetçi bir yaklafl›mla ya-

pan ve d›fl dünyay› reddeder bir tutum içine girenler yapmakta-

d›r. Bu ba€lamda çok yak›n zamanda tart›flmam›z ve bir muta-

bakata varmam›z gerekecek konu, Avrupa Birli€i uyum yasalar›

sürecinde Anayasam›zda “Egemenlik” kavram› üzerinde yap›l-

mas› gereken düzenlemeler olacakt›r. Avrupa Birli€i’ne ne kadar

sürede girebilece€imiz apayr› bir tart›flma konusudur ancak,

egemenlik kullan›m› konusunda kamuoyunu birtak›m yeni aç›-

l›mlara haz›rlamak zorunlulu€umuz oldu€u da bir gerçektir.
Gerçek hayatta durum bambaflka olmakla birlikte, y›llarca ken-
dimize özgü bir yaklafl›mla veAnayasam›zdaki “Egemenlik” ta-

n›mlamas›n›n sadece görünür anlam›yla karfl›laflm›fl kifli ve ku-

rumlar›n, bu tart›flmalar öncesinde herhangi bir afl›r› görüflün ya-
n›ltmalar›na kap›lmamalar› için mutlaka do€ru ve sa€l›kl› bir fle-
kilde bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Örne€in, Birleflmifl Mil-

letler, NATO, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine kiflisel baflvu-

ru hakk›n›n tan›nmas› (geçti€imiz süreçte bafl›m›z›n belas› olan
Louizidu davas›n› hat›rlay›n) ve di€er pek çok uluslararas› an-
laflman›n içeri€inde her ulusun belirli ölçekte egemenlik kayb›

vard›r. Ancak bu anlaflmalar›n tamam› her ulusun kendi milli gü-

venlik siyaseti belgesinin temel unsurlar›ndan biri olarak ortaya

koydu€u, devletin bekas› ve güvenli€i ile milletin refah› olarak
tan›mlanabilecek ulusal menfaatlerin sa€lanmas› yolunda çok
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önemli ad›mlar oldu€u için, karfl›l›kl›l›k ilkesine dayal› olarak

ve anayasalar›n dokunulmaz özüne iliflkin olmayan k›s›tlamala-

r› içerecek flekilde, pek çok ülke kendi anayasas›na egemenlik

yetkilerini k›smen s›n›rlayacak ama kendini korumaya alacak

maddeleri ilave ederek bu de€iflimi yapma yoluna gitmektedir.

S›ras› geldi€inde Türkiye de kaç›n›lmaz olarak bunu yapmak

durumunda olacakt›r. Ancak d›fl dünya ile entegrasyonu hedefle-

yen bir Türkiye için bu durum hiçbir flekilde Atatürk’e ve silah

arkadafllar›na ihanet olarak nitelendirilmemelidir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu; biz-

den istenen egemenlik haklar›m›zdaki özverinin eflit ve ayn› öl-

çüde di€er ülkeler taraf›ndan verilip verilmedi€inin kontrolu

olacakt›r. Bu çok hassas konuda kendimizi koruyamaz ve aç›k

verirsek, bu konunun aleyhimize olaca€›n› da unutmamal›y›z.

Özellikle AB ile olan iliflkilerimizde di€er ülkelerden istenme-

yen ve AB ile ilgisi olmayan konularda da Türkiye’den tavizler

istendi€ini ve bizim hükümetlerimizin onay›yla k›smen de olsa

al›nd›€›n› unutmamal›y›z. Her devlet kendi hakk›n› korumakla

mükelleftir ve bu hak devredilemez.

Asl›nda AB üyesi ülkelerin anayasalar›nda yapt›klar› de€i-

flikliklerle daha da detayland›r›labilecek bu konuyu burada ke-

sip, nedense pek üzerinde durulmayan ancak bence çok önemli
olan bir di€er bak›fl aç›s›na geçmek istiyorum. Uluslararas› lite-
ratürde “Founding Fathers” olarak nitelenen, “Kurucular Ku-
rulu” veya “Kurucu ‹rade” olarak tan›mlayabilece€imiz ve her

devletin kuruluflunda, bazen kurtulufl mücadelesinde ve elbette
ki bir devlet olman›n önkoflulu olan egemenli€in ve ba€›ms›z
anayasan›n tesis edilmesinde öncü ve kural koyucu olan kiflile-

rin koyduklar› temel ilkelerin tart›flmaya bile aç›k olmamas› ge-

reklili€i ve flart›d›r. Bu konunun daha iyi anlafl›lmas› için, kuru-
cular›ndan biri oldu€um ve halen Yönetim Kurulu baflkanl›€›n›
yürütmekten büyük onur duydu€um Arama Kurtarma Derne€i -

AKUT’un, bir paragraftan oluflan varolufl amac›n›n belirtildi€i

misyonunun ve nas›l iflleyece€inin belirtildi€i befl maddeden
oluflan temel de€erlerinin yaz›l› oldu€u ana belgenin dernek içe-

risinde tart›flmaya bile aç›k olmad›€›n› basit bir örnek olarak

vermek isterim. Biz küçücük derne€imizde bile kurucu iradenin
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koydu€u temel de€erleri dernek içerisinde tart›flmaya bile açt›r-

mazken ve içimizde yer almak isteyen herkesin önce bu temel

de€erleri kabul etmesini önflart olarak koyarken, koskoca Türki-

ye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu büyük Atatürk ve silah ar-

kadafllar›n›n koyduklar›, varoluflumuzun temel unsurlar› olan il-

kelerin bu kadar ucuz ve basit bir flekilde zedelenmesini, 80 y›l

sonra tart›flma ve yorum konusu yap›lmas›n›, Atatürk’ün Cum-

huriyeti emanet etti€i bir Türk genci olarak kabul etmem müm-

kün de€ildir. Ayn› flekilde geçmiflte, Anayasay› bir defa delmek-

le bir fley olmaz diyebilen zihniyeti de hiçbir flekilde içime sin-

diremedi€imi vurgulamak isterim.

Ad›na ne denirse densin, milletten demokratik yolla geçici

olarak al›nan egemenlik kullan›m hakk›na dayanarak milletin

iradesi ile bu de€ifliklikler yap›l›yor, ço€unlu€un iste€i bu yönde

gibi gösterilse dahi, dokunulamaz k›rm›z› çizgiler, yani Atatürk

‹lke ve ‹nk›laplar› her zaman korunmal›d›r. Her sistem kendini

gerekti€inde iç ve d›fl düflmanlara karfl› korumak zorundad›r.

Türkiye’de de bu savunma mekanizmalar› öyle ya da böyle mev-

cuttur. Hukuken ve say›sal olarak, birtak›m manipulasyonlarla

‘kurucu irade’ye ayk›r› birtak›m de€ifliklikler kâ€›t üzerinde ya-

p›labilir, ancak ‘kurucu irade’nin koydu€u temel ilkeler de€iflti-

rildi€i gün, o kahramanlar›n kurdu€u devletten bahsetmemiz ar-

t›k mümkün olamaz. Görüntüsü ayn› olsa bile art›k özü ve içeri-
€i tamamen baflka bir devlet söz konusu olur. Bu tehlikenin far-
k›nda olan bütün ça€dafl toplumlar önlemlerini son derece s›k› ve

tavizsiz bir flekilde alm›flt›r ve bu konuya en üst düzey hassasi-

yeti göstermektedirler. Çünkü hepsi bilirler ki, sahip olduklar›
ba€›ms›zl›k, refah, huzur ve güven ortam› atalar›n›n çok büyük
bedeller ödeyerek, can vererek-can alarak kazand›klar› paha bi-

çilmez ve vazgeçilemez temel unsurdur. Bugün için vermemiz

gereken en önemli karar, ad› ayn› ama özü kurulufl ilkelerinden
farkl› bir Cumhuriyette yaflamaya raz› olup olmayaca€›m›zd›r.

Sonuç olarak s›k›flt›€›m›z her noktada, zor bir problemle her
karfl›laflt›€›m›zda dönece€imiz yer olan, bugünkü ba€›ms›z

Cumhuriyetimizi, dolay›s›yla bireysel ba€›ms›zl›€›m›z› bize ar-

ma€an eden Mustafa Kemal Atatürk’ün dediklerine bakmam›z

gerekmektedir. O büyük adam, belki de gelece€in neler getirebi-
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lece€ini o günlerden görerek, Eskiflehir-‹zmit konuflmalar›nda

kendi kurdu€u, kendi güçlendirdi€i, milletinin bütün yetkilerini

aktard›€› ve en büyük eserim diye nitelendirdi€i TBMM için bi-

ze flunu da ö€ütlemekten geri durmam›flt›r; “Milletler, egemen-
liklerini geçici bile olsa b›rakaca€› meclise gere€inden fazla
inanmamal› ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk
yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli
olabilir. Meclislerin öyle kararlar› olabilir ki, bu kararlar mille-
tin hayat›na giderilmesi mümkün olmayan zararlar verebilir.”

Bu söylediklerim ›fl›€›nda, Anayasal bir hak ve sorumluluk

olarak TBMM taraf›ndan haz›rlanan ve Cumhurbaflkan›m›z›n

yine Anayasaya dayanan yetkileri ile geri döndürdü€ü kararna-

meleri ve atamalar› bir kez daha düflünün. Elbette ki, her fleye

ra€men temel sorunumuz egemenlik kavram›n›n farkl› yorum-

lanmas› de€ildir. Yine kiflisel kanaatim olarak birinci ve en

önemli sorunumuzun, toplumumuzun pek çok kesiminin içinde

belirli ölçekte yer edinmifl olan, kaynaklar›n paylafl›m›ndaki bü-

yük eflitsizlikten ve adalet olgusunun do€ru ve etkin olarak tesis

edilememifl olmas›ndan, dolay›s›yla sisteme karfl› bir güvensiz-

likten kaynaklanan, ulus-devlet anlay›fl›ndan uzaklaflarak alt

kimliklerin ve bireycili€in ön plana ç›kart›lmas›, yolsuzluk ve

ahlaki bozulmad›r. Her ortamda ve f›rsatta Atatürk’e ve onun ‹l-
ke ve ‹nk›laplar›na ba€l›l›k sözü veren bizler de bu güven eksik-

li€inin giderilmesi konusunda mücadelede üzerimize düfleni

yapmad›kça, sonuçlar›ndan hepimiz sorumlu olaca€›z.

TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’NN‹‹NN  LL‹‹DDEERRLL‹‹KK  SSOORRUUNNUU  ((11))

Uzunca bir süredir Türkiye’de liderlik sorunu oldu€u, Türki-
ye’nin gerçek bir lidere ihtiyaç duydu€u ve sorunlar›n› da ancak

bu flekilde çözebilece€i konusunda söylemler duyuyoruz. Büyük

önderimiz Atatürk’e duyulan içten ve iyi niyetli özlemden kay-
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naklanan bu yaklafl›m› anlamakla birlikte, bir daha Atatürk gibi

bir liderin bu co€rafyaya nasip olmayaca€›n› düflünen biri ola-

rak, ülkemiz için farkl› bir yol seçilmesi gerekti€ini de€erlendi-

riyorum.

Mustafa Kemal; çevresindeki herkesten daha fazlas›n› bilen,

daha fazlas›n› öngörebilen ve mücadelesi ile ilgili bütün kurgu-

lar›n› kendisi yapabilen bir liderdi. Bu anlamda yaflad›€› zaman

diliminin, baflkalar› için en ola€anüstü ve çözümü imkâns›z gibi

gelen sorunlar›na ra€men, eflsiz dehas›, zihinsel gücü, öngörü

yetene€i, analitik ve kavramsal düflünme becerisi, muazzam ka-

rarl›l›€› ve cesareti ile, en yak›nlar›n›n ve ona en güvenenlerin

bile neredeyse imkâns›z diye düflündü€ü pek çok fleyi, çok k›sa

olarak nitelendirilebilecek bir süre içerisinde baflard›.

Osmanl› ve Türk devlet geleneklerindeki Ulu Hakan vizyo-

nunu bile aflanAtatürk’ün liderlik modeli, o günün koflullar› içe-

risinde olabilecek en do€ru, hatta tek seçenek olarak ortaya ç›k-

m›flt›. Hepimizin takdir etti€i eflsiz sa€duyusu ve ortak bilinci ile

bu tek seçene€in fark›na varan e€itimsiz, yoksul ve ac›lar içinde

olan Türk Milleti, bütün varl›€› ile her türlü fedakârl›€› göze ala-

cak flekilde Mustafa Kemal’in emrine girmekte ve kendi gelece-

€ini bu “Tek Adam”›n öngörüsüne ve inisiyatifine b›rakmakta

tereddüt etmedi. Türk Milleti bir kez daha, en zor zamanda bile
sa€duyusunu göstermiflti.

Türk Milletinin kendisini, atalar›n›n Ulu Hakan’lar›na eflde-
€erde gördü€ünün fark›nda olan Atatürk, kendisinden sonra bu

ayarda birisinin daha yetiflmeyece€ini ve 20. yüzy›l›n karmafl›k

dengelerine ve ihtiyaçlar›na bu liderlik modeli ile cevap verile-
meyece€ini çok iyi bildi€i için, padiflah›n kulu olma kültürün-
den gelen ve bu kültürü devam ettirmekte hiçbir sorun yaflama-

yaca€› aç›k olan Türk Milletine hayal bile edemeyece€i ça€dafl

bir devlet modeli arma€an etmiflti. Herkesi flafl›rtan bir kararla,
kendi sultanl›€›n› ilan etmemifl ve devlet düzenini, halk›n kendi
kendisini idaresi olan Cumhuriyete dönüfltürmüfltü. Bütün bun-

lar› yaparken tek güvencesi gelece€i emanet etti€i Türk Gençli-

€iydi. Türk Gencinin gelece€e sahip ç›kmas› gerekti€ini say›s›z

kereler dile getirmiflti. Türk Gencini; devrimleri korumak, Cum-
huriyeti yaflatmak ve yükseltmekle görevlendirmiflti. Bu anlam-
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da Nutuk’un sonunda yer verdi€i, Gençli€e Hitabe’si ciddiyetle

anlafl›lmal›, bu konuyu her f›rsatta ve büyük bir inançla dile ge-

tirmesi basit bir coflku ve heyecandan de€il, Türkiye Cumhuri-

yeti’nin gelece€i için tek seçene€i oldu€unu öngörmesinden do-

lay›d›r.

Atatürk, kendisini milletinin üstünde de€il tam tersine mille-

tin ortak bilincinin ürünü olarak görür. Kendi varl›€›n›; “Türk
Milleti’nin kendi içinden, koflullar›n ve zaman›n zorlamas›yla
ortaya ç›kard›€› bir kurtulufl kararl›l›€›” olarak tan›mlar. Bu du-

ruflu acaba kaç›m›z do€ru olarak analiz edebiliyoruz çok merak

ediyorum. Ça€›m›z›n en büyük lideri oldu€u pek çok yabanc›

kaynak taraf›ndan do€rulanan Atatürk, baflar›lar›n› kendisine

mal etmemifl, apaç›k belirli olan do€al üstünlü€üne dayand›rma-

m›fl, her baflar›s›n›n; eflsiz fedakârl›€› ve kahramanl›€› ile yi€it

Türk Askeri’nin ve onurlu Türk Milleti’nin eseri oldu€unu vur-

gulam›flt›r. ÇünküAtatürk, Türk Milleti’nin gelecekteki olas› so-

runlar› için, çözümü yine bir kurtar›c›da aramas›n› do€ru bulmu-

yordu. Milletini padiflah›n kulu olma seviyesinden, kendi için-

den yetifltirece€i her seviyedeki ve konudaki liderlerle birlikte

çözüm üreten ba€›ms›z bir halk konumuna tafl›mak istiyordu.

Bunu sa€layabilmek için e€itimin, ça€dafl medeniyetler sevi-

yesinde bir anlay›fl›n ve dünya görüflünün olmazsa olmaz kural-
lar oldu€unu çok iyi biliyor ve bu nedenle genç Cumhuriyet’te
en büyük önemi yeni neslin en iyi flekilde yetifltirilmesine veri-

yordu. Ça€dafl bilgi ve atalar›n›n baflard›klar›na inançla birlikte

Türk Genci’nin her türlü engeli ve zorlu€u aflabilece€ini biliyor
ve; “Türk çocu€u ecdad›n› tan›d›kça, daha büyük ifller yapmak
için kendinde kuvvet bulacakt›r.” diyordu. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin gelece€i ile ilgili bütün kurgusunu bu yönde yapm›flt›.

Genç Cumhuriyetin, Türk Milleti’nin kendi içinden her sevi-
yede ve konuda yetifltirece€i; vatan ve millet sevgisi en üst dü-

zeyde geliflmifl, konusuna hâkim, kararl›, riske girebilen, inisi-

yatif kullanabilen gençler eliyle-liderli€iyle, ça€dafl medeniyet-
lerin içerisinde lay›k oldu€u yere ulaflt›r›laca€›na inan›yordu.
Atatürk; yaflad›€› dönemde bu kurgunun bütün altyap›s›n› olufl-

turmufl, eserinin gelece€ini güvence alt›na almak için gerekli

bütün önlemleri de o dönemin imkânlar› ölçüsünde alm›flt›. Ül-
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kenin zeki ve gelecek vadeden gençleri yurtd›fl›na yollanm›fl ve

dönemin en iyi okullar›nda e€itilmiflti. Ülkenin farkl› alanlarda-

ki sorunlar›na çözüm üretmek için gerekli öncü kurumlar olufl-

turulmufl ve her birinin liderli€ini üstlenebilecek kadrolar›n ye-

tifltirilmesine büyük önem verilmiflti. ‹flte bu gençler, Cumnuri-

yete en iyi flekilde sahip ç›km›fl ve kendi dönemlerinin bütün

zorluklar› ve olanaks›zl›klar›na ra€men ATA’lar›na verdikleri

sözü eksiksiz yerine getirmiflti.

Ancak daha sonra Türkiye ciddi bir vizyon de€iflimi yaflad›.

Bugün yaflad›€›m›z sorunlar›n tohumlar› da iflte bu dönemde

at›lm›flt›. Ülkemiz; her konuda ve her seviyede lider yetifltiren,

kendi gelece€ini yaratma konusunda kararl›, birbirine büyük bir

sadakatle ba€l› bir toplumdan, d›flar›dan getirilecek uzmanlara

bel ba€layan, çözümü kendi içinden de€il de d›flar›dan arayan,

kendi özkaynaklar›na dayanmaktansa d›flar›dan borç alarak çö-

züm üretmeye çal›flan ve altkimlik gruplar›na bölünmüfl bir top-

luma dönüfltürüldü. Bu utanç verici dönüflümün ve vizyon de€i-

fliminin, dönemin siyasi aktörlerinin flahs›na ve yandafllar›na

sa€lad›€› menfaati ve ülkemize verdi€i zarar› tarih en küçük de-

tay›na kadar kaydetmifl durumdad›r. Bu kritik dönüflümün Ata-

türk’ün aram›zdan ayr›lmas›n›n hemen ard›ndan yaflanmas› dü-

flündürücüdür.

Tek Adam liderli€inden, k›sa sürede her seviyede liderlik

modeline büyük bir h›zla geçmeyi baflaran kendine güvenen ve
kararl› Türk Milleti; ne yaz›k ki Atatürk’ün ard›ndan, d›flar›dan
(bat›dan) getirilen uzmanlara (liderlere) ihtiyaç duyan, d›flar›ya

ba€l› liderlik modeli ile sorunlar›na çözüm arayan, millet olma

sinerjisini kaybetmifl, ulusal kararl›l›€›n› yitirmifl, uzun dönemli
hesap yapamayan, riske giremeyen, kendine güvensiz bir toplu-
ma dönüfltürüldü.
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TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’NN‹‹NN  LL‹‹DDEERRLL‹‹KK  SSOORRUUNNUU  ((22))

Türkiye’nin liderlik sorununu daha iyi anlayabilmek için, önce-

likle 21. yüzy›l›n liderlik ihtiyaçlar›n› ele almam›z gerekti€ini

düflünüyorum. 21. yüzy›l›n en önemli kurallar›; geçmifl döneme

ilave olarak, küreselleflmenin bugün eriflti€i seviye ile ifade ede-

bilece€imiz gerekçelerle, yani büyük dünyam›z›n art›k küresel

bir köy haline dönüflmesi sebebiyle, rekabet’in her alanda ve se-

viyede en üst düzeyde yaflanmas›; sürekli geliflen ve ilerleyen bir

ça€da oldu€umuz için her konuda de€iflimin, de€iflen koflullar›n,

de€iflen bilgilerin, de€iflen ihtiyaçlar›n varl›€› ve ça€›m›z›n ön-

cekilere göre, ulafl›m ve iletiflim gibi her alanda bafldöndürücü

bir h›za kavuflmas› olarak k›saca özetleyebiliriz. Bir de art›k ha-

yat›m›zdaki her konuda her fleyin teknoloji ile içiçe oldu€unu ve

dijital ortamla iliflkisini vurgulamam›z gerekir.

Bu koflullarda rekabet edebilmek ve de€iflim ve h›z›n geçer-

li kurallar oldu€u, her fleyin do€rudan ya da dolayl› birbiriyle

iliflkide oldu€u süreçleri yönetebilmek için, her konuda ve sevi-

yede, kendini gelifltirebilen, ö€renen, ekibinin potansiyelini en

verimli flekilde ortaya ç›karabilmek için yönlendiren ve koordi-
ne eden liderler yetifltirmek zorunlulu€u ortaya ç›k›yor. Bugü-

nün liderlik ihtiyaçlar› için en önemli olarak üzerinde durmam›z

gereken konu; nas›l ö€retmen, doktor, bilim adam›, sanatç›,
sporcu, çiftçi, vs. yetifltiriyorsak; her konuda ve seviyede, lider-
lik vas›flar› ile donat›lm›fl bireyler de yetifltirmek zorunda oldu-

€umuz gerçe€idir. Bununla beraber, her konuda ve seviyede ye-

tifltirilen liderlerin; iflini bir lider sorumlulu€u ve inisiyatifi ile
yapan kiflilerin, sistemin do€al ak›fl› içerisinde yetkili ve sorum-
lu pozisyonlara gelmelerini sa€layacak bir yap› kurma zorunlu-

lu€u da en önemli ihtiyaçlardan biri olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Günümüzün özelliklerini, dolay›s›yla ihtiyaçlar›n› bu flekilde

tan›mlad›ktan sonra, uzun bir süredir liderlik sorunu yaflamam›-
za sebebiyet veren as›l unsurlara vurgu yapmak istiyorum.

Hangi seviyede olursa olsun, gerçek liderlik vas›flar›na sahip
herkesi y›ld›rmak, sindirmek için oluflturulmufl inan›lmaz bir
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sistem kurulmufl Türkiye’de. Bu sistemin unsurlar›, birbirlerin-

den ba€›ms›z olarak çal›flmas›na ve birbirlerini tan›mamalar›na,

hatta ço€u zaman birbirlerine karfl›t konumlarda olmalar›na ra€-

men; gerekti€inde, yani gerçek lider vas›fl› birisi ortaya ç›kt›-

€›nda, anlafl›lmaz bir iliflkiyle içgüdüsel olarak bir araya geliyor-

lar. Birbirini bilmeyen, tan›mayan, hatta rakip olan ama içsel

olarak ayn› bak›fl aç›s› ve yaklafl›mla ifl yapma anlay›fl›nda olan

bu y›k›c› sistemin aktörleri, lider vas›flar›na sahip herkesi, fark

edilir edilmez derhal ablukaya al›yor ve ellerindeki bütün im-

kânlar› kullanarak onu devre d›fl› b›rakmaya çal›fl›yorlar. Bu

yöntem baz› durumlarda o kadar ileri seviyelere götürülüyor ki,

potansiyel etki de€eri belirli bir seviyenin üzerinde olan fikir ve-

ya eylem liderlerini, e€er baflka türlü y›ld›ram›yorlarsa, öldür-

mek dahil her türlü karfl› hamleyi yapabilecek de€iflim karfl›tla-

r› bile ç›kabiliyor aralar›ndan. Yak›n tarihimize bu gözle bakan-

lar bu ac› kay›plar› hemen fark edecektir.

Lider vas›fl› insanlar›m›za yap›lan bu çok tarafl› sald›r›n›n

as›l amac›n›n, onlar›n tetikleyebilece€i, onlar›n üzerinden baflla-

t›labilecek olan, bu ülkenin en çok ihtiyaç duydu€u köklü bir zi-

hin haritas› de€iflimi oldu€unu y›llar sonra fark edebildi€imi be-

lirtmek isterim.

Bu dedi€imi; medyada, en vas›fs›zlar aras›ndan seçilerek ne-

redeyse 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, sahte kahramanlar yaratma olgusu ile birlikte de€erlendirin.

Türk Milleti’ni televole, popstar, gelin kaynana yar›flmalar› ile

ilgilenen; sosyetik yaflam biçimine hayran; flark›c› ve türkücü-
den baflka kimseyle kiflisel bir özdefllik kuramayan ve rol model
olarak alg›layamayan; futbolu bir sporcu olarak de€il ama sade-

ce bir izleyici - taraftar olarak hayat›n›n merkezine koyan; var-

l›€›na bir anlam katabilmek için yapay bir altkimlik grubuna ih-
tiyaç duyan, kendi bafl›na pasif, ürkek ve çekingen ama altkim-
lik grubu içinde olunca rahatl›kla fliddete baflvurabilen ve k›r›p

dökebilen; yönetmesi ve k›flk›rtmas› kolay, birlikte hareket et-

mesi halinde ortaya koyabilece€i gücün fark›nda olmayan, da€›-
n›k ve en önemlisi sindirmesi kolay bir toplum olarak tutmak

için; bunlar›n hepsini reddeden ve kendi bafl›na bir anlam ifade

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏534



edebilen ne varsa önünü almak zorunda olan bu statükocular ve

de€iflim düflmanlar›, ne yaz›k ki sadece k›rd›klar›, durdurdukla-

r› lider vas›fl› insanlar›m›za de€il, fliddetle ihtiyaç duydu€umuz

zihin haritas› de€iflimini geciktirdikleri için bütün Türk Mille-

ti’ne büyük zararlar veriyorlar.

Türkiye’nin köfle bafllar›n› tutmufl statükocular› ve de€iflim

düflmanlar› olan bugünün hâkim unsurlar› lider istemiyor. Lider

vas›fl› insanlar›n yaratabilece€i h›zl› de€iflim ve dönüflüme ayak

uyduramayacaklar›n› ve bu de€iflimin bütün dengeleri bozaca€›-

n› ve kendi menfaatlerine büyük zarar verece€ini çok iyi bildik-

lerinden, bu tür bir de€iflimi geciktirmek için ellerinden gelen

her fleyi yapmaktan da çekinmiyorlar. Burada bana aç›klamas›

en zor gelen konunun; asl›nda birbirleri ile anlaflamayan ve bir-

birlerini rakip olarak görenlerin bile, potansiyel bir lider ortaya

ç›k›nca aralar›ndaki husumeti o lider ortadan kald›r›lana kadar

bir tarafa b›rak›p, mekanizmas›n› hala anlayamad›€›m bir sis-

temle ifl ve güç birli€ine gitmeleri ve ortak tehdit olarak alg›la-

d›klar› lider vas›fl› bireyleri pasifize etmeleri konusu oldu€unu

vurgulamak isterim.

Bu konudaki en büyük k›zg›nl›€›m›n, bu ülkenin gelece€i

için tek flans› olabilecek bu lider vas›fl› bireylerin, güçlenmele-

rine f›rsat verilmeden teker teker ezilip yokedilmesine hiç ses ç›-
karmayan ve uzaktan izlemeyi sürdüren bu devleti korumak ve
kollamakla yükümlü olan yap›lara karfl› oldu€unu ifade etmek

isterim.

Lider; içsel özellikleri gere€i kendi varl›€›n›, flu veya bu se-

beple kendisini hizmet etmekle yükümlü sayd›€› vatan, millet,
devlet, vs. gibi bir üst varl›€a adam›fl bir kiflidir. Mutlulu€u hiz-
met etti€i üst varl›€›n mutlulu€u; baflar›s›, yine bu üst varl›€›n

baflar›s›d›r. Liderler özgün ve bafl edilemez güçlerini, ba€l› ol-

duklar› güçlü bir de€erler kültürü ile sa€larlar. Ancak bu de€er-
lerin iyi olma zorunlulu€u yoktur. Liderin ba€l› oldu€u de€erler
iyi de olabilir, kötü de; bu konuya büyük bir dikkatle yaklafl›l-

mas› gerekti€ini düflünüyorum. Hitler de, Saddam Hüseyin de

tart›fl›lmaz olarak güçlü liderlerdir ama izledikleri de€erler kül-

türü olumsuz de€erler üzerine infla edilmifltir. Biz yine olumlu
liderlik özelliklerine dönelim. Bu anlamda bence; “Gerçek li-
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der; temsil etti€i de€erlerin bedenlenmifl halidir.” Kendinden o

kadar geçmifltir ki, hizmet etmeyi kafas›na koydu€u varl›k için

en inan›lmayacak fedakârl›klar› bile yapmakta tereddüt etmez.

Bu düflünce biçimini anlamaya çal›flmaya gerek yok. Bu düflün-

ce biçimi ya vard›r, ya yoktur. Toplumlar›n yapmas› gereken bu

tür kendini adam›fl bireylerinin enerjisini, o bireylerin de arzu-

suna uygun olarak toplum yarar›na yönlendirmek ve kullanmak

olmal›d›r. ‹flte Türkiye’nin kendini gelifltiremeyen, de€iflime

ayak uydurmaktansa onu geciktirmeye çal›flan hâkim unsurlar›-

n›n, Atatürk sonras›ndaki süreçte en korktu€u insan tipleri, bu li-

der vas›fl› gençlerdir. Ellerindeki bütün gücü ve olanaklar›, bu

vatan›n tek flans› olan bu vas›flara sahip gençlerini budamak için

kullanan bu yap›n›n art›k durdurulmas› zorunlulu€u kaç›n›lmaz

olarak kendisini göstermektedir.

21. yüzy›l, tarihin bugüne dek kaydetti€i di€er bütün zaman-

lardan daha karmafl›k ve zor yönetilebilir bir süreç olarak yafla-

nacakt›r. Bu yüzy›lda rüzgarda savrulan yapraklar gibi oradan

oraya uçuflmamak için, daha aç›k bir ifadeyle güvenli€imizi ve

bekam›z› yitirmemek için bir tek flans›m›z var. Türk Milleti’nin

kendi içinden ç›karaca€›, Atalar›n›n özde€erleriyle ifl yapan, va-

tan›na-milletine hizmet etme aflk›yla kendi varl›€›n› hiçe sayan,

koflulsuz-karfl›l›ks›z fedakâr, vatan› ve milletinin bölünmez bü-

tünlü€ü d›fl›nda hiçbir yere taraf olmayan, bütüncül bak›fl aç›s›,
sosyal sorumluluk duygusu ile ve birlefltirici, yap›c› tav›rlar› ile
ifl yapma kararl›l›€›nda olan gençlerimizin art›k önünü açmak

zorunday›z.

Sadece bu kadar› bile bütün problemleri sistemin do€al ak›fl›

içerisinde çözmeye yetecektir.
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HHEERRKKEESS  YYEETTKK‹‹NN  OOLLDDUU⁄⁄UU  ‹‹fifi‹‹  YYAAPPSSAA......

Türkiye’nin önemli verimlilik sorunlar›ndan birinin, çeflitli kifli

ve kurumlar›n kendi yetkinlik, yetki ve sorumluluk alanlar› d›-

fl›ndaki pek çok uzmanl›k gerektiren konuda, son derece iddial›

olarak düflüncelerini ifade etme ve yayma çabas› oldu€unu dü-

flünüyorum. Günümüzde meslekler bile kendi içinde çok say›da

alt uzmanl›k alan›na ayr›lm›flken ve her birinde rekabet avanta-

j›na sahip olabilmek için ciddi bir birikim, deneyim ve sürekli

güncellenen bilgileri takip etmek için son derece disiplinli bir

çal›flma anlay›fl›na ihtiyaç oldu€u apaç›k ortadayken, flu veya bu

flekilde belirli bir konuma ulaflm›fl kiflilerin, kendi uzmanl›k

alanlar› d›fl›ndaki, herbiri özel bir birikim gerektiren pek çok ko-

nuda da görüfllerini ifade ederek sürekli gündemde kalmaya ça-

l›flmalar›n› ve bu kiflilerin de ciddiye al›nmas›n› önemli bir so-

run olarak de€erlendiriyorum. Bütün bunlar olurken konuya

gerçekten hâkim olan ve kamuoyunu bilgilendirme konusunda

en do€ru kaynak olabilecek pek çok unsurun, bu süreçlerin d›-

fl›nda kalmas› ve uzmanl›k uzman› birtak›m kiflilerin de kendi

cehaletlerini genifl kitlelere fütursuzca yaymas›n›n en üzücü,

hatta en tehlikeli konular›n bafl›nda geldi€ini düflünüyorum.

Ça€dafll›€› yakalam›fl ülkeler ve bu ülkelerdeki kurumlar bu
gerçe€i çok önceden keflfettikleri için; pek çok parçan›n birara-

ya gelmesi ile oluflan ürünlerinde, ki bu ürün i€neden gökdelene

kadar akl›n›za gelebilecek her fley olabilir, kaliteyi en üst düzey-
de tutabilmek ve do€al olarak rekabet avantaj›na sahip olabil-
mek için, her bir parçan›n o parçay› en kaliteli ve güvenli üre-

tenden temin edilmesi yolunu tercih ediyorlar. Baz› durumlarda

maliyetler konusunda art›fla sebep olabilse de, nihai ürünün ka-
litesini ve güvenilirli€ini en üst düzeye çekebildi€inden dolay›,
bugün için en çok tercih edilen üretim modelinin bu yönde oldu-

€unu anlamam›z gerekiyor.

‹fli uzman›na b›rakma vizyonunu bir kez anlad›ktan sonra her

alanda örneklerini daha kolay gözlemleyebiliriz. ABD Devlet

baflkan›n›n 1000 civar›ndaki dan›flman›n›n her biri kendi konu-
sunda en üst düzey uzmanlardan seçilir, ki bu konular›n birço-
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€unu anlay›fl›m›z gere€i bizler ancak fantazi olarak nitelendire-

biliriz. Uygulamalar›n›n do€rulu€u yanl›fll›€›, etik olup olmad›-

€› ayr› bir konu olmakla birlikte, ancak bu uzmanlar sayesinde-

dir ki Amerika büyük devlettir ve her konuda kendi menfaatle-

rini en üst düzeyde rahatl›kla koruyabilecek ön al›c› hamleleri

düflünebilir ve yapabilir. Çünkü bilgiyi sisteminin temeline

oturtmufltur ve bütün kararlar›n› bilgi temeline dayand›rd›€› he-

saplar üzerine infla eder. Bu bilgiyi her zaman güncel ve en do€-

ru haliyle kullanabilmek için de yetiflmifl uzmanlarla çal›fl›r. Çe-

flitli uzmanlar›n kendi konular›ndaki görüfllerini ald›ktan sonra

bu bilgilerin hepsini, devletin gizli bilgileri ile birlikte bütüncül

bir bak›fl aç›s› ile, uzun dönemli yans›malar›n› da hesap ederek

devlet politikas› haline getirirler.

Medyam›z›n da sorumsuzlu€u sonucunda ülkemizde ise, yet-

kinlik ve birikim seviyelerine bak›lmaks›z›n, insanlar›n konumla-

r› ve popülerlik seviyeleri ç›k›fl noktas› yap›larak her konuda her

türlü s›rad›fl›, cahilce hatta tehlikeli yorumlar›n genifl kitlelere ya-

y›ld›€›n› görmek bile mümkün olabiliyor. Konular› gerçekten bi-

lenler de bu karmafl›k yap› içerisinde düflüncelerini yeteri kadar

duyuramayabiliyorlar. Bu konuda kendimizden bir örnek vermek

gerekirse; deprem konular›nda art›k herkesin do€ru-yanl›fl bir fik-

rinin oldu€u bu süreçte bile, bizler AKUT olarak deprem konula-

r›ndaki bütün birikimimize ra€men, ‹stanbul’da yaflanabilecek
depremin büyüklü€ü, zarar›n ne seviyede olabilece€i, ne zaman
meydana gelebilece€i, hangi bölgelerin daha fazla zarar görebile-

ce€i, nerelerin daha sa€lam oldu€u gibi birinci dereceden uzman-

l›k gerektiren ve söylenebilecek her cümlenin, toplumsal hassasi-
yet nedeniyle sorumlulu€unun da çok önemli oldu€u bize en ya-
k›n olan bir konuda bile, bu konular›n uzman› olmad›€›m›z için,

bu sorular›n bizlere de defalarca sorulmas›na ra€men hiçbir za-

man bu konular hakk›nda bir yorum yapmad›k. Herkes kendi ifli-
ni yaps›n ve iyi yaps›n, biz hep buna inand›k. ‹yi bildi€imiz ko-
nularda mutlaka kendimizi öne ç›kard›k ama her yönüyle hâkim

olmad›€›m›z hiçbir konuda da bilgiçlik taslamad›k.

Ayn› konuya paralel olarak bir de ülkemizde çeflitli kifli ve

kurumlar›n kötü bir niyetle olmasa bile yine bir di€er kifli veya

kurumun yetki ve sorumluluk alan›na giren konulara kar›flmas›-
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n›n da do€ru olmad›€›n› düflündü€ümü belirtmek isterim. Türki-

ye Cumhuriyeti devleti binlerce y›la yay›lan bir örgütlü devlet

gelene€i olan bir toplumun ürünüdür. Dolay›s›yla devlet yap›-

lanmas› içerisinde her türlü kurum, uygulama alan›, yönetmelik-

ler ve gelenekler zaten mevcuttur. Burada as›l sorun, ony›llara

yay›lan bir bölünmüfllük ve ulusal menfaatleri farkl› alg›lama-

dan kaynaklanan as›l hedef tan›m› konusudur. Farkl› kurumlar,

gruplar veya kifliler ülkenin ç›karlar›n› ayn› platformda de€er-

lendirmedi€i için tehdit ve menfaat alg›lamalar› da farkl› olarak

yap›labilmekte ve bu durum da ülkemizde kurumlar aras›nda

ciddi bir iletiflim ve iflbirli€i sorununa yol açabilmektedir.

Kök sorun olarak tan›mlayabilece€im bu problemi çözmeden

ciddi bir ilerleme kaydetmemiz bence çok zor olacakt›r. Burada

ideal olan, devleti oluflturan kurumlar›n herbirinin kendi uzman-

l›k, yetki ve sorumluluk alan›na giren konularda, hepimiz için

ortak olan ulusal menfaatlerimize uygun olacak flekilde üzerle-

rine düfleni yerine getirmeleridir. Ancak bölünmüfllükten ve

farkl› yaklafl›mlardan kaynaklanan sebeplerle, kurumlar›m›z›n

eflgüdümlü olarak birbirlerinin verimlili€ini ve gücünü art›racak

flekilde ortak bir hedefe dönük olarak hareket edememeleri bize

her dönemde büyük f›rsat maliyetleri ve kay›plar yaflatmaktad›r.

Tamamen yukar›da ifade etti€im hayati bir problem olan ulu-

sal menfaat veya tehdit alg›lamas› fark›ndan kaynaklanan bu so-
runu daha da içinden ç›k›lamaz hale getiren bir di€er konu ise,
kurumlar›n kendi sorumluluk alanlar› d›fl›ndaki baflka kurumla-

r›n konular›na sürekli olarak do€rudan veya dolayl› müdahale-

lerde bulunmalar›d›r. Siyasetçi askerin iflini yapmaya çal›flmak-
ta, asker siyasetçinin, medya bürokrat›n ifline kar›fl›rken, ifl dün-
yas› politika üretmekte, sivil toplum devlet kurumlar›n›n konu-

lar›na kar›flmakta, gazeteci polislik ve savc›l›k yapmakta, vesa-

ire. Bu durumun çok önemli bir di€er zarar› ise, binlerce y›ll›k
ortak yaflam ve kültür sonucunda varetti€imiz kurumlar›m›z›n
anlamlar›n›, inand›r›c›l›klar›n› ve güvenilirliklerini kaybetmele-

ridir. Bunun sonucunda vatandafllar hangi konuda nereye ve ki-

me güveneceklerini iyice kar›flt›rm›fl ve bu güvensiz ortamda
devletin korunmas› birinci öncelik olan güvenilirli€i sorgulan›r

hale gelmifltir.
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Güçlü devlet geleneklerimize ve kurumlar›m›za mutlaka sa-

hip ç›kmal›y›z. Sorun oldu€unu düflündü€ümüz konularda eski-

sine rakip olacak ve sadece çat›flmay› daha da k›z›flt›racak yeni

yapay kurumlar yaratmak yerine, iyilefltirmeyi her bir kurum

içerisinde teker teker ve büyük bir ciddiyetle yapmal›y›z. fiu ve-

ya bu sebeple kurum art›k ifllevsiz ise elbette kapat›labilir ama

eski bir kurumun tan›ml› bir ifllevi varken sadece görüfl fark› var

diye yeni kurumlar yaratman›n bize hiçbir faydas› olmayaca€›

gibi ilerleyen süreçte zararl› da olabilecektir. Eskiden oldu€u gi-

bi devlet örgütlenmesini var eden bütün resmi, asker, sivil ku-

rumlar ortak menfaatler çerçevesinde eflgüdümlü olarak çal›fla-

bilecek hale getirilmelidir.

Bunu sa€layamad›€›mz taktirde kendi özkaynaklar›m›zla

kendi kendimizle savafl›yor oldu€umuzu sak›n akl›n›zdan ç›kar-

may›n.

TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’DDEE  BB‹‹LLGG‹‹  PPAAYYLLAAfifiIIMMII  SSOORRUUNNUU

Aristo, toplumu elleri, ayaklar›, duygular› ve zekâs› olan bir dev

olarak tan›mlar. Toplum, kendisini oluflturan insanlar›n ortak
ürünüdür. Toplumlar›n gücü de, kendisini oluflturan bireylerin
ve gruplar›n aras›ndaki iflbirli€i, güç birli€i, kültür, etik, hukuk,

sinerji, üretim, paylafl›m ve benzeri ortak ürünlerle do€rudan

iliflkilidir.

Ülkemizin bütün imkânlar› ve potansiyeline ra€men, uzun
y›llard›r yaflad›€›m›z pek çok sorunun ve verimsizli€in nedenle-
rini anlamaya çal›flt›€›mda, her sektörde bilgiyi elinde tutan sa-

y›l› bir az›nl›€›n bu bilgiyi paylaflma konusundaki isteksizli€i ve

bu nedenle ortaya yay›lan, halk› yanl›fl yönlendiren ve genifl
kapsaml› bir dedikodu kültürüne yol açan, eksik, yanl›fl, tarafl›,

yönlendirilmifl bilgi yayma sürecinin önemli bir etken oldu€unu

görüyorum. Devlet organizmas›ndaki ilgili kurumlar›n tan›m-
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lanm›fl, yetkilendirilmifl ve dolay›s›yla sorumlulu€u da verilmifl

konumlar›na ra€men, bugün hemen her yerde ve her konuda

karfl›m›za ç›kan tarafl› yönlendirmeleri ve kirli bilgiyi do€ru ve

s›nanm›fl bilgi ile ivedilikle de€ifltirmeyerek, halk› ayd›nlatma-

yarak, ancak sorun kendi makam›na art›k görmezden gelemeye-

ce€i yöntemlerle erifltirildi€inde, bilgi kaynaklar›n› açarak elin-

deki bilgiyi son kertede paylaflmas›n›n, toplumsal hayat›m›zda

büyük kay›plara yol açt›€›n› düflünüyorum.

Bu konuda kiflisel anlamda beni en çok rahats›z eden unsu-

run da, bu bilgiyi bulunduklar› pozisyon gere€i, yine bu ülkenin

özkaynaklar› ile elde etmelerine ve bu bilginin devletin güvenli-

€i ve bekas› ile milletin refah› için oldu€u konusundaki bütün

etik, hukuki ve geleneksel zorunluluklara ra€men, art›k köklefl-

mifl bir flekilde bilgi paylafl›m›na direnmelerini ve bilgi süreçle-

rinde kurumsallaflm›fl bir tekelcilik anlay›fl›yla hareket etmeleri

oldu€unu söyleyebilirim.

Sa€l›kl›, güvenli ve güçlü bir toplum oluflturmak için ihtiyaç

duydu€umuz özelliklerin bafl›nda, toplumun kendi iç dinamikle-

ri ile do€al ak›fl› içerisinde ortaya ç›kard›€›, toplumsal bellekten

ve ortak yaflananlar›n do€ru bilgi ile yorumlanmas› ve etkin pay-

lafl›m› ile oluflturulan ortak bilinç gelir. Ancak bilgi ve iletiflim

teknolojilerini, ça€a ayak uyduracak flekilde güncelleyemeyen
ve elindeki bilgiyi vatandafllar›yla do€ru modellemelerle pay-
lafl(a)mayan toplumlar, ciddi bir uyumsuzluk, güvensizlik, edil-

genlik ve sonuç olarak verimsizlikle karfl›lafl›rlar. Ortak Bi-

linç’in oluflturulmas›nda, toplumun yetenekleri do€rultusunda
anlayabilece€i, uyum sa€layabilece€i yaklafl›m biçimleriyle
kurgulanan ve bu flekilde paylafl›lan aç›k bilgiler, toplumda nor-

malden çok daha süratli olarak arzu edilen davran›fl de€iflikli€i-

ni meydana getirebilirler.

Bunu sa€lamak için eldeki en kolay, ucuz ve zahmetsiz kul-
lan›labilen kanal ise iletiflim imkânlar›n›n çeflitlili€i ve her yere
eriflebilme gücü ile do€al olarak, her türlü medya kanal›d›r. Top-

lumlar liderleri, yöneticileri, fikir önderleri, ayd›nlar› ile bu yön-

lendirmeyi rahatl›kla kurgulayabilirler. Ancak Türkiye’nin bu

konuda baflar›l› oldu€unu ne yaz›k ki söyleyemeyece€im.
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Toplumlar ça€›n koflullar›na uyum sa€layabilirlerse büyürler,

geliflirler ve güçlenirler. Bunun tam tersi de do€rudur. Bu gelifl-

meyi sa€lamak için de, elindeki nüfus gücünü, e€itimli, bilgili,

kültürlü, sa€l›kl› olarak yetifltirmek ve ona di€er toplumlar kar-

fl›s›nda rekabet avantaj›na sahip olacak bir donan›m kazand›r-

mak en önemli konular›n bafl›nda gelir. Birlikte davranabilmek

ve bütünün enerjisini aç›€a ç›karabilmek, Japonlar›n, “hiçbiri-
miz hepimiz kadar ak›ll› de€iliz” sözü ile ifade etti€i gibi, sade-
ce ak›ll› de€il, güçlü, h›zl›, verimli gibi daha pek çok aç›l›mda

da kullanabilece€imiz bir f›rsat avantaj›na sahiptir. Ancak bunun

sa€lanabilmesi için, gelifltirilen ve üretilen do€ru bilginin, uy-

gun kanallarla ve metodlarla toplumla aç›k ve düzenli olarak

paylafl›lmas›, elit bilginin aç›k, s›radan bilgi haline dönüfltürül-

mesi gerekmektedir.

Bu konular hakk›nda, birkaç örnekle konuyu açmaya çal›fla-

ca€›m. K›br›s Sorunu, AB sürecinde s›kl›kla karfl›m›za ç›kan bir

problem olarak gündelik hayat›m›za girmifl durumda. Garantör-

lük Antlaflmas›, 1974 K›br›s Bar›fl Harekat›, Annan Plan› ve da-

ha pek çok konu son süreçte hayat›m›za giren konular. Ancak

bunlar›n hiçbiri zaman›nda bize gerekti€i flekilde ve yeteri kadar

ö€retilmedi€i için, toplumumuz beklenen tepkileri ver(e)meye-

rek, bu konuya ömrünü adayan kifli ve kurumlar› hayal k›r›kl›€›-
na u€ratt›. Bu konudaki sorumlunun, hayat› boyunca K›br›s’›n

stratejik önemi konusunda güvenebilece€i kaynaklardan bir tek

sat›r, bir tek cümle bile duyamam›fl olan, K›br›s’taki etkinli€imi-
zi ve gücümüzü yitirdi€imiz taktirde, bir sonraki süreçte Ege
Denizi’ndeki etkinlik ve gücümüzün de yitirilece€i ve bunun

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal menfaatlerine en ayk›r› bir du-

rum oldu€u konusunda yeteri kadar uyar›lmayan, bilgilendiril-
meyen milletimiz oldu€unu düflünmek sadece insafs›zl›k ola-
cakt›r.

Bir di€er örnek olarak son 30 y›ld›r, ASALA terör örgütünün

Türk Diplomatlar›na dönük sald›r› eylemleri devletin müdahale-

si ile durdurulduktan sonra, diaspora ermenilerinin taktik de€ifl-

tirerek bütün dünyada Ermeni soyk›r›m› yalanlar› ile dünya ka-
muoyunu yönlendirme çabalar›n› söyleyebiliriz. Diaspora Er-

menilerinin bütün dünyada bu yönde yapt›€› yo€un kampanya-
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lara ra€men, sanki milletimizi ilgilendiren bir fley de€ilmifl gibi,

anavatan d›fl›nda bizim hakk›m›zda olan ve yap›lan fleyler bizi

ilgilendirmiyormufl gibi düflünerek ve bu ulusal sorunu, sadece

bu konu için kurulmufl, ne kadar fedakârca ve çal›flkanl›kla mü-

cadele etti€ine gerçekten inand›€›m ve bildi€im ekiplerle çöz-

meye çal›flarak, 70 milyonluk Türk Milletinin ortak enerjisini ve

duygusal gücünü kullanmadan sadece resmi kanallarla çözmeye

çal›flmak yine ayn› flekilde verimlilikten uzak olacakt›r.

Bir baflka örnek olarak da, internet ortam›nda yay›lan, Bor,

Toryum, Plutonyum gibi madenlerimiz ve Petrol gibi kaynakla-

r›m›z hakk›nda yay›lan do€rulu€u ve yanl›fll›€› hakk›nda art›k

herkesin kafas›n› had safhada kar›flt›ran yönlendirilmifl bilgileri

sayabiliriz. Bunlar›n ne amaçla yap›ld›€›n› veya ne amaçla yet-

kili, bilgili kurumlar taraf›ndan do€rulan›p, yanl›fllanmad›€›n›

kestiremiyorum, ancak s›radan bir vatandafl olarak bu kadar

önemli konular›n dedikodu malzemesi yap›lmas›na, bu konular

hakk›nda resmi görevi ve sorumlulu€u olan kurumlar›n seyirci

kalmas›n› hazmedemiyorum.

Yak›n dönemde bir baflka örnek olarak da, Çanakkale Desta-

n›n›n sembolleflmifl kahraman 57. Alay›’n›n Sanca€›n›n Avust-

ralya’daki Melbourne müzesinde bulundu€una dair iddialar›

vermek isterim. Gerçekle hiç ilgisi olmayan bu durum hakk›n-
da, (Genel Kurmay Baflkanl›€› bu konuda gerekli aç›klamay›
resmi bir baflvuru sonras›nda yapt›) yine hangi amaçla oldu€unu

bilemedi€im bir yönlendirilmifl bilgi süreci yaflan›yor internet

ortam›nda.

Blgi edinme hakk› yasas› ile bir ölçüde bu durumun rahatla-
yaca€›n› düflünüyorum. Umuyorum ki, al›fl›lm›fl düzene göre
önemli bir de€iflim getiren bu süreç en verimli flekilde kullan›la-

bilecektir. Çünkü milletin deste€i al›nmadan hiçbir mücadele

kazan›lamaz, milletin ortak enerjisi ortak menfaatlere yönlendi-
rilmeden, küresel anlamda vermek zorunda kalaca€›m›z hiçbir
mücadeleyi kazanamay›z.

Çünkü hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü de€iliz...
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BB‹‹LLGG‹‹  ÇÇAA⁄⁄IINNDDAA  BB‹‹LLGG‹‹YY‹‹  KKUULLLLAANNAAMMAAMMAAKK......

21. yüzy›l›n bilgi ça€› oldu€u ve bilgiyi elinde bulunduran›n di-

€erlerine karfl› önemli bir üstünlük kazanaca€›, bugün art›k her-

kesin kabul etti€i bir gerçek. Devletler, kurumlar ve insanlar ara-

s›ndaki mücadele, ça€›m›zda dünyay› defalarca kez yoketmeye

yetecek güçteki mevcut silahlarla de€il, bilgi kaynaklar› ve bu

bilgi kaynaklar›n›n çok çeflitli yöntemlerle ve yine çok çeflitli

amaçlarla yönlendirilmesiyle yap›lmaktad›r. Günümüzde küre-

sel alanda hegemonya veya bölgesel olarak üstünlük kurma

amaçl› çal›flmalar, yaln›zca siyasal yada askeri bask›yla de€il,

ideolojik araç ve eylemlerle de yap›labilmektedir. Günümüzün

en güçlü ve h›zl› bilgi paylafl›m kayna€› olan yaz›l›, görsel, iflit-

sel medya ve tabii ki internet bu tür yönlendirmeler için son de-

rece uygun ve düflük maliyetli f›rsatlar yaratmaktad›r. Bugün

için teknolojinin ve bilimin bu tür iletiflim imkânlar›n› iyi kulla-

nan devletler, di€erleri karfl›s›nda her tür mücadeleye iki ad›m

önde bafllamaktad›r.

Bilgi ça€›nda bilgi yönetimi karfl›m›za çok önemli bir unsur

olarak ç›k›yor. ‹fllenmemifl ham verilerin yorumlanarak, kararla-
ra ve uygulamalara zemin haz›rlayacak ifllenmifl bilgilere, yeni

yorumlara dönüflümü ve uygulama ile bilginin iflte fark yarata-

cak flekilde kullan›m› olarak ifade edebilece€imiz bilgi yönetimi
dayand›€› temeller itibar› ile, kullan›c›s›na büyük avantaj sa€la-
yacak güçtedir. Stratejide, karar mekanizmalar›nda ve fark ya-

ratmada risk almak, “bilgi yönetimi” temeline dayal› hesaplar-

dan güç al›yorsa, o art›k “risk” olmaktan ç›km›fl, stratejik bir se-
çenek halini alm›fl demektir. Bilgi yönetimi, salt teknoloji, ak›l
veya mant›k da de€ildir. Bilgi Yönetimi, sezgi ve duygular› da

içerir. Bu yüzden Atatürk’ün dedi€i gibi art›k yaln›z ufku de€il,

ufkun ötesini de görebilecek liderlere her seviyede acil olarak
ihtiyac›m›z var.

Bilgi, “bilmek” sürecinde de€il “olmak” sürecinde gerçek
anlam›n› bulur ve de€erine kavuflur. Bilgi yaflama yans›d›€› tak-

dirde bir anlam ifade eder. Kay›tl› kaynaklarda bulunduklar› hal-

de yaflam›m›zda hiçbir de€iflim-dönüflüm yaratmayan bilginin
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varl›€› ile yoklu€u aras›ndaki fark bize göre rahatl›kla gözard›

edilebilir. Geliflimi sürekli k›lan fley, ö€rendiklerimizin uygula-

malar›m›za, davran›fllar›m›za yans›mas›d›r. Bilginin daha sonra

kullan›labilece€i konusunda da önemli endiflelerim oldu€unu

vurgulamak isterim. Sadece 20. yüzy›lda insanl›k, yerkürede va-

roldu€u günden bugüne üretti€inden daha fazla bilgi üretmifltir.

21. yüzy›l›n sonlar›nda ulaflaca€›m›z h›z› ve iflleme kapasitesine

eriflece€imiz bilginin boyutlar›n› bugünden hayal etmek bile çok

zor. ‹nsanl›k emin ad›mlarla, ancak do€al vahflili€inden ve hük-

metme arzusundan hiçbir fley kaybetmeden, sadece onun fleklini

ve örtüsünü de€ifltirerek ilerlemektedir. Önümüzdeki süreç bu-

güne dek yaflananlar›n yan›nda ölçülemez h›zda ve boyutta ola-

cakt›r, sonuçlar› da öyle...

Anadolu gibi jeopolitik ve jeostratejik aç›lardan son derece

kritik ve belirleyici bir co€rafyada yaflayan milletler ne olursa

olsun güçlü olmak zorundad›r. Anadolu, tarih boyunca üzerinde

hiçbir zaman zay›f ve güçsüz bir milleti bar›nd›rmam›flt›r. ‹hti-

yaç duydu€umuz bu gücün temel kayna€› da, ça€›m›zda bilgi

ve/veya bilgiye dayal› unsurlard›r. Bir devletin gücünü, o devle-

tin oluflturdu€u milli birlik ve beraberlik içerisindeki milleti

oluflturur. Milleti do€ru bilgiyle donatmak ve milletin potansiye-

lini ülke için en do€ru flekilde de€erlendirmek için bilgi ça€›nda

bilgiyi yakalamak zorunda oldu€umuzu bir an bile akl›m›zdan
ç›karmamal›y›z. Bugün için Türkiye, bilginin her fleyden daha
de€erli oldu€u ve gelecek için en önemli belirleyici oldu€u bu

ça€da, bilginin elde edilmesi, ifllenmesi ve yorumlanarak yafla-

ma yans›t›lmas› anlam›nda büyük bir zafiyet içerisindedir.

Bilgi teknolojilerinde önde giden ülkeler, h›zla üretimlerini
ve verimliliklerini artt›rmakta, buna ba€l› olarak gittikçe güçlen-
mekte ve kendi ölçeklerinde egemenliklerini sa€lamlaflt›rmakta-

d›rlar. Bu sürecin d›fl›ndaki ülkeler ancak a€›r koflullar alt›nda ve

bilgiyi üreten ülkelerin izin verdi€i ölçüde takipçi konumda ola-
bilmektedir. Bu süreçte üreten, araflt›rma ve gelifltirmeye ciddi
kaynak aktaran ülkeler ve baflkalar› taraf›ndan üretilmifl tekno-

lojiyi al›p kullanan ülkeler aras›ndaki uçurum gittikçe daha teh-

likeli boyutlara do€ru gitmektedir. Türkiye bir an önce sahip ol-

du€u bütün milli güç unsurlar›yla birlikte, anlams›z çekiflmeleri
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bir kenara b›rak›p, bir bütün olarak hareket etmeli ve ça€dafl me-

deniyetler içerisinde lay›k oldu€u yere ulaflmak ve bilgi ça€›n›

ulusça yakalamak için her türlü önlemi almal›d›r.

18. yüzy›lda buhar makinesi ile sanayi devrimine geçen bat›-

y› izleyebilmek için Mustafa Kemal’in kurdu€u Cumhuriyeti

beklemek zorunda kalan milletimiz, internet’e de 24 y›l gecik-

meli olarak ulaflm›flt›r. Matbaa ile k›yaslayacak olursak bu süre-

ci kabul edilebilir olarak da de€erlendirmek mümkün olabilir,

ancak 21. yüzy›l, bu tür gecikmelerin faturas›n› geciken tarafa

çok a€›r ödetecek bir katlamal› geliflim sistemi içerisinde, her

bir geliflmenin bir di€erinin öncüsü olacak flekilde yaflanmakta-

d›r. Bu tür bir ça€da Türkiye’nin hiçbir flekilde kaybedecek da-

kikas› yoktur. Sanayileflme sürecine geç bafllayan ülkemiz, bu

süreci yakalamaya çal›fl›rken, sanayileflmifl ülkeler de bofl dur-

mayarak h›zlanm›fl ve bilgi toplumu dedi€imiz bugünkü toplum

yap›lar›n› yaratm›flt›r. Türkiye bir an önce kendisini bilgi toplu-

muna tafl›yacak ad›mlar› atmal› ve toplumsal optimizasyona

eriflmelidir. Bilgi toplumuna geçifl için biliflim teknolojilerinin

gelifltirilmesi, ar-ge faaliyetlerine a€›rl›k verilmesi, verimlilik,

kalite ve rekabetin artt›r›lmas›, bilim ve teknoloji planlamas› ya-

p›lmas› gibi hedeflerden bahsetmemiz gerekir. Bu çal›flmalar›

eflgüdümlü bir bütüncüllükle yönetilmesi gerekti€ini de vurgu-

lamal›y›z.

Sorunlar›m›za yüzeysel ve geçici çözümler yerine köklü çö-
zümler üretmek zorunday›z. Yetiflmekte olan genç nüfusumuzun
bilgi teknolojileri çerçevesinde e€itilmesi ve bu insan gücümü-

ze üretime dönük ifl olanaklar›n›n aç›lmas› Türkiye’nin kalk›n-

mas›nda önemli bir avantaj yaratacakt›r. Ulusça uygulayaca€›-
m›z politika yarat›c›l›€a, üretkenli€e, kat›l›mc›l›€a ve baflar›ya
yönelik olmal›d›r. Türkiye’nin gelecek k›sa, orta ve uzun erimli

ihtiyaçlar› do€ru bir flekilde tespit edilmeli ve ça€›m›z›n bilgi

teknolojileri temel al›narak buna dönük insan kayna€› yetifltiril-
melidir.

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel aç›dan geliflmesinin
sa€lanabilmesi için çözümü gereken sorunlar›n en önde geleni

kuflkusuz e€itimdir. Ülke ekonomisinin belirlenen hedeflere

ulaflmas›nda, artan nüfusun gereksinimlerini karfl›lamak ama-
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c›yla, de€iflen ekonomik, sosyal ve teknolojik koflullara paralel

olarak e€itimin de yenilenmesi ve gelifltirilmesi gerekmektedir.

Bu ba€lamda ekonomik ve toplumsal kalk›nma için gerekli itici

güçlerden biri de toplumsal okuma al›flkanl›€›n›n veya kitap kül-

türünün ülke çap›nda geliflmesidir. Bugünkü popüler kültür ya-

ratma ve medya yönlendirmesi sistemimizle bunun sa€lanabil-

mesi, keskin bir dönüfl yapmad›€›m›z sürece neredeyse imkân-

s›zd›r. Dünyan›n bilgi ça€›n› yaflad›€› ve gelece€in muazzam re-

kabet ortam›na kendisini haz›rlad›€› 21. yüzy›l›n daha bafl›nda,

toplum olarak bu yar›fl›n çok d›fl›nda ve hedeflerinin çok uza€›n-

day›z. Bu süreci bir an evvel tersine çeviremezsek, torunlar›m›z

için gelecek, bizim kufla€›m›z için oldu€undan çok daha zor ola-

cak. Hala Mustafa Kemal ve arkadafllar›n›n miras›n› yiyen bir

toplum olarak, bizden sonraki kuflaklara y›k›lmaya mahkûm bir

sistem b›rakm›fl olman›n utanc› hepimizin olacak.

Ekonomik güce ve stratejik öngörüye sahip olmayan bir dev-

letin birbiriyle çeliflkili yada birbirinin etkisini yok eden kararlar

alaca€›n›, krizler karfl›s›nda o günkü durumu kurtaracak ancak

gelecekte ayn› sorunun daha güçlü olarak yaflanmas›n› engelle-

mekten çok uzak geçici birtak›m önlemler almakla yetinece€ini,

haz›rl›ks›z olmas›ndan dolay› plans›z bir flekilde kaynaklar›n›

verimsiz kullanarak haz›r olmad›€› bir gelece€e do€ru sürükle-

nece€ini ve sonuçta di€er güçlerin ürettikleri stratejik öngörüle-
rin edilgen bir unsuru olmaktan öteye gidemeyece€ini söylemek
yanl›fl olmayacakt›r. Bu ba€lamda bir an önce bilgi ça€›na ayak

uydurabilmek ve bize çok de€erli zaman›m›z› kaybettiren unsur-

lardan silkinerek gelece€e haz›r olmak için, etkin bir planlama
çerçevesinde insan kaynaklar›m›z› en do€ru ve verimli flekilde
gelifltirmek ve gelece€imizi lay›k oldu€umuz flekilde yaratmak

için bilgiyi yaflam›m›za yans›tarak davran›fllar›m›zda ve uygula-

malar›m›zda do€ru de€iflimleri yaratmak zorunday›z.

Bu konuda ikinci bir flans›m›z olmayabilir...
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EERRMMEENN‹‹  SSOOYYKKIIRRIIMMII  ‹‹DDDD‹‹AALLAARRIINNII  

NNEEDDEENN  ÇÇÖÖZZEEMM‹‹YYOORRUUZZ??

Her fleyden önce kiflisel ve ulusal onuruna en üst düzeyde ba€l›

bir Türk genci olarak, en az 30 y›ld›r bütün dünyada planl› ve ör-

gütlü bir flekilde yay›lan Ermeni Soyk›r›m› yalanlar›na karfl›, za-

man›nda görevini yapmayan veya eksik yapanlara karfl› içimde

gerçekten ciddi bir k›zg›nl›k oldu€unu ifade etmek isterim. Her

zaman gurur duydu€um atalar›m›n, insanl›k suçu olarak tan›m-

lanan soyk›r›m uygulay›c›lar› oldu€u duygusu ile yaflamak zo-

runda kald›€›m psikolojik bask›dan dolay› beni en çok rahats›z

eden, hatta utand›ran konu, ellerindeki bütün bilgi birikimi, büt-

çe, imkân, görev ve sorumlulu€a ra€men bu meseleyi bunca za-

mand›r çözemeyen ve bugünlere do€ru geliflini seyreden kendi

ülkemin insan›d›r.

Y›llard›r yaflamaktan, görmekten had safhada rahats›z oldu-

€um; bizim görev süremizde ortaya ç›kmas›n da ne olursa olsun

düflüncesi ile ifl yapma anlay›fl›n› bir türlü hazmedemiyorum.

Belirli bir göreve, belirli bir süre için seçilen ya da atanan kifli-

lerin, kendilerinden önceki sorumlular›n sorumsuz tutumu nede-
ni ile, çözülmek bir yana, kayda de€er bir iyilefltirme bile yap›-

lamayan pek çok konuda, sadece görev süresini en az krizle at-

latmak fleklinde bir yaklafl›mla sürdüren toplumumuzdaki hâkim
zihniyeti anlayam›yorum. Kriz art›k kaç›n›lmaz olarak yaklaflt›-
€›n› gösterdi€inde veya ortaya ç›kt›€›nda, o dönemde konudan

sorumlu kifli ve kurumlar›n ellerinden geleni milletimize yarafl›r

bir direngenlikle, büyük bir gayret ve fedakârl›kla yapt›€›n› gör-
mek beni tatmin etmiyor. Bu sistemsizlik içerisinde, krizi yafla-
mak ve yönetmek zorunda kalanlar›n, örne€in bugün bu Ermeni

meselesi konusunda oldu€u gibi, flimdiki yetkililerin kahraman-

ca ve fedakârca mücadele ediyor oldu€unu görmek bile ne yaz›k
ki beni rahatlatm›yor. Çünkü küresel mücadelenin kurallar›n›
çok iyi bilen rakiplerine karfl›, 70 milyonluk Türk Milletinin or-

tak enerjisini ve buradan yarat›lacak olan sinerjiyi kullan(a)ma-

dan, sadece kendi çabalar› ile, neredeyse bütün dünyaya karfl›,
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hem de sahte belgeler ve yalanlar üzerine kurulu hiçbir flekilde

denk olmayan bir mücadele vermek zorunda kal›yorlar.

Bu ülkenin uzun zaman›n birikimi ile oluflmufl, gerçekten çö-

zümü çok zor olan ciddi sorunlar› var. Bunu herkes kabul edi-

yor, ancak hiçbiri çözümsüz de€il. Sadece çözecek kararl›l›kta

ve uzun dönem hesap yapabilecek ve uzun dönemli karar ve ey-

lemleri süreç içerisinde takip edebilecek bir sisteme ihtiyac›m›z

var. Y›llard›r k›sa dönemli ve günü kurtarmaya dönük kararlar

ve eylemlerle hiçbir yere varamad›€›m›z›, daha da kötüsü, so-

runlar›m›z›n katlanarak büyüdü€ünü ve gelecek kuflaklara birer

saatli bomba olarak teslim edildi€ini milletçe ne zaman anlaya-

ca€›z gerçekten merak ediyorum. Bu durumun en önemli kök

sorununun; ülkemizde bilinçli ve planl› olarak y›llard›r uygula-

nan ve önemli ölçüde de baflar› elde edilen, son derece güçlü

Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin cefakar milletini, uydurma

gerekçelerle yapay alt kimliklere bölmek oldu€unu düflündü€ü-

mü de eklemek isterim. Her iflini kendisini yak›n buldu€u alt

kimlik gruplar› içerisinde çözme anlay›fl›na uyum sa€lamak zo-

runda b›rak›lm›fl milletimizin, taraftarl›k do€urdu€u gibi do€al

olarak karfl›tl›€› da beraberinde getiren bu ilkel ve tehlikeli dü-

flünceyi bir kenara savurup; “Biz 70 milyonluk bir aileyiz, içi-

mizde iyi de vard›r, kötü de; zengin de vard›r, yoksul da; h›rl› da

vard›r, h›rs›z da ama hepsi bizdendir” diyece€i güne dek de bu
ve benzeri sorunlar› etkin ve h›zl› bir flekilde çözebilece€imize
ne yaz›k ki pek güvenim yok.

Gölcük Depremi, insani ölçe€imizle bizim anlayamayaca€›-

m›z bir mekanizma ile 17 A€ustos 1999 tarihinde yaflanm›flt›.

Do€al olarak depremin zaman›n› bilemiyor ancak o ölçekte bir
depremin bir gün yaflanabilece€i olas›l›€›n› biliyorduk. Buna
ra€men gerekli haz›rl›klar› yapmad›€›m›z, önlemleri almad›€›-

m›z, vatandafl›m›z› bilgilendirmedi€imiz için, tarihini bilemedi-

€imiz ancak gelebilece€i olas›l›€›n› en az›ndan ilgilileri taraf›n-
dan bildi€imiz bir do€a olay›, bir kitlesel afete dönüfltü ve ülke-
mize çok büyük zarar verdi. O gün Baflbakan, bakan, genel mü-

dür koltu€unda oturanlar da, ellerindeki imkânlar çerçevesinde

her fleylerini ortaya koyup mücadele ettiler. Ancak ne yaz›k ki,

hepinizin bildi€i gibi çok a€›r can ve mal kay›plar›n› engelleye-
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mediler. Çünkü bu kay›plar› engellemek için daha önceden ha-

z›rl›kl› olmak, önlemleri alm›fl olmak gerekirdi.

Ayn› mekanizma bugün Ermeni Soyk›r›m› iddialar›nda da ifl-

liyor. “Biz bu meseleyi Lozan’da çözmüfltük; bunun böyle olma-
d›€›n›n say›s›z kan›t› mevcut; as›ls›z soyk›r›m iddialar›n›n hiçbir
dayana€› yoktur” diyerek iflin içinden ç›kt›€›m›z› sanmak en ba-

sit ifadeyle bafl›n› kuma gömmekten baflka bir fley de€ildir. Er-

meni Soyk›r›m iddialar› bugünün meselesi de€ildir, elbette ki

AKP ve CHP’nin kiflisel sorunu da de€ildir, sadece 90. y›l ve

sonras› onlara denk geldi€i için, süreci onlar yaflamaktad›r.

Küresel dengeler farkl› olsayd›, bu konu 80. veya 70. y›lda

da karfl›m›za ç›kart›lm›fl olabilirdi, veya bu dönemi sessiz geçi-

rip 100. y›l› da bekleyebilirdi. Burada anlafl›lmas› gereken as›l

konu, rakibin elinde istedi€i zaman bize karfl› kullanabilece€i bu

tür etkili bir silah varken, gerekli önlemleri almay›p mücadele

zaman›n› belirleme inisiyatifini ona b›rakm›fl olman›n acizli€i-

dir. Mustafa Kemal, 1919 y›l›nda daha Kurtulufl Savafl› y›llar›n-

da, Cumhuriyet kurulmadan önce bile bu konu hakk›nda bizi

uyarm›flt›r; “Ermeni Sorunu, Ermeni ulusunun gerçek ç›karla-
r›ndan çok, dünya kapitalistlerinin (emperyalistlerinin) ekono-
mik ve politik ç›karlar›na göre çözümlenmek istenmifltir.”

Ermeni terörünün Devletin kararl› tavr› ile bitirildi€i dönem-

den bu yana en az›ndan son 30 y›ld›r gündemde olan, bugünle-
re do€ru geliyor oldu€u son derece aflikar olan ancak gerekli ha-
z›rl›klar› tam olarak yap›lmayan bu süreçte, tek yapmam›z gere-

ken, milletin enerjisini de sürece dahil etmek ve onu bu konular

hakk›nda, oyunu küresel ölçekte oynayan rakiplere karfl› haz›r-
lamakt›. 70 milyonluk hakl›l›€›na ve davas›na inanm›fl bir mille-
tin, hele Türk Milletinin karfl›s›nda hiçbir güç duramaz. Ancak

ne yaz›k ki, y›llard›r içte ve d›flta muazzam bütçelerle sürdürü-

len yanl› propaganda yüzünden bizim vatandafllar›m›z›n içinde
bile, zaman›nda bilgilendirilmedi€i ve ö€retilmedi€i için, inan-
may› hiç istemese de kafas›nda bir “acaba” diye soru iflareti olu-

flan emin olun az›msanmayacak bir kitle var.

Bu konuda, Türk düflmanl›€›n› bir geçim kayna€› haline ge-

tiren ve varl›klar›n› sürdürebilmek için, her gün yeni yalanlar ve
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sahte belgelerle dünya kamuoyunu yalan yanl›fl yönlendiren di-

aspora Ermenilerinin ve onlara kendi menfaatleri nedeniyle des-

tek veren ülkelerin 2005 y›l› 24 Nisan’›nda bafllayacak flekilde

bütün dünyada çok büyük bir kampanyaya giriflece€ini, hiçbir

flekilde konumuz olmad›€› halde biz AKUT derne€i olarak bile

öngörebilmiflken ve 11 fiubat 2005 tarihinde; AKUT, “ERMEN‹

SOYKIRIMI” YALANLARINA KARfiI TÜRK ULUSUNU

GÖREVE ÇA⁄IRIYOR bafll›kl› bir bas›n duyurusu ile konuya

dikkat çekmeye çal›flm›flken, bu konunun as›l muhataplar›n›n 24

Nisan 2005 sonras›nda pozisyon almaya çal›flmalar›n› kendi ad›-

ma kabul edemiyorum.

Askerlikte çok sevdi€im ve kendi hayat›mda da sürekli ola-

rak uygulamaya çal›flt›€›m bir ö€reti var; “Politik hatalar, stra-
tejik baflar›larla, stratejik hatalar da taktik baflar›larla düzelti-
lemez.” Dolay›s›yla siz stratejik olarak aç›k verdi€iniz, hatal›

kurgulad›€›n›z bir mücadeleyi, taktik seviyedeki bütün fedakâr-

l›€›n›z ve çaban›za ra€men düzeltemezsiniz, sadece sözkonusu

sorunun tüm etki gücü ile karfl›laflmay› geciktirebilirsiniz.

Ülkemizi y›llard›r yönetenler, hangi siyasi vizyondan veya

hangi e€itim-kültür seviyesinden geliyor olurlarsa olsunlar, ne

yaz›k ki bu basit kuramdaki mant›€› ciddiye almad›klar› için, bir
türlü bafl›m›z› dertten kurtaram›yoruz. Devletine, milletine ko-

flulsuz, kurals›z, gönülden ba€l› yurttafllar›m›z›n her dönem flu

veya bu s›k›nt›dan dolay› ac› çekmesini, s›k›nt› yaflamas›n› bir
türlü engelleyemiyoruz.

EEGGEE,,  MMUUTTLLAAKKAA  BBAARRIIfifi  VVEE  DDOOSSTTLLUUKK  DDEENN‹‹ZZ‹‹  

OOLLMMAALLII  AAMMAA......

Büyük ÖnderAtatürk’ün Cumhuriyet’imizi kurarken temel ald›-
€› ilkelerin bafl›nda; “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” gelir. Bu sözü
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ancak onun gibi bir savafl sanat› ustas› dile getirebilir ve içini

doldurabilirdi. Savafl›n ne kadar korkunç bir fley oldu€unu, ha-

yat› cepheden cepheye koflmakla geçen Mustafa Kemal gibi ger-

çek savaflç›lar çok iyi bilir. Teoriler ve tarih kitaplar›, gerçek sa-

vafl karfl›s›nda korkunçlu€u ve ac›lar› ifade etmekte ve yans›t-

makta çok yetersiz kal›rlar. Gençli€i hep atefl alt›nda geçen

Mustafa Kemal savafl›, milletin hayat› tehlikede olmad›€› süre-

ce bir cinayet olarak tan›mlam›flt›r. TBMM’nin birinci y›l›nda

yapt›€› konuflmada ulusal ba€›ms›zl›€› bir hayat meselesi olarak

de€erlendirmifl ve flunu eklemifltir; “Millet ve memleketin men-
faatleri icap ettirirse, insanl›€› teflkil eden milletlerden her bi-
riyle medeniyet icab› olan dostluk ve siyaset münasebetlerini
büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi
esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazge-
çinceye kadar, amans›z düflman›y›m.”

Mustafa Kemal’in gösterdi€i yolda ilerleyen Türk milleti de,

Ata’s› gibi de€erlendirir di€er milletleri ve her zaman büyük bir

hassasiyetle, dikkatle, eflitlik ve karfl›l›kl›l›k ilkesiyle yürütür bu

devletlerle iliflkilerini. Bu çerçevede, kural olarak bar›fl isteyen

Türk milleti, di€er s›n›rlar›nda oldu€u gibi Ege’de de hiçbir fle-

kilde sorun ç›kmas›n› arzu etmez. Ayn› fley eminim Yunanis-

tan’›n bize benzeyen akdenizli, s›cak kanl› halk› için de geçerli-

dir. Yüzlerce y›ld›r paylaflt›€›m›z bu ortak co€rafya her iki halk›
da birbirine yaklaflt›rm›fl ve kültürlerinin k›smen ortak flekillen-
mesine sebep olmufltur. Bu yüzden yemeklerimiz ve müzi€imiz

birbirine benzedi€i gibi fizik olarak bile birbirimize benzeriz.

Asl›nda Atatürk’ün dedi€i gibi bu ortak co€rafyada, ki devletler
yaflad›klar› co€rafyan›n eseridir, çok daha dengeli, huzurlu ve
bar›fl içinde yaflamay› baflarabilsek, birbirimize karfl› yürüttü€ü-

müz gerilim siyasetini b›rak›p, bunun için harcad›€›m›z kaynak-

lar› devletlerimizin kalk›nmas›na ve milletlerimizin refah›na
ay›rabilsek, flüphesiz hayat her iki millet için de çok daha güzel
olacakt›r.

Bunlar› söyledikten sonra Yunanistan ve Türkiye’nin neden

Ege ve K›br›s’ta bir türlü orta yolu bulamad›€›n› anlamaya ça-

l›flmak için biraz tarihe bakmam›z gerekir. Yüzy›llard›r süren so-

runlar›n en önemli sebebi, söz konusu co€rafya üzerinde yafla-
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yan iki ülkenin egemenlik haklar›nda önemli yaklafl›m farklar›

olmas› ve bu farkl› yaklafl›mlar›n uluslararas› hukuk ölçe€inde

çözülememesidir.

Bu sorunlar› flöyle s›ralayabiliriz; karasular› sorunu, k›ta sa-

hanl›€›n›n s›n›rland›r›lmas› sorunu, hava sahas› sorunlar›, gayri

askeri statüdeki adalar›n silahland›r›lmas› sorunu, Ege’de ege-

menli€i uluslararas› anlaflmalar ile Yunanistan’a devredilmemifl

ada, adac›k ve kayal›klar (co€rafi formasyonlar) sorunu, arama-

kurtarma sorumluluk sahas› sorunu, bir de tabii ki bugünlerde

gündemimizde olan K›br›s sorunu. Bu sorunlar elbette ki çözü-

lebilir ve her iki halk›n huzur ve bar›fl içerisinde yaflayabilmesi

için, hatta sadece bu iki halk›n de€il, ba€lant›l› olarak bo€azlar

ve Ege ile kendi ulusal menfaatleri gere€i ilgilenen çevremizde-

ki di€er devletlerin de bar›fl ve huzuru için çözülmelidir de. An-

cak burada unutulmamas› gereken, karfl›l›kl› verilen sözlerin de-

€il, devletçe kay›t ve güvence alt›na al›nm›fl anlaflmalar ve son-

ras›nda yaflanan fiili durumun asli oldu€udur.

Yunanistan ve Türkiye aras›ndaki sorunlar›n, Türkiye Avru-

pa Birli€i’ne girdi€inde hemen çözülece€ini iddia eden söyleme

de kat›lamad›€›m› ifade etmek isterim. Çünkü bir ülkenin ege-

menlik haklar› alan›nda kalan yerlerdeki mutlak hâkimiyeti, ah-

di hukuk gere€i o ülkeye sözkonusu kara, deniz ve hava sahas›
içerisinde, yeralt› ve yerüstü kaynaklar›n› kullanma, enerji nakil
hatlar›ndan ücret alma ve deniz ticaretinden do€an haklar da da-

hil olmak üzere her türlü hakk› da beraberinde verir. Sonuçta

Ege’de herkes kendi k›ta sahanl›€› kadar alanda deniz alt› ve de-
niz üstü-hava alanlar›nda her türlü imtiyaza sahip olacak flekil-
de hareket edebilecektir. Günümüzün s›cak sorunu Yunanis-

tan’›n karasular›n› 6 milden 12 mile ç›karma iste€i, Avrupa Bir-

li€i ile veya de€il, Türkiye için kabul edilemez niteliktedir. Çün-
kü bu ifllem gerçekleflirse Ege denizinde Yunanistan’›n hak sahi-
bi olaca€› alan 23 birim, Türkiye’nin hak sahibi olaca€› alan sa-

dece 1 birim artacakt›r. Bu geliflmenin sadece Türkiye için de€il

ABD ve Rusya için de kabul edilemez oldu€unu anlamak için

uzman olmaya gerek yok.

Türkiye’nin Avrupa Birli€i’ne kat›lmas›n›n çözüme ulaflma-
da büyük yol katettirece€i elbette ki bir gerçektir, ancak yüzler-

❏  Milli Güvenlik Akademisi E¤itimim ve Ötesi ❏ 553



ce y›ld›r süregiden tarihsel sorunlar bu kadar k›sa sürede, sanki

hiç varolmam›fllar gibi çözülemez. ‹ki ülke aras›nda süregiden

politik ve kiflisel güvensizlik ancak zamanla ve karfl›l›kl› geri

ad›mlarla kabul edilebilir bir noktaya çekilebilir ki, tarihsel sü-

reçte karfl›l›kl› olarak düflmanl›k yaklafl›m›yla yetiflmifl kültürle-

rin bu süreci tersine çevirmesi mümkün olmakla birlikte, çok

dikkatli bir yönetim sürecine de ihtiyaç duyar. Her iki ülke de,

kendi e€itim kitaplar›nda karfl› taraf›n sivil halka yapt›€› zulüm-

leri daha çocuk yafltayken vatandafllar›na aktarmakta ve gele-

cekle ilgili alg›lamalar›na bu ezeli düflman formasyonunu y›llar-

d›r yerlefltirmektedir. Burada hakl› veya haks›z ay›r›m›na gitme-

den, sadece olgusal olarak önce bu gerçe€i anlamal› ve e€er bu

sorunu çözme niyetindeysek, elimizi do€ru de€erlendirmek zo-

runda oldu€umuzu vurgulamak istiyorum. Burada en önemli ko-

nu bu iyi niyet hamlelerinin ancak karfl›l›kl› olarak yap›lmas› ha-

linde bir yere varabilece€ini unutmamakt›r.

Atina Depremi sonras›nda gitti€imiz kurtarma çal›flmalar›n-

daAKUT ekibi olarak yapt›€›m›z yard›m çal›flmalar›ndan sonra,

Yunanistan Cumhurbaflkan› taraf›ndan kabul edilmifl ve iki ülke

aras›nda yeni bir yak›nlaflma sürecinin bafllamas›na önayak ol-

mufltuk. Bu geliflme çok iyi yönde ve do€ru olmakla birlikte, sü-

reç ancak di€er yan unsurlar›yla birlikte ve tam olarak do€ru

sürdürülebilirse amac›na varabilecektir. Ayn› flekilde Türkiye ve
Yunanistan Milli E€itim Bakanl›klar›, bir süredir yap›lan görüfl-
melerle ders kitaplar›ndaki karfl›l›kl› vahflet hikâyelerini azaltma

yoluna gitme karar› da alm›flt›r. Bunlar elbette ki her iki halk için

çok hofl ve olumlu geliflmeler, gelecekte arzu edilen bar›fl› ve hu-
zuru sa€lamay› kolaylaflt›rabilecek temellerdir. Ancak yine de,
olaylar› kendimizi rehavete kapt›r›p gevfleyerek de€il de, Büyük

Önder’imizin dedi€i gibi milli menfaatlerimiz çerçevesinde de-

€erlendirmek zorunday›z. Bu yeni yak›nlaflma sürecini yaflarken
akl›m›zdan ç›karmayaca€›m›z tek fley, tedbiri elden b›rakma-
makt›r. Türkiye’nin en büyük baflbelas› PKK terör örgütünün

bafl›n›n Güney K›br›s Rum Yönetimi pasaportu ile Yunanis-

tan’›n Kenya büyükelçili€inde yakaland›€› gerçe€ini bir an bile

akl›m›zdan ç›karmamal›y›z.

Sade bir vatandafl olarak, dönemin D›fliflleri Bakanl›€›ndaki
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yetkililerine bu süreci neden bu kadar yumuflak çözdüklerini ve

Yunanistan ve GKRY iki eli kanda yakalanm›flken, dünyan›n te-

rörist kabul etti€i, bir zamanlar destekledikleri halde Suriye’nin,

‹talya’n›n ve Rusya’n›n bile d›fllamak zorunda kald›€› ve hiçbir

ülkenin ad›n› bile duymak istemedi€i bir terör örgütü liderine

her türlü lojistik deste€i ve bunun ötesinde pasaport bile veren

bir zihniyetin neden bu süreçten kolayca ç›kmas›na izin verdik-

lerini sormak isterdim. Bu korkunç sürecin içinde yer alan bu iki

ülke, bugün karfl›m›za terörün her türlüsünü lanetleyen Avrupa

Birli€inin bir üyesi ve yak›n zamanda üye olacak bir aday› ola-

rak ç›kmaktad›r. (Bu yaz›y› yazd›€›mda henüz GKRYAB üyesi

de€ildi) Bu sayede de Türkiye için hayati önem tafl›yan K›br›s

görüflmelerine bizden daha üstün bir konumda kat›lmaktad›r.

Bunda bizim kadrolar›m›z›n hatas› olup olmad›€›n› san›r›m tarih

bize söyleyecektir.

1999’a dek, Türk aleyhtar› olan, Türkiye’yi bölmeye, y›kma-

ya yönelmifl bütün unsurlarla –terörizm dahil (ASALA ve PKK)

gizli veya aç›k iflbirli€i içinde bulunan Yunanistan ile Türkiye

aras›nda yak›nlaflma süreci geçmifle göre bu kadar iyi giderken,

kiflisel kanaatim olarak Türk taraf›n›n gere€inden fazla iyi niye-

ti ve bu konulardaki pasif durufluna karfl›l›k, Yunanistan Parla-

mentosu’nun ilgili komisyonunun, 1994 y›l›nda “Pontuslu Rum-

lar›n Soyk›r›m›”n› anma günü olarak ilan etti€i 19 May›s günü
ile ilgili kararnameyi Yunanistan Cumhurbaflkan›n›n 2001 y›l›n-
da imzalamas› ve yine ayn› kararnameyi bugünlerde dostluk ilifl-

kileri gelifltirmeye ve iki farkl› halk› birarada yaflatmaya çal›flt›-

€›m›z K›br›s’ta, GKRY’nin de geçti€imiz günlerde bu kararna-
meyi resmen imzalam›fl olmas› bence oldukça düflündürücüdür.

Bizler sadece ve sadece eflit koflullar alt›nda, karfl›l›kl›l›k il-
keleri çerçevesinde bar›fl ve dostluk istiyoruz. Bunun olmas› için

de her türlü fedakârl›€› yapmaya haz›r oldu€umuzu defalarca is-

patlam›fl durumday›z. Ancak bar›fl, her iki taraf da ayn› niyet ve
eylem içerisinde olursa sa€lanabilecek son derece k›r›lgan ve
al›ngan bir olgudur. Bu konuda Yunanistan ve GKRY devletleri-

nin de en az Türk taraf› kadar dikkatli ve hassas olmas› gerekti-

€ini düflünüyorum. Bu hassasiyeti ve karfl›l›kl› – kontrollü güve-

ni sa€layabildi€imiz ölçekte her iki halk da kazanacakt›r, Avru-
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pa ve çevredeki bütün devletler de öyle...

Genel vizyonla ilgili konular› içeren birkaç makalemi de siz-

lerle burada paylafl›p bu bölümü de bitirmek istiyorum.

DDEEVVLLEETT  BBÜÜYYÜÜKKLLEERR‹‹  AAFFEETTLLEERRDDEE  

NNAASSIILL  DDAAVVRRAANNMMAALLII??

Gündemde herhangi bir do€al afet, deprem, sel, büyük bir y›-

k›m-k›r›m yokken, uzun zamand›r beni rahats›z eden bir konu

hakk›nda düflüncelerimi paylaflmak istiyorum. Özellikle bu tür

bir s›k›nt›n›n hiç akl›m›zda olmad›€› bir dönemi seçtim ki, tama-

men gündem d›fl› olsun ve yazd›klar›m herhangi bir yanl›fl anla-

maya sebep olmas›n.

Art›k hepimizin bildi€i gibi Türkiye güçlü do€a olaylar›na

aç›k bir ülke, yaflad›€›m›z ola€anüstü güzel ve de€erli co€rafya
için asl›nda ödemek zorunda oldu€umuz bence önemsiz bir be-

del bu. Ancak plans›zl›€›m›z, ders almay› reddediflimiz ve uzun

dönemli hesap yapmay› bütün a€›r derslere ve ödemek zorunda
kald›€›m›z bütün a€›r bedellere ra€men hâlâ ö€renenememifl ol-
mam›zdan dolay›, bu güçlü do€a olaylar› karfl›m›za do€al afet-

ler olarak ç›k›yor ve mal›m›z›, can›m›z›, milli servetimizi y›k›-

yor, k›r›yor, eziyor, yak›yor, yok ediyor.

Bütün yapmam›z gereken içinde bulundu€umuz co€rafyan›n
flartlar›na “sadece” uyum sa€lamak, onlar› ö€renmek ve gerekli
tedbirleri almak. Bu kadar basit bir konuyu bile; k›sa dönem he-

sap yapmaktan baflka bir vizyon gelifltiremeyen kendi ve yan-

dafllar›n›n menfaatlerini vatan›n›n, milletinin menfaatlerinin
önünde gören sözde yöneticileri-sahte liderleri eliyle bir türlü
çözemeyen ama ola€anüstü hoflgörüsü, sabr› ve erdemiyle her

türlü s›k›nt›ya katlanan bu asil milletin çekti€i ac›lar›n adi ve

ucuz sebeplerini gören biri olarak içimin ne kadar ac›d›€›n› size
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anlatabilmem mümkün de€il. Bir kuruflluk kiflisel menfaat u€ru-

na, tarihte en asil yerlerden birine sahip bu milletin bunca s›k›n-

t› ve ac› çekmesini; di€er milletler uzaya giderken, yaflad›klar›

co€rafyay› bir yeryüzü cennetine dönüfltürmek için ellerinden

gelen ortak çabay› gösterirken, bizim kördö€üflü içinde birbiri-

mizi k›rmam›z›, gelecek yokmufl gibi yaflamam›z› sizler gibi ben

de içime sindiremiyorum.

Bugünden alabilece€imiz birtak›m önlemlerle, güçlü do€a

olaylar›n› y›k›c› do€al afetlere dönüfltürmeden veya en az›ndan

çok daha az zararla atlat›labilecek bir seviyede tutmay› baflara-

bilecek bilgiye, teknolojiye ve imkânlara sahipken, bunu basit,

cahilce hatta kötü niyetli hesaplar u€runa kullanam›yor olmam›-

z› bir türlü anlayam›yorum. Gerçekte do€al afetlere karfl› yapa-

bilece€imiz çok fley var, zannedildi€i gibi elimiz kolumuz ba€l›

de€iliz. Kaderimizde ne var ise o olur diyerek iflin içinden ç›k-

maya kalkmak da kabul edilemez. Elbette ki herkes gibi biz de

kaderimizi, nasibimizi yaflayaca€›z. Geçmiflin en güçlü impara-

torlu€uyken, bugün hepimizi üzen, hatta utand›ran bir haldeyiz,

ancak yine de önce tedbir sonra tevekkül. Biz tedbirlerimizi al-

maya bafllad›€›m›z gün, kaderimiz de ona göre de€iflecek ve ye-

niden flekillenecek.

Geçti€imiz büyük afetler ve do€a olaylar› sonras›nda hepi-

mizin bas›ndan takip etti€i gibi baflbakanlar›m›z, bakanlar›m›z,
devletin de€iflik kademelerinin ileri gelenleri, konu hakk›nda
hiçbir bilgileri ve birikimleri olmad›€› ve çözüme en küçük bir

katk›lar› olamayaca€›n› gayet iyi bildikleri halde, afet bölgeleri-

ne devletin en üst düzey imkânlar› ile gitmekte, boy göstermek-
te ve vatandafllar›n›n yanlar›nda olduklar›, ac›lar›n› en k›sa süre-
de giderecekleri gibi birtak›m kal›p cümleler ederek tekrar gel-

dikleri gibi tozu dumana katarak ayr›lmaktalar. Afet bölgeleri

art›k hepimizin bildi€i gibi her aç›dan son derece hassas bölge-
lerdir. ‹nsanlar ac›, korku ve endifle içindedir, canlar›, mallar›
büyük zarara u€ram›flt›r, çaresizdirler, kaderlerine k›zg›n, baflla-

r›na gelene öfkelidirler. Yaflanan ac› olayda kendi paylar› da var-

sa bile, olaylar›n ac›s› ve s›cakl›€› içerisinde göremezler ve hep
bir suçlu ararlar. Bu psikolojiyi çok iyi bilen yöneticiler de, as-

l›nda olaylarda kendi iradesiz, ilgisiz, ve sorumsuz tav›rlar›n›n
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da sorumlulu€u oldu€unu çok iyi bildikleri halde, bir helikopte-

re atlay›p afet bölgesinde vatandafllar›n›n yan›nda görünmeyi ve

bu sayede sorumlulu€u üzerlerinden atmay› çok iyi becerirler.

Ço€u zaman da bir günah keçisi seçilir ve bütün suç onun üstü-

ne y›k›l›p di€erleri aklan›r.

Bütün bu devletin ileri gelenlerinin bölgeye gelmesi, gitme-

si, devletin teamülleri gere€i birtak›m kurallar ve protokoller

üzerinden yap›l›r. Afet nedeniyle elbette ki bu protokollerde es-

neklik olur ancak yine de zaten imkânlar› iyice zarar görmüfl,

düzeni karmakar›fl›k olan bölgede bu tür bir üst düzey ziyaretin

yaratt›€› karmafla, bölgedeki arama kurtarma, t›bbi destek, insa-

ni yard›m, yeniden yap›lanma gibi birinci öncelikli bütün çal›fl-

malar› sekteye u€rat›r. 10 y›ldan fazlad›r arama kurtarman›n her

türlüsünü, de€iflik seviyelerde sorumluluk alarak yaflam›fl biri

olarak, bu durumun son derece gereksiz hatta birçok kay›ba yol

açan verimsiz bir uygulama oldu€unu vurgulamak isterim. Dev-

letin en üst makamlar›n›n sorunlar› dinlemek, çözüm bulmak

amac›yla bölgeye gelmesinin yaratt›€› duygusal rahatlaman›n

elbette ki ben de fark›nday›m ancak sonuca en küçük bir etkisi

olmayan sadece görüntüde bir psikolojik rahatlama yaratan bu

tür uygulamalar›n verimsiz oldu€unu, hatta iflleyiflte birtak›m

kay›plara yol açt›€›n› düflünüyorum.

Ça€dafl toplumlarda uzmanlar ve uzmanl›klar vard›r. ‹htiyaç

dahilinde uzmanlar›n bölgeye gitmesi ve koordinasyonu gere-
kirse ellerine almalar› veya mahalli idare ile birlikte yürütmele-
ri en do€ru uygulama biçimi olarak karfl›m›za ç›kar. Devlet pro-

tokolünün en üst düzeyindeki kiflilerin, do€al olarak konumlar›,

birikimleri ve sorumluluklar› gere€i çözüme hiçbir katk›lar› ola-
mayaca€› apaç›k ortadayken, sadece olay› yerinde inceleme ge-
rekçesi ile, yarataca€› bütün kaosa ve s›k›nt›ya ra€men her sefe-

rinde devletin imkânlar› ile afet bölgelerine gitmelerinin süreç

içinde birçok kay›ba yol açt›€› için son derece yanl›fl bir anlay›fl
oldu€unu düflünüyorum.

Liderlikte ve yöneticikte, bu konumdaki kiflinin vas›flar› ara-
s›nda organizasyonel ve operasyonel olarak iki farkl› etki alan›

vard›r. Bu iki alandan son çözümlemede kuruma en büyük fay-

day› sa€layan alan, liderin operasyonel yetenekleri de€il, orga-
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nizasyonel yetenekleridir. Hatta lider-yönetici operasyonel an-

lamda ekibindeki herkesten daha yetkin ve becerikli olsa dahi,

do€rusu o liderin-yöneticinin operasyonel alanda de€il organi-

zasyonel alanda kullan›lmas›d›r. Çünkü liderin kurumsal yap›ya

yarataca€› en büyük katma de€er, fiili eylemleriyle de€il, yönet-

sel kararlar›yla olur. Fiili eylemi daha alt seviyedeki tak›m üye-

lerine yapt›rmak ve fiili eylemlerde ekibindekilerden daha iyi

olsa dahi lider-yönetici konumdaki bireyin eksikli€inin burada

yarataca€› fark›n kayb›na raz› olup, liderin-yöneticinin yönetsel

süreçlerdeki üstünlü€ünün faydas›n› tercih etmek son çözümle-

mede kuruma çok daha büyük bir katma de€er sa€lar.

Bu kural› uzun y›llard›r çok iyi bilen biri olarak, AKUT ekip-

lerinde gerekti€inde uygulanmas›na her zaman büyük özen gös-

terdi€imizi eklemek isterim. Ekiplerimizin liderlerinin; en güç-

lü ve en h›zl›lar olsalar dahi, de€iflen koflullar içerisinde sürekli

yeni kararlar verilmesi ve yeni bilgilerin sürekli analiz edilip yo-

rumlanmas› gereken bir durum sözkonusu ise, yönetsel süreçler-

de kalmalar›n› ve eylemsel süreçleri her bilgiye ulaflacak flekil-

de merkezden yönetmelerini tercih ederiz. AKUT’un 10 y›l›

aflan deneyimi ile, bugüne dek tam 370 arama ve kurtarma gö-

revinde s›f›r hata ile çal›flmas›n›n en önemli sebeplerinden biri

de budur. Biz lider yetifltiririz ve güçlü operasyonel gönüllüleri-

mizi bu liderler eliyle çok daha verimli olarak kullan›r›z.

Afetlerden hemen sonra, bölgede arama kurtarma gibi teknik
konular, jeneratör, çeflitli malzemeler, çad›r, yemek, su, yard›m
da€›t›m›, tuvalet gibi fiziksel ihtiyaçlar›n sa€lanmas› ve daha da

önemlisi sa€l›kl› bir organizasyon kurabilmek için sürekli olarak

etkin ve do€ru kararlar verilmesi gereken süreçler içerisinde,
bölgedeki bütün güçler birinci derece önceli€i olan bu tür acil
ihtiyaçlarla u€rafl›rken, devlet büyüklerimizin her fleyi aksatan

ziyaretlerinin zamanlamas›n›n iyi düflünülmesi gerekir. Yumufla-

t›lm›fl haliyle bile uygulanan protokollerin ve bir de onlara hofl
görünmek ihtiyac›nda olan bir dolu kiflinin tutumundan dolay›
devlet büyüklerinin olay yeri ziyaretlerinin, zaten karmakar›fl›k

bölgedeki iflleyifli daha da zorlaflt›rd›€›n› ve ne kendilerine bir

faydas› olacak, ne de kendilerinin bir faydas› olaca€› bir dolu

teknik ayr›nt›y› dinlemelerinin hiçbir ifle yaramad›€›n› düflünü-
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yorum. Bu ba€lamda olay›n analiz edilmesini, yorumlanmas›n›

ve yönetilmesini, önceden yap›lan planlar çerçevesinde konu-

nun uzmanlar›na yetkileri ve sorumluklar›yla birlikte b›rak›lma-

s› gerekti€ini bir kez daha vurgulamak isterim.

KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜMMÜÜZZÜÜNN  SSIIRRAADDIIfifiII  ÜÜSSTTÜÜNNLLÜÜ⁄⁄ÜÜ;;  

HHOOfifiGGÖÖRRÜÜ

Geçti€imiz günlerde, SAREM’in düzenledi€i Harp Akademile-

ri’nde yap›lan “Bilgi ça€› ve teknolojik geliflmeler ›fl›€›nda top-
lum, yönetim, yönetici ve lider yaklafl›mlar›” bafll›kl› sempoz-

yumla ilgili de€erlendirmeleri okurken; Tuncer Bahç›van’›n Ja-

pon Prof. Dr. Masanori Naito’nun yapt›€› etkileyici konuflmaya

yapt›€› vurgu, deyim yerindeyse beynimde bir flimflek çakt›rd›.

Türkiye ile Avrupa kültürü aras›ndaki fark›n, iki farkl› kültürün

“tolerans” anlay›fl›nda yatt›€›n› aç›klayan Japon bilim adam› dü-
flüncelerinde özetle flu vurguyu yapm›fl; Türklerin “hoflgörü”,

Avrupal›lar›n ise “tolerans” dedikleri kelimelerin anlamlar› ve

ifade ettikleri kavramlar aras›nda önemli farklar var. Hoflgörü;
s›cakkanl›l›€›, sevgiyi, empatiyi ve tolerans› da içeriyor. Ama
tolerans’›n içerisinde bunlar›n yerine sadece demokratik bir mü-

saade etme anlay›fl› var.

Aç›kças› baflka bir e€itim, kültür ve görgüden gelen bir uz-

man›n bizlere dönük bir gözlemi olarak son derece ilgi çekici ve
gerçekçi buldu€um bu ifadeyi, e€itimim ve flartland›r›lmalar›m
gere€i kendi kendime bu flekilde kurgulayamayacak oldu€umu

düflünüyorum. Japon bilim adam›n›n bizim kültürlerimize olan

eflit mesafesi ve objektifli€i ile d›flar›dan bakarak rahatl›kla ifa-
de edebildi€i bu düflüncenin üzerinde birkaç hafta düflünerek da-
ha önce üzerinde durmad›€›m ve fark etmedi€im keyifli bir ö€-

renme süreci daha geçirdi€imi vurgulamak isterim.
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Hoflgörü kavram› Anadolu kültürünün en büyük erdemlerin-

den biridir. Yunus Emre’nin; “Yarad›lan› hoflgördük yaradan-
dan ötürü” veya Mevlana’n›n; “Gel! Gel! Yine Gel! Ne olursan
ol! Yine Gel” sözleri bu co€rafyada do€an, büyüyen, yaflayan

herkesin aradan geçen neredeyse 750-800 y›la ra€men zihin ha-

ritalar›na, paradigmalar›na bir daha hiç ç›kmamacas›na ifllen-

mifltir. Bizler de do€al olarak hayat görüflümüzü infla etti€imiz

temellerden birini hoflgörü olarak kabul etmifliz. Karfl›l›kl› oldu-

€u ve toplumun tüm katmanlar› taraf›ndan paylafl›ld›€› sürece

büyük bir üstünlük olan bu vizyonun, toplum içerisinde bar›fl,

huzur, denge, refah gibi kazan›mlar› oldu€u ulusal tarihimizde

kay›tl›d›r. Tarih boyunca Türkleri; yaflad›klar› co€rafyada ezi-

len, bask› alt›nda kalan halklar›n kaç›p s›€›nd›€› güvenli, huzur-

lu bir liman gibi kabul etmelerini sa€layan temel unsur; gücü-

müz, kendimize güvenimiz ve kendimize sayg›m›zdan kaynak-

lanan, bat›l› toplumlarda bizim anlay›fl›m›z ölçüsünde bulunma-

yan bu hoflgörüdür.

Bat›n›n hoflgörü anlay›fl› daha ziyade ak›lla iliflkilidir, bizde-

ki ise gönülle. Bizim hoflgörümüzde gönülden bir kabullenifl

varken, bat› kültürünün güçlü demokrat de€erlerinden kaynakla-

nan adil, eflitlikçi, hakkaniyetçi ve bunlarla s›n›rl› bir müsaade

etme anlay›fl› hâkimdir. Bu noktada bat›daki bu müsaade etme
anlay›fl›n›n da özellikle kendi benzerleri aras›nda tam anlam›yla

uyguland›€›n›, di€er toplumlara karfl› bu kadar›n› bile gösterme-

diklerini de ayr›ca vurgulamak isterim.

Biz bizden olmayan› hiçbir ayr›mc›l›kla de€erlendirmemifl
ve kültürlerini yaflama ve yaflatma hakk›na her zaman sayg› duy-
muflken; bat›l›lar›n ›rk, dil, din, kültür konular›ndaki geçmifl sö-

mürgeci yaklafl›mlar›n› da ak›lda tutmak gerekti€ini düflünüyo-

rum. Bugün Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde trafik hâlâ sol-
dan iflliyorsa; bu bizim bence gere€inden fazla hoflgörümüz, on-
lar›n ise sömürgeci ve kültürlerini yaymac› tutumlar›n›n göster-

gesidir. Bugün Fas’ta, Cezayir’de kendi kültürlerine son derece

ayk›r› olarak herkesin Frans›zca düflünmesi ve konuflmas›, eski

SSCB’den ayr›lan Türk Cumhuriyetleri’nde hâlâ kiril alfabesi
ve Rusça’n›n kullan›lmas›, bat›l› kültürlerin hoflgörü anlay›fl›n›n

ne kadar kendilerine dönük oldu€unu göstermektedir.
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Avrupa Birli€i gibi son derece net ve tan›ml› kurallar› olan

bir toplumsal yap› ile sosyal, kültürel ve ekonomik birleflmeye

haz›rlan›rken, en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir ta-

nesi de iflte bu hoflgörü anlay›fl›ndaki tutumumuz olmal›d›r. Yüz-

lerce y›l bize büyük güç ve sayg›nl›k katan geleneksel hoflgörü

anlay›fl›m›z, Avrupa Birli€i’nin analitik ve hukuk temelli yakla-

fl›m› karfl›s›nda bizi zay›f duruma düflürmemelidir. Dama kural-

lar›yla satranç oynamaya kalkarsak kaybederiz.

Hoflgörüsüzlük güvensizlerin veya zalimlerin tutumudur. Biz

tarih boyunca güçlü - güvenli ve adaletli devletler kurmufl ve bu-

nu da hoflgörü ile desteklemifl bir toplumuz. Burada dikkat çek-

meye çal›flt›€›m nokta elbette ki hoflgörümüzü yitirmek de€il,

ancak 21. yüzy›l koflullar›na ve bu koflullarda iliflki içinde bu-

lundu€umuz toplumlar›n yaklafl›mlar›na göre yeniden tan›mla-

mak gereklili€idir.

Hoflgörü zihinsel ve psiko-sosyal alanda etkilidir; yarad›l›fl-

tan kaynaklanan her türlü farkl›l›€› do€al kabul eden ve bu yö-

nüyle bu farkl›l›klar› hakir görmeye, k›namaya, hor görmeye yer

vermeyen ahlaki bir olgudur. Hoflgörünün kendine özgü etki ala-

n›; etnik yap›, cinsiyet, renk, dil, din, inanç gibi yarad›l›fla ba€l›

konular› kapsar ki bu konularda hoflgörüden hiçbir zaman ayr›l-

mamal›y›z, zaten geleneksel düflünme biçimimiz buna izin ver-
mez. Ancak ahlak›n, hukukun, adaletin ve kurallar›n s›n›rlar›na
giren konularda kararlar› ve çözümleri bu alanlara b›rakmak ge-

reklili€i de mutlaka teslim edilmelidir. ‹nsanlar›n niyetleri, dav-

ran›fllar›, iradeleri ve kendi kararlar›yla meydana getirdikleri
olaylar ve olgular, bat›l›lar›n tolerans anlay›fl› ve s›n›r› içinde al-
g›lanmal› ve de€erlendirilmelidir. Bence ça€dafll›€›n ve birlikte

yaflaman›n gere€i budur.

21. yüzy›l›n karmafl›k dengeleri, k›s›tlar› ve zorunluluklar›

son derece güçlü bir hukuk olgusuna ihtiyaç duymaktad›r. Hofl-
görü ve hukuk s›n›r›na giren konular› birbirinden kesin çizgiler-
le ay›rmam›z gerekti€ini düflünüyorum. H›rs›za, doland›r›c›ya,

banka hortumcusuna, naylon faturac›ya, katile, rüflvet yiyene

veya verene, vergi kaçakç›s›na, üniversiteden at›lana sürekli bir-

tak›m gerekçeler sunarak do€rudan ya da dolayl› aflar ç›kar›l-
mas›n› da, toplum içindeki eflitlik ve adalet duygular›n› önemli
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ölçüde zay›flatt›€› düflüncesiyle son derece tehlikeli buldu€umu

ifade etmek isterim. Kültürümüzün s›rad›fl› üstünlü€ü olarak de-

€erlendirdi€im hoflgörü anlay›fl›m›z›, kanunlar›n üzerine ç›kart-

mak bize sadece zarar verecektir ve malesef vermektedir de...

HHEEMMfifiEEHHRR‹‹LL‹‹KK  KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜ  AAMMAA  NNEERREEYYEE  KKAADDAARR

Bizler her zaman aile de€erlerimizle, birbirimize olan ba€l›l›€›-

m›zla, geleneksel de€erlerimizin gücüyle övünürüz. Bunda da

sonuna kadar hakl›y›z, tarih boyunca karfl›laflt›€›m›z bütün s›-

navlar›, zor zamanlar› bu özde€erlerimiz ve birbirimize olan

ba€l›l›€›m›zla ve bu sayede gösterebildi€imiz eflsiz fedakârl›k

kapasitemiz sayesinde aflt›k. Ancak birbirimize olan ba€l›l›€›m›-

z› ve dayanak noktas› sadece ilkel kabilecilik olan korumac›

yaklafl›mlar›m›z›, hukukun, do€rulu€un, adaletin, ahlak›n ve

eflitli€in üstüne ç›kar›rsak, ki Türkiye ne yaz›k ki uzun bir süre-

dir bu durumdan kaynaklanan ve gittikçe daha tehlikeli bir hal

alan bölünmüfllük ve alt kimliklilik süreci yaflamaktad›r, sonuç
hepimiz için son derece tehlikeli yerlere varabilecek seviyelere
tafl›nabilecektir.

Atefllerden birlikte geçmifl olan, her fleyini kaybetti€i halde

kararl›l›€›, vatan ve insan sevgisi ile en zor zamanlarda bile ye-

niden do€may› baflarm›fl, birbirine bu kadar ba€l› fedakâr ve ce-
fakar bir milletten, bugünkü her kurumda ve seviyede görülen
kabilecilik kültürü ile ifl yapma anlay›fl›na nas›l gözgöre göre ge-

lindi€ini anlamakta zorlan›yorum.

Türkiye, vatandafllar› aras›nda eflitli€i, adalet ve hukukun üs-

tünlü€ünü ne yaz›k ki bir türlü tam anlam›yla sa€layamad›€›
için, bu milleti oluflturan birbirinden farkl› sosyal, kültürel ve et-
nik kökene ba€l› insanlar, son derece do€al ve anlafl›l›r olarak,

di€erlerine karfl› rekabet avantajlar›n› yitirmemek, daha do€rusu

di€erlerinin de yapt›€› bu ilkel kabilecili€e karfl› kendilerini ko-
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ruyabilmek için sosyal, kültürel, ekonomik veya etnik benzerle-

ri ile, bunlar yoksa bile kendileri gibi ma€dur kalanlarla birlikte

baflka birtak›m benzerlikler bulmaya çal›flarak yapay ve uydur-

ma alt kimlik gruplar› oluflturmufl ve süreçleri bu pencereden de-

€erlendirerek çözmeye çal›flm›fllard›r. Ve baflka çareleri olmad›-

€› için de halen böyle yapmaya devam etmektedirler. Bu öyle bir

k›s›r döngü haline dönüflmüfltür ki, en e€itimli ve kültürlü olan-

lar›m›z bile bu hastal›ktan kendilerini kurtaramamaktad›rlar. Bu

dedi€imi s›kl›kla flikâyet etti€imiz kadrolaflma anlay›fl› ile kar›fl-

t›rmay›n›z. Kadrolaflma sonuçta bir siyasi erkin, nüfuz alan›

içinde kendi yandafllar› ile ifl yapmay› tercih etmesidir. Siyasi

erklerin bu tercihi kullanmas› bir yere kadar sisteme zarar verir,

ama milleti oluflturan milyonlar›n bu anlay›flla her türlü tercih ve

uygulamalar›n› yapmas› demek, 70 milyonluk bir aileyi bin par-

çaya bölmek demektir. Bölünen ailelerin sonu ne olursa, bölü-

nen milletlerin sonu da öyle olur.

Türkiye’de oldu€u gibi; ana birlefltirici unsuru ›rksal safl›k

de€il de, ayn› kültür kökeninden gelmek, ayn› co€rafyay› pay-

laflmak, ayn› dili kullanmak, ayn› dini benimsemifl olmak, geç-

mifli ortak olmak, gelece€i ortak olarak alg›lamak, mutluluk ve

kederde bir olmak ortak noktalar›nda birleflen bir millet olma

düflüncesi olan bir ulus devletin, bekas› ve güvenli€i için en teh-

likeli bir tehdit olarak de€erlendirebilece€imiz bu h›z kazanan
alt kimliklilik sürecini sadece kontrol alt›na almaya dönük kaba
önlemlerle çözmeye kalkmak, uzun vadede sadece imkâns›z de-

€il, olas› sonuçlar› itibariyle y›k›c› dahi olabilecektir.

Tarihi boyunca devletine, liderlerine bu kadar büyük bir say-

g›, sadakat ve ba€l›l›kla yaklaflan bir millete yap›lacak en büyük
kötülük, bu asil milletin bu fedakâr tutumunu bir acizlik olarak
de€erlendirip f›rsat olarak görenlerin insaf›na terk etmek olacak-

t›r. Atatürk’ü tam olarak anlayamayan, son 50 y›ld›r devleti yö-

neten, yönetmeye aday olan kifli ve kurumlar›n ço€u bu flekilde
kurgularla ve sadece flu veya bu alt kimlik grubunun menfaatle-
rini öne ç›karan kaba say› hesaplar›yla, kendi menfaatleri için bu

eflsiz co€rafyan›n sahiplerinin birbirlerine düflmesine yol açacak

her türlü kurguyla yönetsel süreçlere dahil olmufllard›r.

Bir toplumsal örgütlenmenin en büyük gücü olan liyakata ve
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ehliyete göre yetkilendirme ve görevlendirme ve adil ve tarafs›z

bir ödül ve ceza sistemi konular›n› öldüren bu hastal›kl› anlay›fl,

Türk Milletine en büyük zarar› veren unsurlar›n bafl›nda gel-

mektedir. Bugün, ülkemizde ifl ve iflbirli€i yapma süreçlerinde

öncelik ço€u zaman ilkel kabilecilik kültürü ile yap›lmaktad›r.

Sadece siyaset sahnesinde de€il, her alanda yaflad›€›m›z bu alt

kimliklilik sürecini daha iyi anlatabilmek için birkaç örnek ver-

mek istiyorum; ayn› flehirden olmak, ayn› üniversiteden olmak,

ayn› sivil toplum örgütü mensubu olmak, ayn› liseden olmak,

ayn› futbol tak›m› taraftar› olmak, ayn› tarikata mensup olmak,

ayn› türkücünün hayran› olmak, ayn› araç grubunun flöförü ol-

mak gibi art›k her seviyeye yans›t›lm›fl bu ilkel gruplaflmalar, ül-

kemiz insan›n› bin parçaya bölmüfl, aram›zdaki adalet duygusu-

nu zedelemifl ve muazzam bir do€ru ak›lgücü ve iflgücü kayb› ile

sorunlar›m›z› çözemez hale gelmemize sebebiyet vermifltir.

Burada dikkat çekmeye çal›flt›€›m fley, elbette ki bu tür grup-

laflmalar›n varl›€› de€il, karar mekanizmalar›nda ve ifl süreçle-

rinde de bu gruplaflmalar odakl› bir anlay›flla ve hukuku ve ah-

lak› hiçe sayarak yap›lan uygulamalard›r. Yoksa kendini bir gru-

ba ait hissetmek elbette ki kötü bir fley olarak de€erlendirilemez,

bilakis beraberinde birçok rahatl›€› ve pek çok s›k›nt›ya çözümü

de getirir. Burada as›l sorun, toplumsal hayat›n neredeyse tama-

m›na sirayet eden bu anlay›flla kurulan iliflkilerin; “bizden ve
bizden olmayan” temas› üzerine kurgulanmas›d›r. Milleti bölen

ve birbirine düflüren de bu zihniyettir.

Burada, Osmanl› ‹mparatorlu€u’nun çöküflünü h›zland›ran,
‹ngilizlerin profesyonel k›flk›rtmalar› ile Osmanl›’ya büyük za-
rarlar veren Rum, Ermeni ve Kürt ayr›l›kç› hareketleri ve isyan-

lar›ndan da bahsetmiyorum. Bunlar zaten beklememiz ve haz›r

olmam›z gereken tehlikeler ve bence Anadolu co€rafyas› gibi
dünyan›n en güzel yerlerinden birinde yaflamak için küçük bir
bedel. Ancak burada as›l de€inmek istedi€im fley, bu alt kimlik-

lilik anlay›fl›n›n toplumdaki her kesimde yer almas›, kabul gör-

mesi, hatta neredeyse onsuz ifl yap›lamaz hale gelinmesidir. Bu-

gün hangimiz acaba, yeni tan›flt›€›m›z biriyle özel bir yak›nl›k,
özel bir iliflki f›rsat› ç›kar m› acaba diye, ilk söze nerelisin, ne-

reden mezunsun, hangi tak›m› tutars›n, onu tan›r m›s›n, bunu bi-
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lir misin diye bafllam›yoruz. As›l tehlike bence burada. Bugün

bile birisiyle bir ifl yapacaksak, bir fley paylaflacaksak, iflin içeri-

€inden, beklentilerimizden ve ihtiyaçlar›m›zdan, yani iflin ken-

disinden önce karfl›m›zdaki ile bize her nedense bir avantaj sa€-

layaca€›na inand›€›m›z bir ortak kimlik yakalayarak duygusal

bir yak›nl›k kurma çabas› içine giriyoruz. Do€al olarak bu anla-

y›fl en alttan en üst düzey iliflkilere kadar yay›l›yor ve en iyi ve

en do€ru seçenek yerine, yaratabilece€i kay›plara ra€men biz-

den olan seçenek tercih ediliyor. 70 küsur milyonluk Türk Mil-

leti’nin gerçekte ola€anüstü boyutlara ulaflabilecek sinerjisi de

ancak kâ€›t üzerinde kal›yor.

Atatürk 19 Ocak 1923 tarihinde, ‹zmit’te halkla yapt›€› söy-

leflide flunlar› söyler;

Milletimiz çok zamandan beri siyasi partiler ve onlar›n ihtiraslar› ve
çat›flmalar› yüzünden, çok büyük zararlara u¤ram›flt›r; kendi ç›kar-
lar› unutturulmufltur; flunun bunun ç›karlar›n›n hizmetine konmufl-
tur. Ulusal çeflitli s›n›flardan bir ya da üçünü al›p, di¤erlerinin zara-
r›na olarak, yaln›zca o s›n›f›n yarar›n› sa¤lamakla u¤raflan bir siya-
si parti, bizim ulusumuz ve ülkemiz için zararl›d›r. Bizim ihtiyac›m›z,
tüm ülke insan›n›n el ele vererek çal›flmas› ve bu çal›flmadan elde
edilecek sonuçlardan ibarettir.

Atatürk, 14 gün sonra 2 fiubat 1923 tarihinde bu kez ‹zmir’de

halkla yapt›€› konuflmada görüfllerini yineler;

Sosyal gruplara sa¤lanan yarar ço¤u kez, toplumun tüm katmanla-
r›n› kapsayamaz. Baz› s›n›flar›n yararlar› baflka yönde, baz› s›n›fla-
r›n yarar› ise baflka yöndedir. Bu s›n›flar›n yararlar›n› sa¤lamak için
onlara dayanan, onlar› temsil eden partiler kurulabilir. Ancak kuru-
lacak her partinin karfl›s›nda, kendi haklar›n› temsil eden bir baflka
zümrenin partisi bulunacakt›r. Ben, ulusun içinden flu ya da bu s›-
n›f› almak, di¤er bir s›n›f›n aleyhine çal›flmak fikrinde de¤ilim. Çün-
kü böyle bir düflüncede bulunmaya bizim ülkemizde gereksinim
yoktur. Zira, inceleyerek görüyoruz ki, ç›karlar› birbirine denk s›n›f-
lardan oluflan bir halktan baflka bir muhatap bulam›yoruz.

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏566



1923’ten bu güne dek, süreç içerisinde bütün yaflad›€›m›z ac›

olaylara ra€men, bu sözlerden hâlâ bir fley ö€renemediysek bi-

lemiyorum ne yapmal›y›z art›k. Bu güzelim co€rafyaya en az

1000 y›ld›r egemen olan Türk Milleti’ni, ilkel kabilecilik anla-

y›fl› ile gruplara bölerek, her grubun menfaati di€erlerinden

farkl›ym›fl gibi göstererek ve her grubu bir di€eriyle rakip hali-

ne getirerek yap›lan siyaset etme anlay›fl›n›n bugün bizi getirdi-

€i tehlikeli süreci bir an evvel do€ru olarak okumak zorunday›z.

Bundan beslenen ve bu durumu bir genel anlay›fl haline getirip

milletimizin yaflam biçimine yerlefltirenler, umuyorum ki bu asil

millete yapt›klar› kötülü€ün fark›ndad›rlar.

Hayat›m›z›n her alan›na iflleyen bu hastal›kl› süreci bir an ön-

ce çözemezsek, gelecekte çok daha zor günler yaflayaca€›m›z›

düflündü€ümü üzülerek söylemek isterim.

2211..  YYÜÜZZYYIILLDDAA  TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’DDEE  SSPPOORR  

VVEE  SSPPOORR  MMEEDDYYAASSII

Aristo’nun dedi€i gibi, dünya birbirinden kopuk bireylerin bir

toplam› de€ildir; tüm bireyler bir flekilde birbirleriyle ba€lant›l›-
d›r.

Buna göre, yaflama güçlü bir bireysellikle bafllamak, önce
varoluflunun bencil-bireysel yönlendirmesiyle kiflisel geliflimini

en üst safhaya tafl›mak için h›rsl› ve tutkulu bir çabaya girmek,

elefltirilebilir gibi görünmekle birlikte bence do€rudur. ‹nsan ya-
vafl yavafl kendi bilincini tan›rken, olgunlafl›rken sistem içerisin-
deki yerini keflfederek varl›€›n›n ancak di€er varl›klarla tan›m-

lanabilir oldu€unu fark eder ve as›l olunmas› gerekenin, iflte bu

düflünce sistemlerinin bahsetti€i, “varolan her fleye karfl› sorum-
luluk tafl›yan insan” oldu€unu idrak eder.

Bu yaklafl›mdan yola ç›karak; “Sporcu olman›n temel özelli-
€i, kendini tan›mak, kendini yönetmek ve kendini aflmakt›r.” sö-
züyle sporculu€u tan›mlayan Carl Diem’e göre, iyi bir sporcu-

nun, kendi fiziksel ve ruhsal s›n›rlar›n› çok iyi tan›yan ve bu s›-
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n›rlar› do€ru bir amaç yolunda gelifltirme niyet ve kararl›l›€›nda

olan güçlü bir kiflilik oldu€unu ç›karabiliriz.

Ancak s›radan insandan bütün bedensel ve ruhsal üstünlü€ü-

ne ra€men bu güçlü kiflilik dahi, ça€›m›z›n en önemli sosyal

hastal›klar›ndan biri olan yabanc›laflma olgusundan fazlas›yla

nasibini almaktad›r. 21. yüzy›l insan›, do€an›n içinden gelen ve

özü itibar›yla do€aya ait olan atalar›ndan çok farkl› bir yaflama

ortam›nda varl›€›n› sürdürmek zorunda kalmaktad›r. Genetik

yap›s› itibariyle asl›nda ait olmad›€› ancak muazzam uyum ye-

tene€iyle adapte olmaya çal›flt›€› beton ve çelikten örme bir çev-

re, asl›nda hepsi hayat›n› kolaylaflt›rmak için bulunmakla birlik-

te, son yüzy›lda gösterdi€i ola€anüstü de€iflim ve geliflim h›z›y-

la, insan›n uyum yapabilme h›z›n›n üstüne ç›karak, insan› ken-

disine bile yabanc›laflt›ran yüksek teknoloji destekli elektronik

kuflat›lm›fll›k ve bunlar›n yaratt›€› öngörülemeyen ve önal›na-

mayan yeni ve büyük tehditler, korkular, insan› güvensiz, do€al

ve sosyal çevresine yabanc›-uyumsuz hale getirmifltir.

Bu uyumsuzluk sonucunda insanlar, ait olduklar› topluma ve

çevrelerine karfl› ilgisiz hatta bazen en kolay yolu seçerek, ken-

disi gibi kay›p ruhlarla birlikte alt kimlikler oluflturarak, afl›r›

güvensizliklerinden dolay›, kendi alt kimlikleri d›fl›ndakilere

karfl› düflmanca bir tutum içine bile girebilmektedirler. Bireyin
mutsuzlu€u ve uyumsuzlu€u ile bafllayan bu süreç, önlem al›n-
mad›€› taktirde bir üst aflamada, as›l kimli€i reddeden alt kim-

liklerin oluflturulmas›yla toplumsal dengeleri tehdit eder bir hal

bile alabilmektedir.

Bugünün dünyas›n› reddetmek mümkün de€ildir, flehirlefl-
meyi, teknolojiyi, bilimi, sanayiyi, makineleflmeyi geriye çevir-
mek veya yavafllatmak da mümkün de€ildir ve zaten asla do€ru

da olmayacakt›r. Bu sürat ça€›nda yaflanan bütün ilerlemelerin

bir de kendi h›z› ve ölçe€inde yaratt›€› yeni tehditler ve prob-
lemler de kaç›n›lmaz olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yap›lmas›
gereken bireyler aras›ndaki uyum h›z›na ba€l› bu problemlerin

toplumsal düzene en az zarar vermesini sa€layabilecek bir iç

denge ve savunma mekanizmas› oluflturmakt›r. Bunun ak›la ve

sa€duyuya en uygun yolu, uyumsuzlar› görmezden gelmek, ya-
flam alanlar›n› ay›rmak veya bask› alt›nda tutmak de€il, birleflti-
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rici ve kucaklay›c› davranarak paylafl›m eflitsizli€ini en aza in-

dirmeye gayret etmektir. Ancak her fleye ra€men kaç›n›lmaz ola-

rak karfl›m›za ç›kacak alkolizm, uyuflturucu madde kullan›m›,

çeflitli psikolojik ve sosyo-psikolojik rahats›zl›klar, fliddet e€ili-

mi, suç iflleme gibi toplumsal dengeleri bozacak davran›fllar› mi-

nimize etme yolunda gerekli her türlü ça€dafl ve etkin önlemi al-

mak gereklidir.

Burada karfl›m›za etkin bir alternatif olarak yine spor ç›k-

maktad›r. Çünkü spor, do€ru ö€retildi€i ve uyguland›€› taktirde

kendi bedenini ve akl›n› seven, kendisine sayg› duyan ve bunun

sonucunda baflkalar›na da sayg› duyma becerisini gelifltirebilen,

sorumluluk duygusuna sahip sosyal bireyler yetifltirir. ‹nsan›n

kendisi ile aras›ndaki dengesini korudu€u gibi, içinde bulundu-

€u toplumuyla da bar›fl›k olmas›na yard›mc› olur. Tan›mlanm›fl

onlarca sporun bir k›sm› bu duygular› yaratma konusunda eflsiz

bir iç dinamizme sahipken, bir k›sm› da yap›lar› itibariyle bu

yaklafl›mdan uzak düflmektedir. Bu yaklafl›mla sporu ve sporcu-

yu de€erlendirirken, do€ada gerçeklefltirildikleri için do€a spor-

lar› olarak adland›r›lan grubu, kan›mca özel bir ilgiyle ele almak

do€ru olacakt›r.

Oyun alan› do€an›n huzurlu, dingin ve kiflisellikten uzak ama

sadece zamanlamayla alakal› son derece y›rt›c› ve tehlikeli ola-
bilecek ortam›nda gerçeklefltirilen do€a sporlar›, koflullar› gere-
€i bedensel geliflimden belki de daha fazla ruhsal büyümeyi ge-

tirir. ‹lgisi zor fark edilir gibi görünmekle birlikte, insan-toplum

bütünleflmesini, birey olmak, insan olmak, sosyal paydafll›k,
sosyal sorumluluk ve toplumsal aidiyet kavramlar›n› sporcunun
zihninde felsefi olarak flekillendirme ortam› ve imkân› yaratma-

s› aç›s›ndan çok ilginç bir de€iflim gücüne sahiptir.

Yukar›da sayd›€›m sorunlar sadece 21. yüzy›l Türkiye’sine

özgü sorunlar elbetteki de€ildir. Ancak bütün bu sorunlar›n gü-
nümüz Türkiye’sinde çözülememesi, hatta giderek toplumsal
düzeni daha da tehdit eder hal almas›ndaki en büyük sorumlu ki-

flisel kanaatim olarak ahlaks›z, kurals›z ve etkin bir hukuki yap-

t›r›m gücüne sahip yarg›dan neredeyse tamamen ba€›ms›z hare-

ket eden ve art›k insanlara haber verme ile insanlar› kendi men-
faatleri do€rultusunda yönlendirme aras›ndaki seçimini yapm›fl
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bulunan, kesin çizgilerle taraflara bölünmüfl medyam›zd›r.

Kendisini spor medyas› olarak tan›mlayan bu k›s›r medyan›n

gerçekte tek yapt›€›, muazzam paralar›n döndü€ü ve sadece kü-

çücük bir az›nl›€›n gerçek anlam›yla sporcu kimli€i ile bulundu-

€u ama d›flar›dan bak›ld›€›nda toplumun büyük bir kesiminin ha-

yat›nda sporun önemli bir yeri oldu€unun zannedildi€i bu ortam›

sürdürmektir. Üstlendi€i ifllev ise insanlar› gruplara ay›rarak ve

öylece tutmay› baflararak, bütünlü€ü bozmak ve toplumdaki üre-

time ve yarat›c›l›€a dönük olmas› gereken rekabet ve paylafl›m

iliflkisini, güncel konulara kat›l›m ve kendi gelece€i için yönlen-

dirme taleplerini, taraftarl›k anlay›fl› ruhsal boflal›m› ile tatmin

ederek ve bu k›s›r süreci insanlara rol model olarak sunarak, bu

tutumuyla toplumun ortak kimli€ini, ça€›n de€iflimlerine ayak

uydurmay› ve 21. yüzy›l›n imkânlar›n› keflfetmeyi tam olarak

durduramasa da, önemli ölçüde yavafllatmak olan bir olgudur.

Yabanc›laflman›n çözümlerinden biri olabilecek spor, ne yaz›k ki

Türkiye’de de önemli ölçüde yabanc›laflt›r›lm›fl spor olarak kul-

lan›lmaktad›r. Öyle ki, spor neredeyse art›k insan›n beden ve ruh

sa€l›€›n› gelifltiren, sa€l›kl› yaflam için yap›lan bir etkinlik ol-

maktan uzaklaflm›fl ve onu oyalamak ve vaktini geçirtmek için

bilinçli olarak kullan›lan ve yapay kurgularla yönlendirilen bir

araç haline getirilmifltir. Türkiye’de milyonlar spora ilgili görü-

nürken, bu ilgi sporcu kimli€iyle etkin olarak de€il taraftar kim-
li€iyle edilgen konumda kalmaktad›r. Bu durumun kiflinin ne be-
den ne de ruh sa€l›€›na spor yapman›n sa€lad›€› yararlar› getir-

di€i söylenemez. Bu söylediklerim özü ayn› kalmak kayd›yla

magazin ve televole kültürü-kültürsüzlü€ü için de geçerlidir.

K›sacas› Türkiye’deki spor anlay›fl›, süregiden k›s›r sistemi,
dolay›s›yla kendi statükosunu tehdit edebilecek her fleye karfl›
gard›n› sürekli yukar›da tutarak, kendisini savunmaya ve gerek-

ti€inde sald›r›ya haz›r halde beklemektedir. Bu ifl yapma anlay›-

fl›na ne yaz›k ki Türkiye’nin birtak›m spor federasyonlar› da da-
hildir. Yine de hiçbir fley için çok geç de€ildir, ancak etkin ve ka-
rarl› mücadele gerekmektedir. Türkiye uzun zamand›r, süregi-

den statükocu anlay›flla mücadele etmekte ve köklü bir de€iflimi

talep etmektedir. Bu süreç ayd›nlanmac›lar ve ça€dafl yorumcu-

lar lehinde geliflmeye art›k bafllam›flt›r ve durdurulamaz. Er ya
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da geç Türkiye kendisini ba€layan, kand›ran, kullanan, de€iflimi

yavafllatan statükocu zihniyetin ve onun kurumsal temsilcileri-

nin üstesinden gelecektir. Bu yeniden infla sürecinde birer tu€la-

y› da, kiflisel çabalar› ile dünya çap›nda baflar›lara imza atan

sporcular›m›z koymaktad›r.

fifiAAMMPP‹‹YYOONN  OOLLMMAAKK  ‹‹SSTT‹‹YYOORRSSAANNIIZZ,,  

AANNNNEENN‹‹ZZ‹‹,,  BBAABBAANNIIZZII  ‹‹YY‹‹  SSEEÇÇ‹‹NN!!

‹sveçli Fizyolog Ostrand’›n bu sözü, günümüzde profesyonel

sporun katetti€i bütün aflamalar› da kapsayacak flekilde geçerli-

li€ini sürdürmektedir. Di€er pek çok alanda oldu€u gibi, sporda

baflar›l› olmak için de, genetik üstünlük bafllang›ç noktas› olarak

büyük bir avantajd›r. Bunun üzerine infla edilecek do€ru ve et-

kin fizik, teknik ve psikolojik antrenman metodlar›, seçilmifl

sporcunun en üst seviyelere ulaflmas›n› sa€layabilecektir.

Bireylerde bu tür bir özel yetene€in varolup olmad›€›n›n kefl-

fi her sosyal devletin görevleri aras›ndad›r. Daha çocuk yaflta
yap›labilecek birtak›m gözlemler ve denemelerle, çocuklar›n ka-
biliyetleri ve yatk›nl›klar› anlafl›l›p, gelecekte hangi alanda bafla-

r›l› olabilece€ini öngörmek, bugünün spor bilimcileri için hiç de

zor de€il. Türkiye Avrupa’n›n en genç nüfusuna sahip ülkelerin-
den biri olarak, do€ru yat›r›mlar ve kaynaklarla dünya çap›nda
sporcular yetifltirebilecek potansiyele olas›l›k olarak ziyadesiyle

sahiptir. Ancak bu f›rsatlar verilmedi€i veya eflit da€›t›lmad›€›

için, ne kadar üstün yetenekli olursa olsun, pek çok kabiliyetli
genç, belki de rekorlar k›rabilecek istidada sahipken, keflfedile-
meyip, sadece bir olas›l›k olarak kal›p yaflam›n› baflka alanlarda

sürdürmektedir.

Bugün Türk sporundaki baflar›lara bakt›€›m›zda, futbol ve

basketbol gibi, çok büyük kaynaklara ve deste€e sahip birkaç
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spor branfl› d›fl›nda gördü€ümüz pek çok baflar› birer bireysel

baflar› olarak karfl›m›za ç›kmakta ve ülkemizde uygulanagelen

yanl›fl spor politikalar›n› yüzümüze çarpmaktad›r. Örnek ver-

mek gerekirse; Süreyya Ayhan ve Yasemin Dalk›l›ç, kendi ülke-

lerinde, kendi branfllar›ndaki üstleriyle! ve medya ile anlams›z

ve k›s›r bir çekiflmeyi de bütün baflar›lar›n›n yan› s›ra sürdürmek

zorunda b›rak›lan pek çok baflar›l› insan›m›zdan sadece ikisi.

Futbol’daki hepimizi gururland›ran büyük baflar›m›z, bu spor

branfl›na aktar›lan, ancak ne yaz›k ki di€er spor branfllar›ndan

esirgenen muazzam kaynaklar›n çok do€al bir sonucudur. Ben-

zer ölçekte bir kaynak ve bilgi aktar›m›, Türk insan›n›n genetik

olarak baflar›l› olma istidad› bulunan, halihaz›rda son derece k›-

s›tl› imkânlara ra€men kendini ispat etti€i ve pek çok baflar› el-

de etti€i veya henüz uygun f›rsatlar yarat›lamad›€› için, içinde-

ki potansiyeli gerçeklefltiremedi€i do€ru spor dallar›na aktar›lsa,

Türkiye çok k›sa sürede daha nice baflar›lar elde edebilecek bir

demografik potansiyele - üstünlü€e sahiptir.

Etkin ve sosyal bir devletin vatandafl›na karfl› sorumlulukla-

r›, o daha do€ar do€maz bafllamal›, hatta annesi ve babas› onu

var etmeye karar verdi€i andan itibaren bafllamal› ve ölene dek,

hatta öldükten sonra bile sürmelidir. Ayn› flekilde her birey de,

devletine karfl› görev ve sorumluluklar›n› eksiksiz ve zaman›n-
da yerine getirmekle yükümlüdür. Bu karfl›l›kl› görev ve sorum-
luluk iliflkisi içinde sporu ele ald›€›m›zda, etkin devlet, flampi-

yon olma istidad›ndaki vatandafllar›n› daha çocuk yaflta keflfet-

meli ve onlara önlerindeki bu uzun ve zorlu yolda, e€er onlar da
isterse, gerekli e€itim, bilgi ve kaynak gibi f›rsatlar› sunmal›d›r.
Elbette ki spor, yaln›zca üstün yetenekli bireylerin yar›flmas› ve

kazanmas› - kaybetmesi üzerine kurulu bir mücadele veya yar›fl-

ma de€ildir. 20. yüzy›l›n ortalar›nda flekillenen, “Herkes için
Spor” kavram›, etkin ve sosyal devlete, her yafltan, cinsten ve
gruptan vatandafl›na spor yapma f›rsat› yaratma sorumlulu€unu

da yüklüyor.

Büyük önderimiz Atatürk, vatan› ve milleti için gerekli her

fleyi düflündü€ü gibi, spor konusuna da çok önem vermifl, ça€›-

na göre ilerici bir vizyonla kararnameler ç›karm›fl ve kurdu€u
Cumhuriyeti emanet etti€i Türk gençlerini spor yapmaya teflvik
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etmiflti;

Her çeflit spor faaliyetlerini Türk gençli¤inin milli terbiyesinin ana
unsurlar›ndan saymak laz›md›r. Bu iflte hükümetin flimdiye kadar
oldu¤undan daha çok ciddi ve dikkatli davranmas›, Türk gençli¤i-
nin spor bak›m›ndan da milli heyecan içinde itina ile yetifltirilmesi
önemli tutulmal›d›r.

Spor ay›r›m gözetmeden herkese hitap eder, devlete de bu

yüzden sorumluluk yükler; genç, yafll›, kad›n, erkek, çocuk, ye-

tiflkin, hasta, engelli, hamile, zengin, yoksul, flehirli, köylü, vb.

herkes spordan bedensel ve ruhsal kazan›m elde eder. Sa€l›kl›

bireyler sa€l›kl› toplumlar oluflturur ve bu durum her iki yönde

de ifller. Bunun fark›nda olan Atatürk, genç Türkiye Cumhuriye-

ti y›llar›nda bile “Herkes için Spor” vizyonunu milleti için çiz-

miflti;

Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli
olanlar, Türk çocuklar›n›n spor hayat›n› yüceltmeyi düflünürken sa-
dece gösterifl için, herhangi bir yar›flmada kazanmak azmiyle spor
çizmezler. Esas olan, bütün yafllardaki Türkler için beden e¤itimi
sa¤lamakt›r...

Dolay›s›yla etkin ve sosyal devlet, ülkesinin co€rafi yap›s›n›,

vatandafllar›n›n sosyal ve kültürel yap›s›n›, genetik yatk›nl›klar›-
n› gözönünde bulundurarak, hangi bölgeden potansiyel olarak
hangi tür spor dallar›nda baflar›l› sporcular yetifltirebilece€ini

saptamal› ve bu yönde ülkesinin her köflesinde do€ru ve etkin,

sosyal ve akademik spor yat›r›mlar› yapmal›d›r. Bunun yan› s›ra,
“Herkes için Spor” vizyonuyla, her vatandafl› için spor yapabil-
me koflullar›n› ve f›rsatlar›n› yaratmal› ve sporu, sosyal ve kültü-

rel bir olgu olarak vatandafllar›n›n yaflam›na dahil etmelidir.
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ÖÖNNCCEELL‹‹KKLLEERR‹‹MM‹‹ZZ‹‹  

DDOO⁄⁄RRUU  DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEELL‹‹YY‹‹ZZ

Hayat›m›z›n her alan›nda ve her süreçte ilgimizi bekleyen say›-

s›z geliflme ile iliflki içerisindeyiz. Do€al olarak da kendi bilgi

da€arc›€›m›z ve öngörü yetene€imiz çerçevesinde, bu süreçler-

den hangilerini nas›l bir s›ralama ve süre ile yürütece€imizi,

kaynaklar›m›z› ne flekilde ayarlayaca€›m›z›, zaman plan›m›z› ne

flekilde ç›karaca€›m›z› ayarl›yor ve gerekti€inde güncelliyoruz.

Bu konuyu kiflisel olarak de€erlendirdi€imizde, okul seçimi, ifl

seçimi, aile kurma gibi uzun vade planlamalara ba€l› konular ol-

du€u gibi, sadece anl›k ihtiyaçlara göre verdi€imiz kararlarla da

s›kl›kla karfl›lafl›r›z. Örne€in yemekte ne içece€imiz, ne renk bir

gömlek alaca€›m›z veya arabam›z› nereye park edece€imiz gibi.

Bu seçimlerimizin herbirinin belirli bir plan dahilinde yap›ld›€›

ve k›smen bu plana göre, k›smen de bizim d›fl›m›zdaki de€ifl-

kenlere ba€l› olmak kayd›yla sonuçlar› oldu€u hepimizin kabul

edece€i bir gerçek.

Hayat bütün yüksek organizmalar için bütünüyle bir karar

verme ve seçim yapma sürecidir. Bu yüksek organizmalar›n en
üst seviyesinde yer alan insanlar olarak bizler de, kendi ve çev-

remizdekilerin gelece€i için do€ru ve iyi oldu€una inand›€›m›z

seçimler yapar›z. Bu seçimlerimizi de geçmifl kiflisel deneyimle-
rimize, baflkalar›n›n deneyimlerinden de€iflik yollarla ö€rendik-
lerimize ve elbette ki akl›m›z, mant›€›m›z ve sa€duyumuzla

yapt›€›m›z analizlerimize dayand›rarak yapar›z.

Ak›ll› her insan önceliklerini belirler ve seçimlerini yapar-

ken, bunun k›sa, orta ve uzun vade sonuçlar›n› mümkün oldu-
€unca öngörmeye çal›flarak bir de€erlendirmede bulunur. Çünkü
çok iyi bilir ki, atasözümüzde geçti€i gibi “Yanl›fl hesap Ba€-
dat’tan döner” ve bu yanl›fl hesab›n dönme sürecine kadar yafla-

nan kay›plar bir f›rsat maliyeti olarak karfl›m›za mutlaka ç›kar.

Hiçbir ak›ll› ve sa€duyulu insan sonucunda kendisine büyük bir

maliyet ve zarar getirecek süreçlerin içinde yer almay›, hele bu-
nun bafl sorumlusu olmay› hiç istemez. Dolay›s›yla insanlar se-
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çimlerini yaparken önceliklerini ve gelecekle ilgili analizlerini

iyi kurgulamaya çal›fl›rlar.

Benzer flekilde bireylerin kulland›€› metodolojinin ayn›s›n›

kullanan toplumlar da, kendi gelecekleri için k›sa, orta ve uzun

dönem de€erlendirmelerde bulunur ve önceliklerinin ve kaynak

aktar›mlar›n›n seçiminde kitlesel olarak hareket ederler. Bu sü-

recin kurgulanmas› ve oluflmas› elbette ki bireylerin kiflisel ini-

siyatifleriyle seçim yapmalar›ndaki kadar kolay ve süratli ola-

maz. Baz› ulusal nitelikli olaylarda karar mekanizmalar›, art›k

toplumlar›n bütün hücrelerine ve iç dinamiklerine ifllemifl olaca-

€› için, demokrasinin, hukukun ve bilimin hâkim oldu€u top-

lumlarda neredeyse kiflisel bir karar verme süreciymifl gibi bir

b›çak keskinli€i ve süratiyle gerçeklefltirilebilir. Fransa’da afl›r›

sa€c› Le Pen iktidar›na engel olmak için neredeyse bütün Fran-

sa’n›n tek vücut olmas› veya geçti€imiz dönemde Madrid’deki

terörist sald›r›lar›n ertesinde milyonlarca ‹spanyol’un birarada

yürüyüfl yapmas› gibi kitlesel olaylar, medeni ülkelerde acil du-

rumlarda kolayl›kla organize edilebilir. Baz› daha mu€lak ve or-

tak görüfl oturmam›fl konularda ise demokrasinin, hukukun ve

bilimin iflletilebilmesi için daha uzun bir cevap verme sürecine

ihtiyaç duyulabilir.

Tabii bu söylediklerim rasyonel bir dünyada, rasyonel insan-

lar›n uygulad›€› bir süreçtir. Türkiye gibi gerçeklerden kopar›l-
m›fl, sürekli yalan ve tarafl› bir propaganda ve kirli bilgi ile yön-
lendirmelerin yap›ld›€› bir ülkede ise durum ne yaz›k ki çok

farkl› ve üzücüdür. Bu konuda say›s›z örnek verebilirim. Hepi-

mizin ac›yla hat›rlad›€› 17A€ustos 1999 Gölcük Depremi ve so-
nuçlar›, bu üzücü durumun en belirgin ve elle tutulur örneklerin-
den biridir. Bilimin ve sa€duyunun uyar›lar›na ve yürürlükte

olan yönetmeliklere ra€men, neredeyse bütün a€›r sanayiisini

birinci derece bir deprem kufla€› olan Marmara Bölgesine kurul-
mas›na 50 y›l boyunca seyirci kalan, hatta k›sa dönem menfaat-
leri u€runa göz yuman, sebep olan çarp›k yönetim zihniyetinin

bedelini, o çarp›k zihniyetin çocuklar› ve torunlar›, bir di€er de-

yiflle bu ülkenin insanlar› canlar› ve mallar›yla ödediler. Bu sü-
reci engelleyemeyen bilim ise plans›z, programs›z, hukuksuz ve

çarp›k yap›laflmaya sadece seyirci kalabildi ve sonucunda, asl›n-
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da son derece do€al bir do€a olay› olan bir depremle, Türkiye

bir savafl geçirmifl kadar zarara u€rad›, 18.000’e yak›n insan ha-

yat›n› kaybetti ve ekonomik olarak ülke zaten s›k›nt›lar içindey-

ken, bir de bu y›k›m›n yükünü omuzlamak zorunda kald›.

Nereye baksak karfl›m›za yine k›sa dönem ve yetersiz-geçici

çözümlerle sadece ertelenmifl ama daha da büyüyerek karfl›m›za

ç›km›fl sorunlarla karfl›lafl›yoruz. Türkiye’nin çevresinde bize de

s›çrama olas›l›€› bulundu€u halde, s›cak-so€uk savafl koflullar›

hüküm sürerken, Balkanlarda, Kafkaslarda, Irak’ta, Suriye’de

kan akarken, 400 y›ld›r Türklere ait olan K›br›s’›, elimizden al-

mak için her türlü hile ve hukuk d›fl› uygulama k›l›f›na uydurul-

mufl bir flekilde yap›l›rken, bir yanda Ermeniler, sözde soyk›r›m›

kabul edin diye bast›r›rken, di€er yanda Rumlar, Pontus laf›n›

dillerine dolamaya bafllarken, Ege’ye s›ra gelmiflken, irtica ve

bölücülük hâlâ en üst seviyede bir tehditken biz hâlâ televole ile,

popstarla, futbolla yat›p kalkmaya devam ediyoruz. Bizim gele-

ce€imizi elimizden alacak geliflmeler yaflan›rken, ne bize, ne

milletimize hiçbir katma de€eri olmayan yapay, boyal›, sahte

hayatlar›n ve yalan dünyalar›n gözümüze sokulmas›na, zaman›-

m›z› çalmas›na, enerjimizi tüketmesine, üretkenli€imizi k›sma-

s›na seyirci kalarak, asl›nda kendi depremimizi haz›rlad›€›m›z›n

fark›nda bile de€iliz. Türkiye’nin 17 A€ustos 1999’da yaflad›€›,

sadece 50 y›ld›r uygulamad›€› bilimin ve gereklerini yerine ge-
tirmedi€i ak›l›n küçük ölçekli bir sonucuydu. Bu yar› cahil ve
kötü niyetli yaklafl›m›n di€er alanlardaki sonuçlar›, bu depremin

yaratt›€› sonuçlardan çok daha y›k›c› ve geri döndürülemez ola-

bilir.

1. Dünya Savafl›’na nas›l girdi€imizi bilmeyen, Sevr’den
ders alamayan, Kurtulufl Savafl›’m›z› hangi flartlar ve koflullar
alt›nda verdi€imizi unutan, Lozan’› nas›l baflard›€›m›z› ve beka-

m›z için önemini bilmeyen, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan nas›l

uzak kalmay› baflard›€›m›z›n fark›nda bile olmayan, daha da kö-
tüsü bunlar› bilmesi, ö€renmesi, fark›nda olmas› gerekti€inin bi-
le fark›nda olmayan bir neslin yetiflmesinin, her fleyin bafl› olan

insan gücümüze nas›l bir etki yapaca€›n› kestirmek için falc› ol-

maya gerek yok. 17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi, bilimi ve

ak›l› d›fllayan, önceliklerini yanl›fl hesaplayan ve k›sa dönem
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menfaatlerle hareket eden toplumlar›n bafl›na gelebileceklerin

sadece küçük bir örne€iydi. Bir di€er örne€i de tek tek fazla cid-

diye almad›€›m›z, h›rs›z, doland›r›c› deyip geçti€imiz, ama

hukukun üstünlü€ünden umudunu kesen baz›lar›m›z›n içten içe

hayatlar›na özendi€i banka hortumcular›n›n, bir de kamu

bankalar›n›n görev zararlar› üst üste konulunca, 22’si birden

toplam 77 milyar dolar›m›z›, hem de bu vatan›n özkaynaklar›n-

dan çalmas› da, yine sadece küçük bir örnek. Bundan sonras›n-

da Türkiye silkinip kendine gelmezse, K›br›s’›n elden gitmesi,

Ege’deki egemenlik haklar›m›z›n budanmas›, bizi birarada tutan

Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar›n›n teker teker k›r›lmas›, terörün ülke-

de yay›lmas›, Ermenilerin Bat› Ermenistan talebi, Rumlar›n

Pontus talebi, irticac›s›, bölücüsü tek tek patlamaya bafllarsa, her

biri bir 17 A€ustos Depremi kadar büyük sars›nt› ve y›k›m yara-

t›r ülkede ve bu ölçekte eflgüdümlü bir sald›r›yla ve yarataca€›

y›k›mla Türkiye gibi güçlü bir ülke bile bafla ç›kamaz.

Sonuçta kendi gelece€imiz için nas›l hassasiyetle düflünüyor

ve davran›yorsak ayn› flekilde ülkemizin gelece€i için de ayn›

hassasiyetle durumumuzu de€erlendirmeliyiz. Önceliklerimizi

buna göre saptamal› ve bir an önce silkinip kendimize gelmeli-

yiz. Önceliklerin do€ru olarak saptanmas› ve buna göre zaman

plan› yap›lmas› ve kaynaklar›n yönlendirilmesi ile alakal› olarak

bir de Budizm ile ilgili bir yerde okudu€um bir yaz›y› da sizle
paylaflmak istiyorum; “Bir okla vuruldu€unuzu düflünün, yerde
yat›yorsunuz, kan›n›z yavafl yavafl vücudunuzdan ak›yor. Bu du-

rumda okun nereden geldi€ini, kim taraf›ndan at›ld›€›n›, neden

at›ld›€›n› düflünebilirsiniz. Bu bir filozofun ya da entelektüelin
yaklafl›m› olabilir, oysa bir Budist oku ç›kar›p atar.” Bu elbette
ki sembolik bir benzetme, burada rahatl›kla anlafl›laca€› gibi, so-

run ne olursa olsun önceliklerini do€ru tesbit eden insanlar ve

milletler, sorunlar karfl›s›nda gerçekçi düflünecekleri ve davrana-
caklar› için, sonuçlar›n› en az zararla atlatmay› baflarabilirler.

Ne yaz›k ki bunun tam tersi de do€ru...
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SSOONN  SSÖÖZZ

Kitap boyunca anlatmaya çal›flt›€›m ve ülkemizin yaflad›€› di€er

her türlü sorunu çözebilecek kurumlar ve bilgi birikimi bu co€-

rafyada fazlas›yla mevcuttur. Tarihi boyunca say›s›z zorluklar›n

üstesinden gelmifl, köklü bir devlet gelene€ine sahip olan Türk

Milleti’nin isteyip de alt›ndan kalkamayaca€›, çözemeyece€i bir

sorunu olabilece€ini düflünemiyorum. Bütün ihtiyaç duydu€u-

muz fley, bunlar› çözme yolunda bir niyet ve kararl›l›k göster-

mek, birlikte hareket etmek ve çal›flmaya bir an önce bafllamak-

t›r. Sorunlar›m›z›n çözümsüz kalmas›n›n sebeplerinin bafl›nda

inisiyatif kullanamayan, kritik süreçlerde karar vermektense,

konuyu evirip çevirip ertelemeyi ve kendinden sonrakilere b›-

rakmay› uygun bulan ve riski yönetemeyen bir anlay›fl oldu€u-

nu düflünüyorum.

Çünkü riski yönetemeyen hiçbir fleyi yönetemez.

21. yüzy›l›n ihtiyaçlar›n› tan›mlarken, rekabeti, de€iflimi ve

h›z›, bir de sürekli geliflen teknolojiyi ve dijital devrimi her za-
man vurgulamam›z gerekiyor. Geliflerek ve h›zlanarak süregi-
den bu yap›da, devlerin aras›nda ezilmeden ayakta kalabilmek

ve kendi menfaatlerimizi korumak ve kollamak için, gerçekte

yönetilebilir bir süreç olan “risk ile yaflam” konusunu mutlaka
çözümlemifl olmam›z gerekiyor.

Ne yaz›k ki toplum olarak bu konuda büyük bir zafiyet için-
de oldu€umuzu üzülerek belirtmek isterim. “O€lum koflma ter-

lersin” diyerek yetifltirilen ve 30’lu yafllar›nda bile abart›l› bir ai-

le korumas› alt›nda yaflayan bireylerin; gerekti€inde inisiyatif
kullanma, kritik süreçlerde karar verme, risk yönetimi gibi öncü
ve atak bir ruh hali gerektiren konularda baflar›l› olmalar› da ne

yaz›k ki günümüz koflullar›nda sa€lanam›yor. Aile kültürümü-
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zün bat›l› toplumlarda bulunmayan bir üstünlü€ü olarak de€er-

lendirdi€im bu korumac› yaklafl›m›n da seviyesini ne yaz›k ki

dengede tutamad›€›m›z için, bafllang›çta üstünlük olan bu vas›f,

korumac› zihniyetimizin etik ve hukuk d›fl› konular› da kapsaya-

cak flekilde yayg›nlaflmas› ile süreç içerisinde ciddi bir zafiyete

dönüflmüfl, toplumumuzu da zay›f düflürmüfltür.

Her bafl› s›k›flt›€›nda efl, dost, tan›d›k, abi, amca, day› araya

sokarak, kendini kurtarmay› beceren ve bu efl, dost, tan›d›k, abi,

amca, day› konumundaki di€erlerinin de kendisine baflvuran,

yard›m›n› isteyen kifliye tamamen iyi niyetle ve sorumluluk duy-

gusu ile yard›mc› olmaya çal›flt›€› bir yap› oluflmufl ülkemizde.

Asl›nda tart›flmas›z büyük bir üstünlük olan bu güçlü aile, dost-

luk ba€lar›, bir yerden sonra hukuka ve ahlaki de€erlerimize

karfl› da kullan›l›r oldu€u için, bizim çözülmeye bafllad›€›m›z

noktay› da oluflturmufl.

Geçti€imiz y›llarda, bir bakan›m›z›n zil zurna sarhofl o€lu-

nun, kendisini durduran trafik polisine ehliyetini ve ruhsat›n› ve-

rip cezas›na raz› olmak yerine, sabaha karfl› babas›n› cep telefo-

nu ile aray›p, trafik polisini bakan babas›yla konuflturan 40 kü-

sur yafl›ndaki adam› hat›rlay›n. Hakl› da olsak, haks›z da olsak,

hayat›m›z boyunca korunmaya o kadar al›flm›fl›z ki, gerçek ha-

yatta gerçek bir sorunla karfl›laflt›€›m›zda yapt›€›m›z ilk fley, so-
rumluklar›n›n bilincinde genç erkekler ve kad›nlar olarak sorun-
lar›m›zla yüzleflmek yerine, bizi yine koruyacak bir kucak ara-

mak oluyor.

Yetifltirilme tarz›m›zdan kaynaklanan bu durumu çözmek

için mutlaka önlem al›nmas› gerekti€ini düflünüyorum. Çocuk-
lu€unda üzerine giyece€i kaza€›n rengi, yiyece€i yemek ve mik-
tar›, arkadafllar›yla bir yerlere gitmek konular›nda bile karar ver-

mesine izin verilmeyen bireyler, ileri yafllarda, yetkili - sorumlu

konumlara geldiklerinde de inisiyatif kullanma, riske girme ko-
nular›nda çekingen ve sorumluluktan korkan tav›rlarla görevle-
rini sürdürüyorlar.

Riske girmeyi zar atmak olarak gören ve hep uzak duran, ris-

ki yönetmeyi bilmeyen ve çocuklu€undan beri al›flt›€›, korundu-

€u güvenlik alan›n›n d›fl›nda kendisini zay›f, güçsüz, korunma-
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s›z hisseden bireylerin yöneticilik süreçlerinde de ne yaz›k ki

çok büyük verimsizliklerle karfl›lafl›yoruz. Bilinmezlikten ve be-

lirsizlikten korkan, bunlara karfl› al›nabilecek önlemleri al›p, ya-

p›lmas› gerekene odaklanmaktansa, belirsiz, bilinmez ortamlar-

dan uzak durarak hareket ve rekabet avantaj›n› yitiren ve içinde

bulundu€u yetkili, sorumlu konumun gerektirdi€i kritik karar

verme süreçlerinde hep geriden gelen yöneticiler yüzünden ileri

ad›mlar atmakta, ön al›c› hamleler yapmakta zorlan›yoruz.

Öykündü€ümüz bat›l› ülkeler, kendi çocuklar›na daha 18-19

yafllar›nda liseyi bitirdikten sonra, üniversite öncesinde aylar ba-

zen de 1 y›ll›k sürelerle dünyan›n de€iflik bir co€rafyas›nda ya-

flam›, farkl› kültürleri, farkl› bak›fl aç›lar›n› deneyimlemelerini

ve ailelerinin güvenlik alan› d›fl›nda dünyan›n bir ucunda, ço-

cuklar›n›n kendi sorumluluklar›n› ve güvenliklerini kendi karar-

lar›yla yönetebilecekleri süreçler sa€l›yorlar.

Gelecekte ‹ngiltere’nin kral› olacak medyatik genç prens

Williams bile, 2000 y›l› sonlar›nda, St. Andrews Üniversitesi’ne

bafllamadan önce henüz 19 yafl›ndayken, Kraliyet ailesinin bü-

tün güvenlik alan›n›n d›fl›nda, uluslararas› bir yard›m kuruluflu

olan Raleigh International’›n, fiili’nin Tortel köyünde düzenle-

di€i kampa kat›ld›. Bu küçük da€ köyündeki çocuklara ‹ngiliz-

ce ö€retmek, odun kesmek, evlerin tamirat›nda marangozluk ve
boya iflleri yapmak gibi konularda köy halk›na yard›mc› olur-
ken, do€a koruma, yard›mseverlik, paylafl›mc›l›k, farkl› kültür-

leri tan›mak ve onlara destek vermek, sosyal sorumluluk konu-

lar›nda dersler ç›kararak, kendi ayaklar› üzerinde durmay› ö€re-
nece€i ve ça€dafl bir dünya görüflü flekillendirece€i 2.5 ayl›k bir
süreç yaflad›.

Bat›l› devletler kendi çocuklar›n›, ileride üstlenecekleri so-

rumluluklara haz›r olmalar› için daha çocukluklar›ndan itibaren

kendi kimliklerini ortaya koyabilecek flekilde, onlara küçük so-
rumluluklar vererek birer birey ve sorumlu yurttafl olarak yetiflti-
riyorlar. Çünkü geleceklerinin bugün daha çocuk yaflta olan, reka-

bet etmesini bilen, inisiyatif kullanabilen, riski yönetebilen evlat-

lar› eliyle flekillendirilece€ini çok iyi biliyorlar. Kendi ad›ma he-

nüz da€c›l›€a bafllamadan önce 19 - 20 yafllar›ndayken, Norveç’te
zihinsel engellilerin bak›ld›€› bir çal›flma kamp›na kat›ld›€›m
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günleri eflsiz bir f›rsat ve rekabet avantaj› olarak de€erlendiriyo-

rum. ‹yi ki o günlerde Gençtur’la bu etkinli€e kat›lm›fl›m; dünya

görüflüm, vizyonum, ufkum her fleyim de€iflmifl, geliflmiflti.

Gelecek kendi kendine gelen bir fleydir, ama nas›l gelece€i

bize, bizim bugünkü seçimlerimize ba€l›d›r. Gelece€imizi kendi

beklentilerimiz ve ihtiyaçlar›m›z do€rultusunda flekillendiremi-

yor, çevremizdeki koflullar›n ve ayn› ortamda rekabet içinde ol-

du€umuz di€er unsurlar›n bizim gelece€imizi kurgulamas›na se-

yirci kal›yoruz. Bu dünyada hiçbir devlet, hiçbir kurum, hiçbir

kifli s›n›rs›z kaynaklara sahip de€ildir; dolay›s›yla her yap›, elde-

ki seçeneklerden kendisi için en uygun olan›n› seçip ona odak-

lanmak ve onunla ilgili gerekli riskleri göze almak zorundad›r.

Lider vas›fl› bireyler yetifltirmek konusunu bu anlamda çok

önemli buluyorum. Atatürk’ün dedi€i gibi; “Yolunda yürüyen
bir yolcunun yaln›zca ufkunu görmesi yetmez. Muhakkak ufkun
ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir.”

‹flte bugün için bize böyle liderler gerekiyor.

Herhangi bir konuda harekete geçmek için sürekli bir tarih,

bir karar, bir olay bekleyen; kendi gelece€i için, d›flar›daki un-

surlar›n alaca€› konuma göre karar verme kurgusuyla hareket

eden ve harekete geçmeyi de bu anlamda sürekli ileri bir tarihe
atan, çünkü harekete geçmekten ve bu hareketin sorumlulu€unu

üstlenmekten yetifltirilme tarz› nedeniyle korkan yetkili - sorum-

lu konumdaki kiflilerin de bir an önce bu edilgen, verimsiz, hat-
ta tehlikeli durufltan kendilerini kurtarmas›; daha do€rusu bunla-
r› yapabilecek iyi yetifltirilmifl bireylerle yer de€ifltirmeleri ge-

rekti€ini düflünüyorum. 21. yüzy›l bu tür zafiyetleri çok pahal›-

ya ödetecek bir yüzy›l olacakt›r.

‹çinde bir araç olan bütün insan faaliyetleri ve karmafl›k sü-
reçler belirli oranda risk içerir, dolay›s›yla risk hayat›m›zda zan-
netti€imizden daha fazla yer al›r. Sonuçta risk kontrol edilebilir,

yönetilebilir, yönetilmesi gereken bir süreçtir. Karar mekaniz-

malar›nda risk almak; “bilgi yönetimi” temeline dayal› hesap-

lardan güç al›yorsa, o art›k risk olmaktan ç›kar ve stratejik bir

seçenek haline dönüflür. Gelece€imiz için bunu anlayan ve uy-

gulayabilen bireyler yetifltirmek ve onlar› yetkili-sorumlu pozis-
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yonlara yerlefltirmek zorunday›z.

Hiç flüpheniz olmas›n ki, ATA’m›z›n gösterdi€i yolda ilerle-

me kararl›l›€›nda olan ve her türlü fedakârl›€a haz›r Türk Genç-

leri, ülkemizi ça€dafl uygarl›klar›n üzerine lay›k oldu€u yere

ulaflt›racaklard›r. Bugün de€ilse bile yar›n mutlaka...

Gün, art›k aram›zdaki yapay sorunlar› unutup, bu tohumlar›

ekenlere ve bunlardan beslenenlere karfl› birlikte hareket etme

ve el ele verme zaman›d›r. Bu ülkenin hepimize ve birlikte ya-

rataca€›m›z sinerjiye ihtiyac› var, hem de acil olarak.

Bu gerçe€i art›k görmek zorunday›z...

17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi’nde herkesi flafl›rtan bir

flekilde biz bu s›nav› baflar›yla vermifltik. O günlerin ac› ve kor-

ku dolu çaresizlik ortam› içerisinde, madencisinden ö€rencisine,

ev kad›n›ndan fabrika iflçisine, motorcusundan flirket sahibine,

uzun saçl› ve küpelisinden flalvarl›s›na, türbanl›s›na Türk Mille-

tini oluflturan bütün alt kimlik gruplar›ndan binlerce gönüllü,

depremzede yurttafllar›na hizmet etmek için bölgeye ak›n ak›n

gelmifl ve haftalar hatta aylarca hiçbir karfl›l›k beklemeden, ha-

yat›nda ilk kez gördü€ü ve bir daha da görmeyece€i çaresizlik

içindeki yurttafllar› için çal›flm›fl, çabalam›fl, mücadele etmiflti.

Onbinlercesi ise, uzaklarda bir yerlerde her türlü kayna€› zorla-

yarak yard›m malzemesi toplamak ve bölgedeki muhtaç durum-
daki yurttafllar›na ulaflt›rmak için u€raflm›flt›. Yüzbinlercesinin
yüre€i bölgeye gelemese bile o insanlar için; hem depremzede-

ler hem de onlara yard›m edenler için çarpm›flt›. O süreçte elle-

rinden bir fley gelmeyen milyonlarcas› ise dualar›yla bu yükü
paylaflm›flt›.

‹flte millet olmak, milli birlik ve beraberlik budur.

Dünyada hiç kimsenin baflar›lmas›na imkân vermedi€i, dün-
yan›n en güçlü ordular›n›, yokluk, hastal›k ve sefalet içindeki

Türk Milleti’nin bu topraklardan söküp atabilmesi bu sayede ol-

mufltu. O büyük savafl bu ruh haliyle kazan›lm›flt›. Önderi de,
milleti de bu ruh haliyle savaflm›flt›. ‹flte hiç kimsenin hesap et-
medi€i 17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi; ony›llar süren kirli

bilgi çal›flmalar› ve kand›r›larak alt kimliklere bölünmüfl ve gü-

ven duygusu ciddi flekilde yaralanm›fl Türk Milleti’nin; geçmifli,
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bugünü ve gelece€i ortak olan bir millet oldu€unu yeniden ha-

t›rlamas› ve millet olman›n gereklerini yerine getirmesi, milli

birlik ve beraberlik duygular›n›n yeniden hareketlenmesi için

hiç beklenmedik bir k›v›lc›m olmufl ve biz tekrar her ferdiyle

birlikte birbirine en üst düzeyde ba€l› ve birbirlerinin sorunlar›-

na, ac›lar›na karfl› duyarl› bir millet olmufltuk.

Bu duyguyu yeniden hat›rlamam›z bizi yenilmez yapacak

yegane güçtür. Her birimizin bir Ç›lg›n Türk oldu€unu bize

unutturmalar›na izin vermeyin. Yaz›k olur O büyük adam›n

emeklerine, hayallerine, yaz›k olur dedelerimizin, ninelerimizin

fedakârl›klar›na, yaz›k olur binlerce y›ll›k flanl› tarihimize, yaz›k

olur, çok yaz›k olur...

‹flte bu co€rafya üzerinde emelleri olanlar›n ve onlarla iflbir-

li€ine girmekten çekinmeyenlerin en korktu€u fley, bu dünyada

hiçbir gücün boyun e€diremeyece€i milli birlik ve beraberlik

duygumuzdu. 17A€ustos 1999 Gölcük Depremi’nin büyülü bir-

lefltiricili€ini ve arkas›ndaki de€iflim-dönüflüm f›rsat›n› ne yaz›k

ki kaç›rd›k, bunun fark›nday›m. Bunu elimizden almak için her

türlü oyun, her türlü ahlaks›zl›k yap›ld›, her türlü yalan söylen-

di. Bu süreçte en a€›r bedelleri ödeyenlerden biri de, o depremin

birlefltiricili€inin, yükselen toplumsal dayan›flma duygumuzun,
güçlenen ve sorumluluk üstlenen sivil toplum hareketinin sem-

bolü olan bizler olduk. Bunlardan hiçbir piflmanl›€›m›z olmad›-

€›na emin olman›z› isterim. Bin misli ac› çekmemiz de gerek-
seydi, yine ayn›s›n› yapard›k.

Benim çilekefl, fedakâr, bir o kadar da kand›r›lm›fl ama ruhu
asil halk›m bu tuza€› art›k fark edecek ve bu oyunlar› oynayan-

lar›n surat›na bir Osmanl› tokad› gibi inecektir. Türk insan› eflsiz

sa€duyusu ile bulacakt›r do€ruyu; atas›n›n yol göstericili€ine
güvenir, gere€ini de ona göre yerine getirecektir. Bunu bugünün
koflullar›nda bizler yapamazsak bizim çocuklar›m›z yapacakt›r,

onlar baflaramazsa, torunlar›m›z baflaracakt›r. Ama atam›zdan

bize miras kalan ülkemizi ça€dafl medeniyetlerin üzerine ç›kar-
ma görevi mutlaka baflar›lacakt›r.

BOP (Büyük Ortado€u Projesi) diye adland›r›lan ve bu co€-

rafyaya iki numara dar gelen kal›ba zorla, silah gücüyle uydu-
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rulmaya çal›fl›lan halklar›n ne korkunç ac›lar yaflamak zorunda

kalabilece€ini, en az›ndan Irak örne€i sayesinde görmeyen kal-

mad›. Oysa bu sadece bir bafllang›ç da olabilir. BOP, Fas ve Tu-

nus’tan bafllay›p Endonezya’ya kadar, nüfusunun ço€u müslü-

man olan 22 ülkenin s›n›rlar›n› yeniden düzenlemeyi hedefliyor

ve baz› kaynaklara göre bunun içinde bizim vatan›m›z Türkiye

de var. Bir ülkenin s›n›rlar›, e€er o ülke hainler taraf›ndan yöne-

tilmiyorsa, ancak ve ancak korkunç bir savafl›n sonunda yenen

taraf›n yenilene zorla kabul ettirdi€i anlaflmalar sonucunda de€i-

flir. Bugünkü s›n›rlar›m›z›n savafl meydanlar›nda hangi bedeller

ödendikten ve arkas›ndan masabafl›nda ne çetin mücadeleler ve-

rildikten sonra Lozan Antlaflmas›’yla bütün dünyaya kabul etti-

rildi€ini unutmamal›y›z.

BOP ve ‘Il›ml› ‹slam’ dayatmalar›n›n arkas›n›n nerelere kadar

gidebilece€ini henüz kimse tam olarak kestiremiyor, muhtelif se-

naryolar var elbette ve bunlar›n bir k›sm› a€›r s›cak çat›flmalar›

da içeriyor. Bugün için sa€duyulu ve akl› bafl›nda hiçkimse bu tür

bir seçene€i zorlayamaz diye düflünmeyin. Burnumuzun dibinde

Irak’ta, ülkeye demokrasi getirmek ve mevcut kitle imha silahla-

r›n› imha etmek gibi uydurma bir bahaneyle bafllat›lan denk ol-

mayan savaflta, hayat›n› kaybeden milyona yak›n Irak’l›, bunun

böyle olmayabilece€inin en elle tutulur kan›t›d›r.

17 A€ustos Depremi’nin arkas›ndan, “Zihin Haritas› De€ifli-
mi ve Kaç›rd›€›m›z F›rsat” bölümünde anlatt›€›m aç›l›mlar›n

devam›n› getirebilseydik e€er, daha sa€l›kl› bir toplumsal haya-

t›m›z olaca€› için, bugün için tek odaklanmam›z gereken, ikinci
aflama olarak milli güç unsurlar›m›z› ayn› paydada toplamaya
çal›flmak ve her türlü olas› senaryoya haz›rl›kl› olmak olacakt›.

Ancak bu çok önemli f›rsat› verimli bir flekilde kullanamad›€›-

m›z için ne yaz›k ki hâlâ birinci aflamaday›z ve önce kuvvetli bir
milli birlik ve beraberlik duygusuna ihtiyac›m›z var. Sürekli ola-
rak alt kimliklere vurgu yap›lmas›n› ve toplumun kültürelin öte-

sinde siyasal olarak ayr›flt›r›lmaya çal›fl›lmas›n›, içinde bulundu-

€umuz co€rafyan›n yaklaflmakta olan belirsizliklerinden dolay›
çok tehlikeli buldu€umu özellikle belirtmek isterim.

Rusya’n›n ABD ile girdi€i silahlanma yar›fl›n› ekonomik ne-

denlerle sürdüremeyerek bu yar›fltan çekilmesiyle iki kutuplu
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dünyadan tek kutuplu dünya düzenine geçen veABD’nin bu üs-

tünlü€ünü kabul edilebilirden daha yüksek bir seviyede kendi

menfaatleri için zorlamas› nedeniyle önümüzdeki süreçte de

çok kutuplu bir dünya dengesine dönüflecek olan küresel güç

oyunu, bu yeni denge için ilk mücadele alan›n› bizim de s›n›r›n-

da bulundu€umuz Ortado€u co€rafyas›nda yafl›yor. ABD bafl-

kan› Bill Clinton’un 15-19 Kas›m 1999 tarihlerinde, Türkiye’yi

ziyaretinde TBMM’de yapt›€› konuflmada ifade etti€i; “Türki-
ye’nin gelece€i, önümüzdeki bin y›l›n ilk yüzy›l›n›n flekillenme-
sinde çok önemli bir rol oynayacakt›r” öngörüsü gururumuzu

okflamak için de€il, bu co€rafyadaki bütün dengeleri yerinden

oynatacak kadar güçlü bir pozisyonumuz oldu€u içindi. Bir

sonraki aflamada Avrasya co€rafyas› ile devam edecek olan bu

son derece karmafl›k küresel güç oyunundan ba€›ms›z, ancak

kaderin bir cilvesiyle, efl zamanl› olarak kendini gösteren, art›k

hepimizin fark etti€i bir di€er çok önemli de€iflimden de bah-

setmek istiyorum.

Dünyam›z›n hayat›nda belirli periyodlar halinde yaflanm›fl

olmas›na ra€men, bu kez insano€lunun düflüncesiz ve hesaps›z

davran›fllar› ve afl›r›ya varan tüketim al›flkanl›klar› yüzünden da-

ha da h›zlanan ve daha tehlikeli bir hale dönüflen, ilk etkilerinin

art›k aç›k olarak hissedilmeye baflland›€› küresel iklim de€iflik-

li€i ya da daha çok kullan›lan ad›yla küresel ›s›nma ve bunun so-
nucunda bafllayacak olan buzul ça€› süreci, bilim adamlar› ve
konuyla ilgili duyarl› dünyal›lar taraf›ndan uzun bir süredir en-

difle ile izleniyor ve dünya çap›nda bir kamuoyu yarat›lmaya ça-

l›fl›l›yordu. Ne duymaktan, ne konuflmaktan, ne de gerçekli€ini
kabul etmekten hofllanmayaca€›m›z ama var olan ve gittikçe
yaklaflan bu tehdite karfl› tüm dünyan›n el ele vermesi ve birta-

k›m radikal ad›mlar› atmas› zorunlulu€u konular›, 2007 y›l›na

dek pek yüksek sesle olmasa da y›llard›r dünya kamuoyunda ko-
nufluluyor, tart›fl›l›yor, bu konularda birtak›m kanunlar, anlaflma-
lar ve uygulamalar gelifltirilmeye çal›fl›l›yordu.

Ancak ne yaz›k ki, bu çabalar›n sonucu etkileyecek bir sevi-

yeye ulaflt›€› pek söylenemez.

AKUT olarak kurulufl fikrimizden tutun da, geçti€imiz 10 y›l

içerisinde yapt›€›m›z pek çok çal›flmada öncü ve lider bir kurum
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olarak çal›flt›k. Ülkesini ve insan›n› seven, sorunlar›na duyarl›

ve birfleyler yap›lmas› gerekti€ine inanan bir avuç ayd›n, sorum-

luluk sahibi genç da€c› olarak yola ç›kt›k ve Türkiye’de kimse

deprem tehlikesinden söz etmezken, bu konuda Türkiye’nin ilk

gönüllü arama kurtarma ekibini oluflturduk. AKUT’un anlay›-

fl›nda bir sivil toplum örgütünün hayat›m›za girmesi için, Cum-

huriyetimizin kuruluflundan tam 73 y›l geçmesi ve sorumluluk

sahibi da€c›lar›n bu ifle el atmas› gerekmiflti. Ne kadar gerekli

oldu€unu tart›flman›n bile abes olaca€› bu anlay›fl›n kamuoyu ta-

raf›ndan benimsenmesi için bir 3 y›l daha beklememiz ve top-

lum olarak çok a€›r bir bedel ödememiz daha gerekti.

Dünyan›n aktif fay hatlar›ndan birkaç›n›n üzerine kurulu

olan ülkemizin ileriyi göremeyen, uzun soluklu hesap yapama-

yan, kendi sorumluluk sürecinde meydana gelmedi€i sürece ulu-

sal ölçekteki sorunlar›m›zla bile içten bir ilgiyle ilgilenmeyen

say›s›z seçilmifl ve atanm›fl yöneticilerimiz yüzünden, bizim

1995 y›l›nda fark etti€imiz ve 1996 y›l›nda kurumsal olarak mü-

cadele etmeye bafllad›€›m›z bu tür hassasiyet ve zafiyetlerimize,

kamuoyunun ilgisini çekmeye 1998 y›l›ndaki Adana Ceyhan

Depremi’nin ac›s› bile yetmemiflti. Tüm toplumun bu son dere-

ce hayati ve birçok sebepten dolay› zay›f noktalar›m›z›n çok ol-

du€u konuya dikkatini vermesi için 17 A€ustos 1999 Gölcük

Depremi’nin yaflanmas› ve 10 milyarlarca dolarl›k bir kay›p ve
18.000’e yak›n vatandafl›m›z›n hayat›n› kaybetmesini izlemek
zorunda kalm›flt›k. Türk toplumu olarak, ony›llard›r bizi yöne-

tenlerin ne kadar bilimden, ak›ldan ve sa€duyudan uzak bir fle-

kilde kararlar ald›€›n›, uzun soluklu hesap yapmaktan ne kadar
uzak kald›klar›n›, de€il ufkun ötesini önlerindeki ufku bile göre-
mediklerini bir kez daha, çok a€›r bir bedel ödeyerek gördük ve

hep birlikte sonuçlar›n› yaflad›k.

fiu anda içeri€i ve olas› sonuçlar› itibariyle bundan çok da-

ha s›k›nt›l› olabilecek küresel ölçekte bir tehditle karfl›laflmak
üzereyiz. Küresel ‹klim De€iflikli€i’nin yaratabilece€i potansi-
yel riskler, yaflam al›flkanl›klar›m›zda köklü ve h›zl› de€iflimler

yap›lmas›n› gerektiriyor. Ancak tarih defalarca göstermifltir ki,

insan topluluklar›n›n bu tür h›zl› ve keskin de€iflimleri a€›r

travmalar yaflamadan yapabilmesi pek o kadar kolay de€ildir.
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Bu nedenle bir an önce kendimizi, milletimizi, ülkemizi gel-

mekte olan bu büyük strese ve al›flt›€›m›z›n d›fl›nda bir yaflam

tarz›na ve en önemlisi dünyay› paylaflt›€›m›z di€er milletlerin

bu sürece verece€i reaksiyona haz›rlamam›z gerekti€ini düflü-

nüyorum.

Kendi ad›ma küresel iklim de€iflikli€i sürecinden ve olas› so-

nuçlar›ndan ciddi flekilde endifle etti€imi eklemek isterim.

Gelece€in ne getirece€ini elbette ki bilemeyiz, ama belirsiz

ve modern insan›n bugüne dek hiç karfl›laflmad›€› ölçekte bir kü-

resel de€ifliklikle yüzleflmek üzereyiz. Bunun sonuçlar›n›n nere-

lere kadar gidebilece€ini kestirmek bilim adamlar› için bile ko-

lay de€il. Al›flmad›€›m›z, bilmedi€imiz ve haz›r olmad›€›m›z bir

sürece girmifl bulunuyoruz. Olas› her türlü sonuca göre senaryo-

lar ve simülasyonlar çerçevesinde kendimizi haz›rlamam›z ge-

rekti€ine dikkatinizi çekmek istiyorum. Düflünce ve davran›fl

olarak, karfl›laflabilece€imiz olas› zorluklara ulusça haz›r olma-

l›y›z ki bafl›m›za geldi€inde, en az›ndan ne yapaca€›m›z› bile-

mez halde kalmayal›m ve önceden yapt›€›m›z planlardan destek

alarak hareket kabiliyetimizi yitirmeden süreci en az zararla at-

latabilecek flekilde yönetebilelim.

Ortado€u co€rafyas›nda bafllayan ve Avrasya co€rafyas› ile

devam edecek olan küresel güç oyununun ve efl zamanl› olarak
yaflayaca€›m›z küresel iklim de€iflikli€i sürecinin bileflkesinin
ne tür olas› sonuçlar› olaca€›n›, bu iki karmafl›k ve belirsizlikler-

le dolu sürecin birbirleri üzerindeki dönüfltürücü, h›zland›r›c›,

hatta belki de çarpan etkilerinin neler olabilece€ini de€erlendi-
rebilmek ufkun ötesini görebilmektir. Bence Türkiye’nin önü-
müzdeki yak›n dönemde en önemli ihtiyac›, bu ziyadesiyle kar-

mafl›k, belirsiz ve sonuçlar› itibariyle çok tehlikeli olabilecek sü-

reci yönetebilecek iyi yetiflmifl liderler olacakt›r.

Bugün için bence Türkiye’nin yapmas› gereken en önemli
çal›flma, k›s›r iç siyasi çekiflmelerle daha fazla vakit kaybetme-
den ülkede yüksek bir birlik ve beraberlik duygusu tesis etmek

ve Türkiye’nin milli güç unsurlar›n› ayn› paydada buluflturmak

olacakt›r. Bu durufl, hem bizi gelece€in belirsizli€inde gizli her

türlü olas›l›€a karfl› haz›r tutacak hem de yarataca€› sinerjiyle,
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ekonomik ve sosyal hayat›m›zda rahatlamalara ve geliflmelere

yol açacakt›r.

Bu süreçte arzu edilen sinerjiyi yaratabilmek ve birlik duy-

gumuzu katlayabilmek için bir di€er çok önemli manevi ihtiya-

c›m›z ise, toplumsal özgüven ve toplumsal özsayg› duygular›

olacakt›r. Bu nedenle, baz› kurumlar eliyle dozu art›k kaç›r›larak

yap›lan, alan› da vereni de utand›ran ve karfl›l›kl› olarak birbir-

lerine ba€›ml› k›lan yard›m da€›t›m› veya abart›l› toplu iftar ça-

d›rlar› gibi çeflitli vesilelerle, ülkede son zamanlarda giderek ya-

y›lan ve sabitleflmeye bafllayan sadaka kültüründen ve arkas›n-

daki pasif, sinmifl, muhtaç durumdaki millet görüntüsünden de

kendimizi kurtarmam›z gerekti€ini düflünüyorum.

Gelece€in belirsizli€iyle bafla ç›kabilmenin önflart›, bunu ba-

flarabilece€imize olan inanc›m›z olacakt›r. Sadaka kültürüne

mahkûm edilen ve kendine sayg›s› ve inanc› yara alm›fl hiçbir

toplum bu tür yüksek özgüven ve özsayg› gerektiren büyük mü-

cadeleleri hakk›yla veremez.

Ülkesini seven insan, ülkesini zay›f duruma düflürecek hare-

ketlerden kaç›n›r. Biz de sizler gibi ülkemizi çok seviyoruz ve

bafl›na yanl›fl birfley gelmesini istemiyoruz. Uyar›lar›m bu ne-

denledir...

Hayat›m boyunca her söylemimde, her davran›fl›mda, her

eylemimde do€ru olmaya büyük özen gösterdim. Sonuç kadar
hatta ondan da fazla süreç önemli oldu benim için. ‹kisi aras›n-
da bir seçim yapmam gerekirse süreçte do€ru olmay› seçerim

ve sonucunu hayata b›rak›r›m. Arzu etti€im sonucu flu veya bu

sebeple göremeyebilirim, t›pk› bu topraklar ve bu insanlar için
mücadele etmifl milyonlarca helal süt emmifl vatan evlad› gibi...
Ama nas›l olsa do€ru yolda olan baflka insanlar da var ve hep

yenileri ço€alarak gelecek ve onlar mutlaka ülke için, insan›m›z

için en iyi sonucu görecekler. Biz de bu onurlu yolda bir basa-
mak olup, do€ru yaflad›€›m›za ve Atalar›m›za lay›k oldu€umu-
za olan inanc›m›zla yüzümüzde gururlu bir tebessümle geçip

gidece€iz.

Siz bu sat›rlar› okudu€unuzda ben 40 yafl›nda olaca€›m, her

nedense bunu çok önemsiyorum ve devam›ndaki süreci çok an-
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laml› ve heyecanl› buluyorum. Bu güzel topraklarda ve bu asil

insanlar›n aras›nda dünyaya gelmifl olmam›n karfl›l›€›n›n, bura-

y› daha da güzellefltirerek benden sonrakilere b›rakmak oldu€u-

na inan›yorum. Bu güzel insanlarla bu güzel topraklarda bir ya-

flam paylaflmak için bence adil bir bedel. Hayatla, kendimle, her

fleyle ve herkesle yapt›€›m 40 yafl hesaplaflmas›n› sizlerle pay-

laflt›€›m; Vatan Lafla De€il Eylemle Sevilir ad›n› verdi€im 6. ki-

tab›m, ülkeme ve insan›ma 40. yafl›m›n nacizane borcu, diyeti-

dir. E€er ço€umuz al›flkanl›klar›m›z› (zihin haritam›z›) de€iflti-

rip, karfl›l›€›n› gelecekte misliyle almak üzere bugünden verme-

yi baflarabilirsek, sadece bir sabreden ve fedakârl›k yapan ku-

flakta ülkemizin kay›plar ve f›rsat maliyetleriyle dolu kaderini

de€ifltirebiliriz. Asl›nda yaflam biçimimi, her fleye ra€men biraz

da bu söyledi€imin yap›labilece€inin, somut bir örne€i olabil-

mek için böyle kurdum. Bizler yapabildiysek, sizler de yapabi-

lirsiniz...

‹stersek ama gerçekten istersek, her fleye ve herkese ra€men

üretebilir, yapabilir, de€ifltirebilir, gerçeklefltirebilir, baflarabilir

ve kazanabiliriz; do€rular› seçmekle hem kendi ruhumuzu kur-

tar›r›z hem de ülkemizi...

Hayat bana cömert davrand› bu yaflamda, ben de buna lay›k
olmaya gayret ettim. S›kl›kla yapt›€›m gibi, paha biçilmez bir

hediye olarak alg›lad›€›m yaflam›m›n muhasebesini ve kendi iç

hesaplaflmam› yapabilmek için geçmifle dönüp bakt›€›mda, ne-
dense gözlerim hep hatalar›mda tak›l›yor ve bunlar› kendime ya-
k›flt›ramad›€›m için üzülüyorum. Bu kitab›, tamamen insani ha-

talar›mdan dolay› kalbini k›rd›€›m, üzdü€üm, hayal k›r›kl›€›na

u€ratt›€›m, flafl›rtt›€›m insanlardan özür dilemek, bir anlamda
helalleflmek için de yazd›m. Hayat çok h›zl› ve baz› f›rsatlar bir
kez kaçt› m› bir daha geri gelmiyor. Ve ne yaz›k ki yanl›fllar e€er

hemen o anda fark edilip çözülmüyorsa zamanla nas›rlafl›yor ve

öylece kal›yor.

27 yafl›nda, Everest Da€› t›rman›fl› için Nepal’e giderken,
Enis Batur güncemi yazmam için bir defter hediye etmifl ve ba-
fl›na da, Erasmus’un ünlü; “festina lente”, “a€›r a€›r acele et”

ö€üdünü yazm›flt›. Geçmifle dönüp bakt›€›mda, gerçekten de ha-

yat›ma uydu€unu düflünüyorum bu yaflam felsefesinin. Hep ko-
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flarak ama her fleyi sindirerek yaflad›m. 40 yafl hesaplaflmam› bi-

le 39 yafl›nda bitirdim ve geçmiflimle yüzleflip e€risi ve do€ru-

suyla, iyisi ve kötüsüyle her fleyi oldu€u gibi kabul ederek, kim-

seden alacak, kimseye verecek bir fley b›rakmadan ve kendi ad›-

ma, bugüne dek benimle aç›k hesab› olan herkese hakk›m› helal

ederek gelece€ime yeni ve beyaz bir sayfa açt›m.

Bundan sonras› için hayat bana ne sürprizler haz›rlad› bile-

miyorum ama hepsini heyecanla ve umutla bekliyorum. fiuna

emin olman›z› isterim ki; bu bedendeki can, bafl›na her ne gelir-

se gelsin, hayat onu nerelere sürüklerse sürüklesin, ömrünün ge-

ri kalan›nda daha az hata yapmaya çal›flacak...

Aziz ve yüce milletim; AKUT’taki dostlar›mla birbirimize

sürekli hat›rlatt›€›m›z gibi, size son sözüm flu olacak;

Biz bu güzel ülkeye ve onun yüce ruhlu insanlar›na hizmet

etmeye daha yeni bafll›yoruz; ya yan›m›zda yer al›n, ya da ken-

dinize rahat bir yer bulup gösterinin tad›n› ç›kar›n... ((((EEEEkkkk:::: 88883333))))

Da€c›l›k ve do€a sporlar›na bafllad›€›m 20 yafl›mdan bu ya-

na hep daha iyisini, daha güzelini, daha büyü€ünü ve daha zoru-

nu hedefledim. Hedeflerimin büyük ço€una da, ne kadar zor ve

tehlikeli olursa olsun, ne bedeller ödemem gerekirse gereksin

ulaflmay› da baflard›m. 24 yafl›nda, benim için büyük bir bilin-
mezle birlikte ilk yüksek irtifa t›rman›fl›m› yapt›€›m, Tien Shan

da€lar›ndaki Khan Tengri t›rman›fl›m› anlatt›€›m ilk kitab›m›n

son cümlelerini, beni mazur görürseniz, 40 yafl›na girdi€im bu
günlerin an›s›na, son kitab›mda kendim için bir kez daha yaz-
mak istiyorum.

Shakespeare bir eserinde, dünyay›, insanlar›n birer oyuncu oldu¤u
ve s›ralar› geldikçe girip ç›kt›klar› bir sahneye benzetmifl. Bu sahne-
de benim rolümün yere sa¤lam basan prensipler üzerine kurulu, so-
nuna kadar gerçekçi, bütün flekilciliklerden ve kal›plardan ar›nm›fl,
ak›la ve sa¤duyuya dayal› yaln›zca bana ait bir rol olmas›n› istiyo-
rum. Belki çok uzun olmayacak ama s›radan da olmayacak. 

fiunu da biliyorum ki, gençlik bir kez elden gitti mi bir daha ge-
ri gelmez, bu yüzden yaflam›mda hiçbir fleyi ertelemeyece¤im ve
hiçbir fley için piflmanl›k duymayaca¤›m. S›rt çantam› tafl›yabildi-
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¤im sürece de gezilere ve daha zorlu, daha yüksek da¤lara t›rman-
maya devam edece¤im ve her seferinde bir f›rt›na s›ras›nda Neptü-
nüs’e seslenen Yunan bal›kç› gibi diyece¤im ki; “Ey Tanr›, beni ister
kurtar ister mahvet, ben dümenimi k›rmadan dosdo¤ru gidece-
¤im.”

Ve son olarak da küçük bir Zen fliiri;

“Kemanc› çalar,

Kimse dinlemese bile

Kemanc› yine de çalar.”

Bir Da¤c›n›n Güncesi - 1992, sayfa 93-94

Söyleyeceklerim bu kadar.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum...

Ali Nasuh MAHRUK‹

Eylül 2007

www.nasuhmahruki.com
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Bizler efendisini kendi seçen bilge savaflç›lar›z
Biz izin vermeden bize kimse efendilik edemez

Biz izin vermeden bizi kimse yolumuzdan döndüremez

Biz bu yaflamda asil milletimizi efendimiz seçtik

Bu andan sonra;

Bizi ister seversiniz, ister üzersiniz

‹ster yüceltirsiniz, ister görmezsiniz

Hizmet yolumuzda sorgumuz olmaz

Çünkü bizim sizden baflka milletimiz yok

Çünkü bizim buradan baflka Vatan›m›z da yok

E€risiyle - do€rusuyla, eksi€iyle - fazlas›yla

Yi€idiyle - korka€›yla, h›rl›s›yla - h›rs›z›yla

Biz sizi oldu€unuz gibi seviyoruz

Övseniz de, sövseniz de

Biz sizi yine de çok seviyoruz...

Çünkü bizim baflkas›nda, baflka yerde gözümüz yok...

Neden mi hâlâ ve her fleye ra€men böyle düflünüyorum,

Çünkü Atalar›m da böyle yapard›...
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